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Voor u ligt weer een bomvolle editie van Samenstromen! Vol met activiteiten rondom 
de Advent en Kerstmis. Ga gerust ook eens in een ander dorp uit onze grote federatie 
kijken. Er is weer genoeg te beleven in de kerken! 

Vanaf deze plaats willen we Marieke van Gelderen bedanken die vele jaren bij ons in de 
centrale redactie van Samenstromen zat. Zij gaat de redactie verlaten en dat vinden we 
erg jammer. We gaan haar enthousiasme, harde werk en goede ideeën missen! 

Namens de centrale redactie,
Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Josine Verhagen-van Velzen
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Sint
Toen ik jaren geleden voor het eerst 
in de voetsporen van Nicolaas trad 
vond ik dat een heel aparte ervaring. Ik 
houd helemaal niet van toneelspelen, 
(er wordt in het leven al genoeg toneel 
gespeeld!) maar dit was anders. Een 
school vol verwachtingsvolle kinderen 
en hun ouders stonden in spanning te 
wachten op de Sint. Die Sint was ik. TE 
gek. Wat een dubbel kartonnetje op je 
hoofd al niet kan doen anders dat je een 
barstende koppijn bezorgen omdat die 
mijter veel te strak zat. Twee dagen later 
had ik de strepen nog in mijn voorhoofd 
staan. Maar goed. Met dat ding op je 
hoofd ben je ineens iemand. Onzin 
natuurlijk want je blijft gewoon mens. 
Dat telt ook voor een echte bisschop. 
Bisschop Sint Nicolaas is eigenlijk de 
enige bisschop die niet gewoon mens blijft. Die gewone mens wordt Sint Nicolaas. 
Dat is andere (peper)koek. Je loopt door een deur met daarachter in de zaal 
zenuwachtige kinderen en wordt ontvangen door het schoolhoofd als wel heel 
bijzondere VIP. Jaren had ik die ontvangende functie. Nu stond ik eens aan de 
andere kant. Heel bijzonder. 
Toch zijn er mensen die nog steeds denken dat als je je maar bijzonder kleed je 
ineens 'boven' de 'gewone' mensen staat. Niets is minder waar. Ook al draag je 
een kroon, je bent eerst gewoon mens en daarna pas koning. Onze koning komt in 
een gewoon pak, zonder allerlei toeters en bellen, de troonrede voorlezen. Hij laat 
daarmee zien dat hij ook als staatshoofd een gewoon mens is. Op mij maakt dat 
méér indruk dan die lange koningsmantel en die zware kroon die dat arme mens in 
Groot Brittannië op haar hoge leeftijd mee moest zeulen. In een gewone jas met de 
onvermijdelijke hoed was ze voor mij ook best een koningin, maar vooral mens.

Toen Christus voor zijn beulen stond met een kroon van doornen, een 
koningsmantel om zijn bebloede schouders en een riet als scepter zei Pilatus niet, 
toen hij Hem aan het volk liet zien, 'ziet hier uw koning', maar 'ecce homo'; ziet de 
mens!

Rob Aupers

INHOUD

Clara & Franciscus federatie 

Van de redactieFRANS & KLAAR
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Romeinen 6:23 zegt het op deze manier: 
‘Want het loon van de zonde is de dood, 
maar de liefde van God is eeuwig leven, 
door Jezus Christus.‘ Daarom bidden wij 
in de kerstnacht dit gebed. Bidt u mee?

Heer onze God, 
niemand heeft u ooit gezien.
In uw Zoon Jezus Christus zijt 
Gij ons nabij gekomen;
Hij is uw licht in de duisternis, 
ons heil en onze vrede.
Open ons hart om van deze vreugde mee 
te delen aan ieder mens van goede wil.
Amen.

Als we dit vieren en beleven, dan mag 
de buitenkant zijn zoals die is. De kern 
is liefde en waarheid.

Ik wens u een Zalig Kerstmis.

Diaken André van Aarle

Veel mensen vinden de tijd van 
kerstfeest een mooie tijd. De 
reclamewereld laat ons geloven 
dat het de mooiste tijd van het 
jaar is. Sommige liederen op de 
radio gaan daar ook over. Knus 
bij elkaar. Winter. Witte Kerst. 
Lekker eten. Het zijn droom 
plaatjes. Want we weten ook 
dat mensen zich alleen voelen 
met de kerstdagen. Er is zelden 
sneeuw met Kerst. Veel mensen 
kunnen zich qua eten weinig ver-
oorloven. Maar toch.

Wanneer je familie in Australië hebt 
wonen, dan speelt het kerstfeest zich 
in een andere setting af. Hartje zomer, 
volle stranden, ijs, barbecue. En toch?? 
Toch is het ook daar hetzelfde kerst-
feest. 

Echter de betekenis van Kerstmis gaat 
over alle landen, rassen, talen en cultu-
ren heen. Oorspronkelijk is Kerstmis de 
viering van de geboorte van Jezus, meer 
dan 2000 jaar geleden. Zijn komst heeft 
de wereld veranderd. Niet voor niets is 
onze jaartelling er op gebaseerd.

Lang voor Jezus’ geboorte – zo rond 700 
voor Christus – schrijft de profeet Jesaja 
al over Zijn komst als de Verlosser van 
de wereld. In Jesaja 9:2; 9:6 lezen we: 
‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal 
een groot licht zien. Zij die wonen in het 
land van de schaduw van de dood, over 
hen zal een licht schijnen (…) Want een 
Kind is ons geboren, een Zoon is ons ge-
geven, en de heerschappij rust op Zijn 
schouder. En men noemt Zijn Naam, 
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeu-
wige Vader, Vredevorst’. Dit horen we in 
de kerstnacht.

Jezus, is niet alleen maar een speciaal 
iemand, Hij is God die mens werd. In 
Johannes 1:1 en Johannes 1:14 lezen 
we: ‘ In het begin was het Woord en 

het Woord was God (…..). En het Woord 
is vlees geworden en heeft onder ons 
gewoond. Wij hebben Zijn heerlijkheid 
gezien, vol van genade en waarheid.’ Dat 
lezen we in de kerk op Eerste Kerstdag.

Het is toch fantastisch dat God zicht-
baar werd in Jezus Christus, om ons 
leven te redden van de eeuwige dood. 
Als menselijke wezens kunnen we 
niet opstijgen naar God. Maar in Jezus 
Christus kwam God naar ons toe. Jezus, 
opende Zijn armen en nodigde ons uit: 
‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en 
belast bent, en Ik zal u rust geven’ (Mat-
theüs 11:28). Deze uitnodiging geldt ook 
nu nog steeds. De Bijbel zegt: ‘Maar al-
len die Hem aangenomen hebben, hun 
heeft Hij macht gegeven kinderen van 
God te worden, namelijk hen die in Zijn 
Naam geloven’ (Johannes 1:12).

Jezus, is het mooiste geschenk dat God 
de mensheid gegeven heeft. 

Licht in de donkere dagen rondom Kerstmis

Clara & Franciscus Pastoraal
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Maatregelen i.v.m. hoge energiekosten

In de vorige editie van Samenstromen heb ik al gemeld dat 
ons energiecontract aan het einde van het jaar afloopt. Met 
ingang van het nieuwe jaar zullen we helaas met een forse 
prijsverhoging te maken krijgen. Aan ons is het om zuiniger te 
zijn met energie. Misschien merkt u daar inmiddels al het een 
en ander van. 

Een van de maatregelen waar ik ook al over sprak is het 
invoeren van een 'winterrooster'. In de maanden januari, 
februari en maart zullen er minder weekendvieringen plaats-
vinden. Het uitgangspunt is dat er in die maanden in zowel de 
Clara als in de Franciscusparochie elk weekend drie 
eucharistievieringen zijn. We hebben ervoor gekozen om 
steeds de eucharistie te vieren; u kunt in al deze vieringen 
dus de Heilige Communie ontvangen. Vanaf het eerste week-
end van april (Palmpasen) hervatten we het 'gewone' rooster 
met ieder weekend in iedere parochiekern een viering. 

Alleen voor Hoogmade is een uitzondering gemaakt. Zij 
maken vanwege hun bijzondere situatie na de kerkbrand 
helemaal geen extra kosten. Op de zondagen dat er voor hen 
geen viering zou zijn, is er een gebedsviering gepland. 

Van verschillende kanten hebben we reacties ontvangen 
op het voornemen een winterrooster in te voeren. Die 
varieerden van begrip, tot teleurstelling, en ook klon-
ken er suggesties het anders aan te pakken dan we 
in eerste instantie van plan waren. Deels zijn we 
daarin meegegaan. 

Eén reactie wil ik u niet onthouden. Die kwam 
van iemand die afgelopen zomer, vanwege het 
'zomerrooster', het initiatief genomen had om 
eens 'bij de buren te gaan kijken'. Voor hem 
was het een waardevolle en interessante erva-
ring om eens in andere kerken mee te vieren. 
Het 'winterrooster' is voor hem nu een aan-
moediging zijn ontdekkingstocht naar andere 
kerken voort te zetten. Misschien ook iets voor 
u, om van deze nood toch maar te proberen 
een deugd te maken? Er is zoveel moois te 
beleven in onze parochiefederatie!

Pastoor Jack Glas

Parochie wordt 
klaargemaakt 
voor de toekomst
Vrolijke Praise-vieringen voor jong en oud
‘Gevulde kerken, waarin mensen voluit meezin-
gen op aansprekende muziek. Kerken waarin 

gezinnen zich vrolijk voorbereiden op doopsel, Eerste Heilige 
Communie en Heilig Vormsel. Kortom een kerkgemeen-
schap die groeit en bloeit’. Dat is de droom van Ed Koeleman 
(lid van de pastoraatgroep Aarlanderveen) en zijn bevlogen 
‘Stuurgroep Missionaire Parochie’ van de Federatie RK-Groe-
nehart. Met spectaculaire Praisevieringen gericht op jonge-
ren, jongvolwassenen en jonge gezinnen willen ze het geloof 
in God levend houden. Natuurlijk is iedereen welkom. 

Een missionaire parochie! Dat vergt een compleet nieuwe 
aanpak. Daarom nam de stuurgroep vorig jaar contact op 
met de organisatie ‘Space for Grace’’, die landelijk behulp-
zaam is bij de zoektocht naar vitaliteit in katholieke gemeen-
schappen. Zo helpt de instelling bij het zoeken naar nieuwe 
wegen om mensen van waarde te laten zijn voor de ander, 
om spiritualiteit vorm te geven en om mensen zich verbon-
den te laten voelen met de gemeenschap. Financiële hulp 
daarbij is mogelijk via het fonds Porticus van de familie Bren-
ninkmeijer (C&A), dat katholieke initiatieven, zoals projecten 
voor parochievernieuwing, subsidieert. 

Met succes diende de Stuurgroep van de zomer een uitge-
breide aanvraag in voor ‘missionaire Praise-vieringen’. Dit 
initiatief werd door een deskundige jury beloond met een 
‘prachtige’ subsidie van Porticus. ,,Met het geld kunnen we in 

twee jaar tijd misschien wel zestien eigentijdse ‘Praisevie-
ringen’ met muziek en zang houden’’ vertelt Koeleman 

enthousiast. Hij stelt zich voor dat de aanwezigen 
tijdens de viering meebewegen op het ritme van 

de muziek. ,,Het wordt gospelachtig, maar toch 
een beetje anders: geen speciale liturgie, wel 

een preek, bidden, veel liederen zingen en 
verder heel veel vrijheid van inhoud. Het 

missionaire tintje zit hem in het gesprek na 
afloop. Kortom de Praise bijeenkomsten 
worden eigentijds en vernieuwend. Voor 
ons een uitdaging!’’ aldus de voorzitter. De 
vieringen worden op zaterdagavonden in 
de Petruskerk in Roelofarendsveen gehou-
den. 

Clara & Franciscus Parochiefederatie 
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Een projectgroep is in november voor het eerst bijeen geweest. 
Voorlopig bestaat die uit Ellen van der Willik, Sjoerdje van der 
Meer, diaken André van Aarle en Ed Koeleman. Uitbreiding met 
jongeren en andere geïnteresseerden zit eraan te komen. Bin-
nenkort gaan ze soortgelijke projecten, zoals Praisevieringen in 
Tilburg, bezoeken om van de organisatoren te leren. 

De razend enthousiaste projectgroep heeft grootse plannen 
voor het oprichten van een eigen muziekgroep, maar de eer-
ste keren zal een professionele Praise band optreden. Koele-
man laat weten: ,,In het juryrapport van Porticus staat dat 
er veel drempels te overwinnen zijn eer jongeren en andere 
geïnteresseerden de stap zetten om naar een Praiseviering te 
komen. Daarom zullen we met veel publiciteit, ook via social 
media, flink aan de weg timmeren. De subsidie gaan we ge-
bruiken voor eigen instrumenten en muzikale ondersteuning, 
maar met extra sponsors zou er nog veel meer mogelijk zijn’’. 

Ellen Verhaar

Workshop 'Welkom in de Kerk' 

Op maandagavond 31 oktober jl. was de 
workshop 'Welkom in de Kerk'. Georga-
niseerd door de stuurgroep Missionaire 

Parochie. De workshop was bedoeld voor alle mensen die 
betrokken zijn bij het welkom heten in de kerk. Ruim 30 en-
thousiaste vrijwilligers van het welkomstteam uit alle kerken 
van de Clara & Franciscus waren in de Priester Hendrikzaal in 
Leimuiden aanwezig.

Vertegenwoordigers van de verschillende kernen zaten met 
elkaar aan diverse tafels. Er volgde een kennismaking met 
koffie en wat lekkers, daarna een gebed om zegen over de 
avond.

Er was een leuk programma opgezet, waarin het belang van 
een warm welkom centraal stond. Deskundige op het gebied 
van communicatie, Merel van der Hoorn, reikte wat voor-
beelden van situaties aan, die vervolgens in groepjes werden 
besproken.

Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we parochianen de aandacht ge-
ven die zij nodig hebben als er meerdere mensen tegelijktij-
dig binnenkomen? Wat kunnen we doen om zichtbaar te zijn? 
Waar kunnen mensen hun vragen terecht? Hoe ga je als gast-
vrouw/heer om met bepaalde situaties? Waar loop je tegen-
aan? Vol enthousiasme werd daar door de deelnemers over 
uitgewisseld. Ook was er een deelronde over ervaringen van 
de gastvrouw/heer. Een uiterst geslaagde avond, met mooie 
ontmoetingen, inzichten en een handreiking bij welkom in de 
kerk.

Clara & Franciscus Parochiefederatie 
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Clara & Franciscus Verdieping

Samenstromen verandert in 2023
De Samenstromen zoals u die al veertien jaar kent, gaat ver-
anderen in het komend jaar. De gestegen papierkosten, het 
vele werk dat de centrale redactie heeft aan iedere Samen-
stromen, het kleiner worden van het pastoraal team in de 
nabije toekomst, maar ook de visie voor de parochiefederatie, 
maken dat we stappen moeten zetten om te veranderen. 
Komend jaar gaat u dat merken. 

De volgende Samenstromen wordt, net als deze, een dub-
belnummer voor februari/maart. Daarna komt er een dub-
belnummer in de nieuwe opzet. Daarin is minder nieuws uit 
de parochiekernen te lezen. Dit vindt u dan in de Nieuwsbrief 
van uw parochiekern.

Nieuwsbrieven
Al het actuele nieuws uit uw parochiekern komt in de Nieuws-
brief. Sommige parochiekernen werken al een poos met een 
digitale Nieuwsbrief. Vanaf 1 april (geen grap!) is het streven 
dat alle parochiekern een digitale Nieuwsbrief versturen, 
maar dan moet het lokale secretariaat wel uw e-mailadres 
hebben. Stuur daarom alvast een mailtje naar uw lokale se-
cretariaat met uw toestemming om uw mailadres te gebrui-
ken voor het verzenden van de Nieuwsbrief. 
Heeft u geen e-mailadres: de Nieuwsbrief is ook op papier 
achterin de kerken te vinden.

Marjo Hoogenbosch en Karin van der Kaaden

Tijd nemen voor elkaar

‘Waarom zouden we wachten tot het fout gaat? Je zorgt toch 
ook dat je auto veilig kan rijden? De Marriage Course heeft 
ons op het goede pad samen gezet.’ 

Wil jij investeren in jouw huwelijk of relatie? Volg dan samen 
met je partner een Marriage Course en neem tijd voor elkaar!
Jullie gaan samen acht avonden uiteten. Onder het genot van 
een heerlijk diner voor twee krijgen jullie op een gezellige ma-
nier toelichting op thema’s zoals lief en leed delen, omgaan 

met verschillen, vergeving en familie. Met concrete vragen en 
oefeningen gaan jullie met z’n tweeën in gesprek. De kracht 
van de Marriage Course zit hem in het feit dat de cursus rela-
ties vooral positief benadert. Tijdens de Marriage Course ga je 
als stel aan de slag.

Welkom!
De Marriage Course wordt door onze parochie, HH. Francis-
cus en Clara, in samenwerking met de St. Jan de Doper (Gou-
da) en de H. Lodewijk (Leiden) georganiseerd. Dat gebeurt op 
acht vrijdagavonden van 19.00 – 22.00 uur, op 20 en 27 janu-
ari, 10 en 17 februari, 3, 10, 24 en 31 maart 2023.

Jullie zijn welkom in het gebouw 'De Doortocht', Doortocht 11 
in Bodegraven. De kosten zijn €200,- per stel voor de gehele 
cursus (incl. diner, excl. drankjes). Voor stellen die komend 
jaar voor de kerk willen trouwen, zijn deze avonden inbegre-
pen in de huwelijksvoorbereiding.

Opgeven: info@rkgroenehart.nl o.v.v.: Marriage Course + 
namen, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Meer infor-
matie: marriagecourse@sintjandd.nl, tel: 0182-513056 of op 
www.sintjandd.nl/the-marriage-course/  en 
www.marriagecourse.nl.

Linda de Graaf
Pastoor Jack Glas

Alpha komt naar Roelofarendsveen! 
Wat is dat nou? Alpha? Waarom staat er een 
vraagteken bij? Alpha is (opnieuw) kennis 
maken met geloof. Het is een serie avonden 
over de vraag: 'Is er meer?' 

Waar praten we dan over? Allereerst over 
ons eigen leven. Belangstelling hebben voor 
elkaar vinden we heel belangrijk. We willen je leren kennen. 

Maar we vertellen ook over geloven. Iedere bijeenkomst kij-
ken we een film met een vraag. Wie is Jezus? Hoe kun je gelo-
ven? Waarom zou je bidden? Daarna wisselen we uit wat wíj 
ervan vinden. 

Is dat niet saai?
Alpha is gezellig en laagdrempelig. De sfeer is open en ont-
spannen. Of je nu zoekend bent, twijfelt of er blanco ingaat 
- iedereen is welkom. Alpha doet mensen goed. Je komt op 
verhaal, je ontmoet anderen en je krijgt goed nieuws te ho-
ren. En Alpha is gratis!

VerdiepingVerdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Dat lijkt met wel wat. Hoe kan ik meedoen?
Alpha loopt van 19 januari tot 20 april. Inschrijven kan op: 
www.rkgroenehart.nl/alpha/meedoen?
 
Uitproberen?
Op donderdag 12 januari is een open Alpha-avond.
Waar:   in Familiezaal van de Petruskerk, Noordeinde 187 in  

 Roelofarendsveen.
Tijd:   van 19.30-21.30 uur
U bent van harte uitgenodigd en neem gerust een vriend(in) 
of kennis mee.

Pastor Heleen van de Reep

Kostercursus

Met 25 kosters uit de hele federatie hebben wij een koster-
cursus gevolgd, verdeeld over 5 avonden, in Leimuiden. 
Deze avonden werden verzorgd door Kapelaan van Paassen.
De eerste avond bestond uit verschillende aspecten van het 
kosteren wat op de volgende 4 avonden werd uitgediept. De 
onderwerpen waren o.a. de kleuren van de vieringen, het 
opzoeken van lezingen in de verschillende lectionarium en 
het klaarleggen van het altaar missaal door middel van op-
drachten, welk 'vaatwerk' wordt er gebruikt bij verschillende 
vieringen zoals uitvaart, doop, huwelijk enz. 

Iedere avond werd afgesloten onder het genot van een hapje 
en een drankje. Op de laatste avond zijn Kees, koster in 
Leimuiden en onze koffie zetter!, en Kapelaan van Paassen 
bedankt met een cadeau. Wij hebben veel geleerd van de Ka-
pelaan en van elkaar. Het was mooi om te zien en te beleven 
dat door deze avonden een mooie groep mensen dichter tot 
elkaar zijn gekomen. Kapelaan van Paassen, hartelijk bedankt 
voor deze inspirerende avonden en woorden! 
Namens alle kosters,

Ans de Haas

Clara & Franciscus Verdieping

Voedsel inzamelen voor de Voedselbank

Voedselbank KBEN Kaag en 
Braassem En Nieuwkoop 
is een liefdadigheids-
instelling die kosteloos 
levensmiddelen verstrekt 
aan hen die financieel 
niet of nauwelijks in staat 
zijn om in hun levensonder-
houd te voorzien. Soms gaan 
kinderen zelfs zonder ontbijt naar 
school. Dit is toch niet wenselijk!

In de maand januari gaan wij voor de voedselbank KBEN 
allerlei levensmiddelen inzamelen. Zoals rijst, macaroni, 
bakolie, koffie/thee, suiker, maar ook toiletzeep, 
toiletpapier, tandpasta, tandenborstel, limonade, koekjes, 
snoepjes voor de kinderen etc.

Misschien heeft u wel een mooi Kerstpakket ontvangen 
en wilt u deze schenken aan de voedselbank. Daar maakt 
u de mensen die het niet zo breed hebben erg blij mee. 
Zo hebben zij ook eens iets extra's! 

Wanneer en waar kunt u uw levensmiddelen 
inleveren?
Na elke viering in onze twee parochiekernen Clara en 
Franciscus kunt u de levensmiddelen inleveren in de 
daarvoor bestemde manden die achterin de kerk staan.
Ook kunt u zaterdag 14 januari van 11.00 tot 12.00 uur 
uw boodschappen inleveren in iedere parochiekern van 
de Federatie Clara & Franciscus.

Hopelijk verzamelen we met elkaar vele levensmiddelen, 
zodat er mooie voedselpakketten samengesteld kunnen 
worden. 

Werkgroep FederaCtie
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Is de voedselbank zichtbaar voor iedereen in onze 
dorpen? Weet je hoe je in contact kunt komen met ons? 
Of spreek erover met naasten in je omgeving zodat 
anderen aangemoedigd worden om over de drempel van 
schroom te stappen. 

Door: Anja Niemöller

Ik ben op de koffie bij Kees Uit den Boogaard, een bevlogen 
bestuurder van Voedselbank Kaag en Braasem en 
Nieuwkoop, afgekort als KBEN. Sinds 2016 maakt hij zich 
sterk voor een goede voedselvoorziening voor mensen die 
financieel niet kunnen rondkomen. Door het gebruiken van 
voedseloverschotten weet de voedselbank het op de juiste 
plek te krijgen: bij gezinnen en kinderen die niet rond kunnen 
komen.

De voedselbank in onze regio kende een hobbelige route tot 
aan 2016. Toen werd een nieuwe stichting opgericht die zich 
volledig bezighoudt met voedsel uitdelen aan mensen die krap 
bij kas zitten. De nieuwe stichting is ook gecertificeerd vanuit 
de Voedselbank Nederland. Jaarlijks is daar een keuring voor.

Hoe gaat zo’n aanvraag voor een voedselpakket?
De stichting is heel blij als iemand in nood, de voedselbank 
weet te vinden. Vaak gaat dat via instanties, zoals De 
Driemaster, de Gemeente of Tom in de buurt. Maar het 
maakt niet uit hoe het balletje gaat rollen, het gaat er vooral 
om dat iemand aanklopt voor hulp. Met grote discretie en 
geheimhouding beoordeelt 1 vaste vrijwilliger het inkomen. 
Als het voldoet aan de eisen, dan is er voor 3 jaar recht op 
voedsel. 

Iemand uit Kaag en Braasem kan wekelijks in de loods een 
pakket bij elkaar ‘winkelen’ zodat alle producten zelf gekozen 
worden. In omringende plaatsen worden er samengestelde 
pakketten gebracht naar 6 uitdeellocaties.

Hoe heeft KBEN de zaken financieel geregeld?
Elke ochtend, zes dagen per week, werken 20 vrijwilligers 
en het bestuur onbetaald voor de stichting. Dus loonkosten 
of vrijwilligersvergoedingen komen niet voor. Er zijn wel 
uitgaven voor de huur van het gebouw, energiekosten en de 
auto.

Om geld in te zamelen voor voedsel, is er gestart met de 
donatieknop. Als proef is deze nu te vinden bij wisselende 
winkels in Roelofarendsveen. Via een pilaar kan met de 
betaalpas een bedrag van € 2,50 , 5,00 of 10,00 geschonken 
worden. Het mes snijdt aan 2 kanten, het totaalbedrag wordt 
door de Voedselbank bij de betreffende winkelier besteed. 
En aan de andere kant kan de Voedselbank haar vrijwilligers 
op andere taken inzetten. Voor de uitgaven van huur, 

energiekosten en de auto zijn de charitatieve instellingen en 
diaconieën van de kerken belangrijke sponsoren, samen met 
beide gemeenten.

Is er voldoende voedsel voor het aantal mensen?
Lange tijd was dit aantal stabiel op 100 pakketten voor 250 
mensen; de laatste maanden stijgt dat aantal met maar liefst 
30%. De reden hiervan is wegens geheimhouding van leeftijd 
of oorzaak dan ook niet bekend.

Het aanbod van producten kent juist een tegenliggende 
ontwikkeling, het daalt. Vanuit de supermarkten, waar 
ongeveer de helft van het voedsel door binnenkomt, is de 
toevoer wat gezakt. Er wordt heel nauwkeurig naar de THT, 
de houdbaarheidsdatum gekeken. Vleesproducten kunnen 
lang bewaard worden in de vriezers, zodat dit verspreid 
over de tijd in de pakketten meegegeven kan worden. Bij 
de opbouw van de pakketten wordt vooral gekeken naar de 
Schijf van Vijf variatie.

In onze dorpen is een belangrijke producten toevoer door 
persoonlijke relaties gegroeid. Als een volkstuinclub oogst 
overschot heeft, mag de voedselbank het gebruiken. Ook is 
er levendige ruilhandel met de voedselbanken in Alphen en 
Gouda. Als er pallets vol aanbod van een product is, kan door 
de uitruil een mooie balans blijven in het aanbod. 
Ik heb intussen mijn koffie koud laten worden, en vraag tot 
slot aan Kees naar zijn kerstgedachte.

Neem de stap als je voedselhulp kunt gebruiken

Clara & Franciscus Ontmoeting

Bent u via uw werk op zoek naar een bestemming voor uw 
product overschot? Ook staat de voedselbank open voor het 
idee vanuit inwoners om de energie-gift (deels) aan KBEN te 
doneren. Bankrekening: NL81 RABO 0120670186 t.n.v. Stichting 
Voedselbank Alkemade/ Jacobswoude. En als u lang houdbare 
producten over heeft uit een kerstpakket, kunnen deze altijd 
gedoneerd worden in de krat achter in de kerk. Voor al uw vragen 
hierover kunt u bellen met 06 – 43187256.
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Clara & Franciscus Vieren

Vieren

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
Liturgische gymnastiek
Prefatie
Nadat het altaar in gereedheid is gebracht en de priester zijn 
handen heeft gereinigd, roept hij de mensen op tot gebed: 
‘Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden door God de almachtige Vader…’. Waarop de ge-
meenschap richting de voorganger de wens uitspreekt: ‘Moge 
de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van 
zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk’. 
In antwoord daarop spreekt de priester het gebed uit over 
de gaven (brood, wijn en collecte). Dan roept de priester de 
aanwezigen op om God te danken en daarbij ons hart te ver-
heffen; niet alleen geestelijk, maar ook letterlijk, want wie dat 
kan gaat bij de Prefatie staan.

De Prefatie, die naar keuze gezongen of gesproken kan wor-
den, is een zogenoemde ‘lofbede’, waarin God wordt verheer-
lijkt om zijn grote daden. Er zijn speciale Prefaties voor onder 
andere de verschillende hoogfeesten, voor zondagen, voor 
bijzondere momenten zoals huwelijken en uitvaarten en voor 
verschillende heiligen. Een flink aantal van de Prefaties begint 
met de woorden:

'Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden zullen wij u danken,
altijd en overal door Christus onze Heer.'

Daarna volgt het thema van de viering, zoals bijvoorbeeld 
verwoord in één van de prefaties die in de kersttijd gekozen 
kan worden:

‘In het mysterie van zijn geboorte dat wij heden vieren, is Hij 
die als God onzichtbaar is, zichtbaar onder ons verschenen; 
voor alle tijden geboren uit de Vader is Hij onze tijd binnen 
gegaan. Wat vervallen is richt Hij weer op, heel de Schepping 
wordt hersteld en de verdwaalde mens roept Hij terug naar 
het Koninkrijk der hemelen’.

Dat wat met Kerstmis wordt gevierd staat hierin beschreven, 
al vraagt het verheven taalgebruik wederom enige geestelijke 
gymnastiek…. Het mysterie van de geboorte, God, die in de 
persoon van Jezus een menselijk gezicht krijgt èn wat de le-
vensopdracht van Jezus was, is en blijven zal: mensen bij God 
brengen. Dat alles mag voor ons een reden zijn om, samen 
met alle engelen, God te loven en vol vreugde toe te zingen….

Kapelaan Van Paassen

Bezinning en aanbidding H. Sacrament 
in de advent
Gedurende de advent (voorbereiding op Kerstmis) is op 
woensdagmiddag gelegenheid om te bidden in de H. Adri-
anuskerk 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 ge-
legenheid voor stil gebed en aanbidding van het Allerheiligst 
Sacrament. In een mooie monstrans is dit sacrament uitge-
steld. Om 12.30 uur begint een kort gebed met psalmen en 
Schriftlezingen. Daarna is er weer stilte. Dit is op de woensda-
gen 30 november en 7, 14 en 21 december. 
Ditzelfde gebeurt in de Petruskerk in Roelofarendsveen op de 
zaterdagen 26 november en 3, 17 december van 13.00 uur tot 
14.00 uur. U bent van harte welkom.

Diaken André Van Aarle

Middag van Barmhartigheid
Kerstmis nadert met rasse schreden. In de advent nemen 
velen even de tijd om terug te denken aan het afgelopen jaar. 
Welke dingen zijn goed gegaan, waarin ben ik bedoeld of on-
bedoeld te kort geschoten; naar mezelf naar een ander, naar 
God?

Zoals we dat de afgelopen jaren in onze parochiefederatie 
gewend zijn, zal er ook deze keer een moment zijn waarop 
we een Middag van Barmhartigheid zullen vieren. We doen 
dat met gebed, met tijd tot nadenken, tot het uitspreken naar 
God van onze tekorten en we vragen de Heer om vergeving, 
zodat we weer een nieuwe start kunnen maken. Voor wie dat 
wil kan ook het Sacrament van Boete en Verzoening ontvan-
gen.

U bent van harte welkom op zaterdag 10 december om 13.00 
uur in de Petruskerk in Roelofarendsveen. 

Kapelaan Van Paassen
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Vanuit de pastoraatgroep
Het einde van het jaar 2022 nadert. Ook 
het kerkelijk jaar hebben we inmiddels 
afgesloten met het feest van Christus 
Koning.

Vol verwachting klopt het hart van de 
kleine kinderen voor het Sinterklaasfeest, 
een heel spannende tijd! De advent is ook 
een tijd waarin wij ons bezinnen en ver-
wachtingsvol uitkijken naar de geboorte 
van Jezus, de Messias.

Wij leven toe naar Kerstmis, de kerst-
boom wordt in huis gehaald en versierd. 
In veel gezinnen komt de Kerststal van 
zolder en wordt er gekibbeld wie er dit 
jaar het kindje Jezus in de stal mag zetten.

Wij, de pastoraatsgroep, zijn druk bezig 
om alles in- en rondom de kerk in goede 
banen te leiden. Het gelegenheidskinder-
koor is weer begonnen met repeteren in 
het I.K.C. de Vaart onder leiding van Hel-
ma Zevenhoven en op het Keyboard Niels 
Hofkens en/of Anja van Holland. De Can-
torij en Lords Voice zijn ook al volop aan 
het repeteren om er hele mooie kerstvie-
ringen van te maken. We zijn blij dat het 
op kerstavond 17.00 uur en 23.00 uur en 
op eerste kerstdag 's morgens om 9.15 
uur allemaal eucharistievieringen zijn.

Tweede kerstdag is er 's morgens om 
10.00 uur Kindje wiegen. Helaas kon dat 
vorig jaar niet doorgaan vanwege corona, 
maar nu gaan we er een extra mooi feest-
je van maken. Oudejaarsavond blikken 
we terug op het afgelopen jaar en kijken 
we vooruit naar het nieuwe jaar 2023 
samen met Lords Voice.

De nieuwjaarsreceptie is op 8 januari om 
9.15 uur met medewerking van Lords 
Voice en Kinderkerk met Crèche. Na de 
viering is in het Achterom gelegenheid 
om elkaar een mooi, gezond en gezegend 
Nieuwjaar te wensen.

Zoals eerder vermeld is het vieringenroos-
ter aangepast en zijn de kerken in de hele 
federatie om de week in het weekeinde 

gesloten vanwege de stookkosten. Het 
rooster is zo gemaakt dat er in het dichts-
bijzijnde dorp dan wel een viering is.

Het Mariakappelletje blijft wel geopend.

De pastoraatgroep, Ada en Ria

1 op de 27 kinderen sterft 
voor het vijfde levensjaar

Tijdens de adventsperiode vragen we via 
de Adventsactie aandacht voor de hoop. 
Hoop op de komst van het Licht. Hoop op 
een betere wereld. Hoop dat iedereen kan 
delen in overvloed en dat op een dag alle 
mensen een waardig leven kunnen leiden. 
Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom 
vertellen we verhalen van mensen die met 
hun toewijding en hun liefde een verschil 
maken. Laten we alle kinderen een kans 
geven op een goede start in het leven kin-
deren die zich in hun eerste levensjaren 
gezond ontwikkelen, hebben meer kans 
op een goede toekomst en een leven zon-
der extreme armoede. Adventsactie gunt 
alle kinderen die kans. Daarom steunen 
we dit jaar een project voor Sierra Leone, 
welke gericht is op de vroege ontwikkeling 
van kinderen. Lees meer over dit project 
op bladzijde 19. In tegenstelling tot wat ik 
in de vorige Samenstromen heb beloofd, 
zal de Sierra Leoonse maaltijd niet plaats-
vinden. We hadden het graag willen doen, 
maar het gaat ons helaas niet lukken. 

Wel zien we u graag tijdens één of meer 
adventsvieringen waarin we u meer infor-
matie zullen melden over het project voor 
Sierra Leone.

MOV-werkgroep Aarlanderveen, Agatha 
Keijzer

Gezamenlijke Ziekenzalving

Op vrijdagmiddag 9 december om 14.00 
uur zal in onze kerk in Aarlanderveen 
een gezamenlijke ziekenzalving worden 
gehouden. De kapelaan zal voorgaan. 
Deze bediening wordt ook wel aange-
duid als het sacrament der bemoediging. 
Doelgroep zijn de ouderen (60+) en 
zieken in onze parochie. Maar u bent 
allen van harte welkom, ook als u gezond 
bent. En we hopen dat de jongeren de 
ouderen willen begeleiden in deze vie-
ring, zodat we samen vorm geven aan 
onze geloofsgemeenschap. Graag wel 
van tevoren aanmelden bij het secreta-
riaat, zodat we weten hoeveel parochia-
nen hiervan gebruik willen maken. 

Ed Koeleman, PG

H H Petrus en Pauluskerk Clara parochie 

Aarlanderveen

Wilt u dit project steunen? Uw bijdrage 
is enorm welkom! U kunt uw gift 
overmaken op rekeningnummer: NL89 
INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

       Lief en leed

Overleden
15 oktober  Martinus Jozef Kleijn   83 jaar
26 oktober  Petrus Theodorus van Koert  82 jaar
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Kerstsamenzang 
Dit jaar is de kerstsamenzang op zon-
dagmiddag 18 december om 13.30 uur. 
Muziekvereniging Aer &Amstel verzorgt 
de samenzang en het popkoor Happi-
ness zingt kerstliederen en ondersteunt 
de samenzang. 

Vóór het kerstverhaal wordt het elek-
trisch licht gedoofd waarna het licht van 
de adventskrans met kaarsen doorge-
geven wordt aan alle kerkgangers. In 
die serene sfeer wordt het lied 'In een 
donkere kerstnacht' gezongen en het 
voor iedereen bekende 'Stille nacht'. De 
entree is gratis, wel is er na afloop bij 
de uitgang een collecte om de onkosten 
te dekken. De leden van de werkgroep, 
waarin de hervormde-, gereformeerde- 
en katholieke kerk vertegenwoordigd 
zijn, nodigen u allen uit om mee te 
komen zingen én te luisteren naar het 
verhaal over de geboorte van Gods 
Zoon. Weet u welkom.

Kindje wiegen Langeraar
Eerste kerstdag om 13.00 uur is er 
kindje wiegen in de H. Adrianuskerk in 
Langeraar. We gaan het kerstverhaal 
van Maria en Jozef naspelen en zingen 
met medewerking van kinderkoor de 
Vrolijke Noot. 
Het is ook voor ouders en grootouders 
een feest dat je zeker niet wil missen. 
Kinderen mogen meespelen, maar als 
ze liever kijken kan dit natuurlijk ook. 
Kerstspel Kleding is aanwezig, of kom 
je in jouw eigen verkleedkleding? Dus 
kom gezellig kijken in onze kerststal, wij 
kunnen nog wel wat schaapjes, herders, 
engeltjes en koningen gebruiken. Wij 
willen dit jaar de voedselbank steunen, 
zouden jullie wat mee willen nemen? 
Wij hebben er in ieder geval al heel veel 
zin in en wij hopen ook dat we jullie 
allemaal zien op eerste kerstdag. Met 
vriendelijke groet,

Maaike Versluis van de werkgroep 
Kindje wiegen

Gelegenheidskoor
In een van de vorige edities van Sa-
menstromen hebben wij een oproep 
gedaan aan muzikale parochianen of 
ze tijd en gelegenheid hebben om mee 
te zingen bij bijzondere gelegenheden 
in onze parochie (o.a. bij avondwake of 
uitvaart). Op deze oproep hebben tot 
nu toe vier personen aangegeven daar 
wel wat voor te voelen. Vier personen 
is een mooie aanvulling. Maar eerlijk 
gezegd hadden wij op iets meer reacties 
gehoopt en gerekend ook vanuit de 
andere koren van onze parochie. Dus 
heb je af en toe een moment vrij; meld 
je alstublieft aan. Begin 2023 gaan wij 
een kennismakingsavond plannen en 
vervolgens wat oefenavonden. Iedereen 
ontvangt een persoonlijke uitnodiging 
per mail. Met muzikale groet,

Manon, Chantal en Kees

Sluiten voorportaal
Sinds de dagen korter worden en het 
buiten kouder wordt is het voorportaal 
vanaf begin november niet meer open. 
Maar dat betekent niet dat u niet meer 
in de gelegenheid bent om een kaarsje 
op te steken. Voor of na de weekendvie-
ringen en de weekviering op woensdag-
avond bent u altijd van harte welkom 
in ons kerkgebouw. Heeft u spullen 
voor de Voedselbank? Die kunt u dan 
ook in de bank neerzetten of eventueel 
afgegeven bij de pastorie gedurende de 
openingstijden van het secretariaat.

Temperatuur in de kerk
De wintermaanden staan weer voor de 
deur. Een periode waarin er altijd fors 
wordt gestookt om tijdens de vieringen 
een gevoelsmatig redelijke tempera-
tuur in ons kerkgebouw te creëren. We 
hoeven u niet uit te leggen dat dit met 
de huidige energieprijzen een bijna 
ondoenlijke zaak is geworden. Het Paro-
chiebestuur, de Beheercommissie Paro-
chiekern en de pastoraatgroep hebben 

zich hierover gebogen. Ook vanuit het 
Bisdom zijn er aanbevelingen gedaan. 
Gezamenlijk hebben we het volgende 
besloten:
• De temperatuur tijdens de viering is 

circa 16 graden;
• Tijdens de woensdagavondviering 

wordt er niet gestookt;
• Vanaf 1 januari 2023 vieren we om 

de week in onze Parochiekerk, het 
aangepaste schema vind u in Samen-
stromen en op de website;

De vloerverwarming die als proef is 
aangelegd hebben we laten liggen en 
is weer zachtjes aangezet. De ervaring 
heeft geleerd dat op deze plaatsen 
de gevoelstemperatuur als behaaglijk 
wordt ervaren. Tevens wordt gezorgd 
voor een aantal dekens die u tijdens de 
viering over uw benen kunt leggen.

Tips:
• Pas uw kleding aan op de tempera-

tuur. Meer laagjes werkt het beste.
• Neem eventueel een eigen deken of 

kussen mee naar de kerk.
• Ga voorin de kerk zitten. Daar staat 

de vloerverwarming aan.
• Ga niet verspreid zitten, maar meer 

bij elkaar. Ook dat zorgt voor een 
betere gevoelstemperatuur.

Clara parochie H. Adrianuskerk

Langeraar
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Heeft u vragen of opmerkingen neem 
gerust contact op met de BCP of stuur 
een mail aan BCP Langeraar bcp_lange-
raar@rkgroenehart.nl

BCP Langeraar

Kerkbalans 2023
Bij de eerste Samenstromen van 2023, 
treft u ook weer de brief en de folder over 
de Kerkbalans 2023 aan. Het jaarlijkse ver-
zoek aan u als parochiaan van de H. Adri-
anus om een financiële bijdrage voor de 
instandhouding van onze gemeenschap. 
Het gaat niet alleen om het in stand hou-
den van ons monumentale kerkgebouw 
maar ook ter dekking van de kosten van 
het houden van erediensten, koren, be-
graafplaats en ook het verzorgen van op-
leidingen, cursussen en bijscholingen en 
dit alles ter instandhouding van onze ge-
meenschap. In 2022 heeft u met z’n allen 
meer dan € 44.000 overgemaakt. En dat is 
best veel voor een parochiekern van onze 
omvang. Toch zou het mooi zijn als we dit 
bedrag in 2023 weten te overtreffen. We 
weten het allemaal, iedereen heeft last 
van de slechter wordende economie en 
dat je het geld maar een keer kan uitge-
ven. Veel, zo niet alle parochianen, voelen 
de hogere energiekosten en de duurder 
wordende dagelijkse boodschappen direct 
in hun portemonnee. Ook wij merken dat. 
Bij de energiekosten van ons kerkgebouw 
moeten wij er ook rekening mee houden 
dat we ongeveer vier keer meer moeten 
betalen dan afgelopen jaar. Daarnaast is 
ook de inflatie van invloed op onze ove-
rige kosten. 

Het valt ons dan ook zwaar om aan u om 
uw bijdrage te vragen. Wellicht kunnen we 
beter zeggen: Geef naar wat u kan en wil 
missen. En hopelijk wordt het in de loop 
van 2023 weer wat beter en kunt in de 
loop van het jaar iets extra aan ons done-
ren. Uw bijdrage zien we met dank tege-
moet. En dat hoeft niet in één keer. U kunt 
uw bijdrage bijvoorbeeld ook maandelijks 
overmaken. Mogen wij in 2023 ook weer 
op uw financiële bijdrage rekenen?

BCP Langeraar

LangeraarH. Adrianuskerk

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

       Lief en leed

Gedoopt
20 november Loveé Emmy van der Vuurst, dochter van Koen van der 
  Vuurst en Lonneke van der Vuurst- van den Broek
Overleden
30 oktober  Cornelis Jozef den Haan    86 jaar
1 november  Adrianus Ignatius Jozef Bon   79 jaar
10 november  Johanna Klazina Theresia Valentijn- van Emmerik 82 jaar

Vanaf de Adrianustoren

• In de advent is de kerk op de woensdagen weer opengesteld van 12.00 
tot 13.00 uur voor stille aanbidding van het Heilig Sacrament en kort 
gezamenlijk gebed.

• Let goed op de aanvangstijden van de diverse kerstbijeenkomsten.
• De kerstviering van de KBO is op 16 december om 10.30 uur.
• Kerstsamenzang is op zondag 18 december om 13.30 uur.
• Kerstavond is er om 19.00 uur een viering van woord en gebed.
• Op Eerste Kerstdag is er om 11.15 uur een eucharistie viering.
• Eerste Kerstdag is er kindje wiegen om 13.00 uur.
• Tweede Kerstdag is er om 10.00 uur een eucharistie viering.
• In onze kerk is er op zondag 1 januari een Nieuwjaarsviering om 10.00 uur.
• Van januari t/m maart zijn er minder vieringen in alle kerken om de 

stookkosten te verminderen; bezoek in die tijd ook gerust eens een andere 
kerk als er in Langeraar geen viering is.

• Eind januari vragen we weer uw aandacht voor Actie Kerkbalans 2023.
• In de bank in ons voorportaal worden regelmatig lang-houdbare 

levensmiddelen gebracht. De voedselbank is blij verrast met alles wat 
we daar brengen. Koffie, thee, lang-houdbare melk, pindakaas en ander 
broodbeleg is welkom. Ook tandenpasta, shampoo e.d. worden in grote 
dank aanvaard. Let wel op de houdbaarheidsdatum en natuurlijk geen 
opengemaakte verpakking.

• Gedenk in uw dagelijkse gebeden ook eens het Pastorale Team van onze 
federatie.

• Voor contact, vragen of tips kunt u mailen naar 
 pastoraatgroep_langeraar@rkgroenehart.nl.



13SAMENstromen • december 2022 / januari 2023

Nieuwsbrief
Vanaf november ligt er voortaan achter 
in de kerk een nieuwsbrief, die wekelijks 
wordt uitgegeven. Daarin staan de vie-
ringen voor de eerstvolgende 14 dagen, 
een agenda, andere mededelingen en 
eventueel wat overwegingen om thuis 
te lezen.

U kunt deze nieuwsbrief digitaal ontvan-
gen door uw e-mailadres op te geven 
aan het secretariaat
 (nieuwkoop@rkgroenehart.nl) alleen 
de vermelding NIEUWSBRIEF is dan 
voldoende. Inmiddels zijn er ruim 100 
mensen voor de nieuwsbrief aange-
meld. De reacties zijn positief!

Voordeel hiervan is dat alle mededelin-
gen na de vieringen kunnen vervallen. 
Alleen de mededeling dat de nieuwe 
nieuwsbrief weer achter in de kerk ligt 
zal dan blijven!

BCP

Rie
Rie was een goede en lieve vriendin. 
Betrokken bij de kerk en bij de gemeen-
schap van de mensen die de parochie 
gemeenschap vormen. Ondanks haar 
leeftijd toch van mening dat ook zij als 
vrijwilligster best haar bijdrage kon le-
veren.

Zo repareerde zij de paramenten voor 
de eredienst, maar ook de vlag die door 
stormen steeds kleiner werd. Ze maakte 
er steeds weer wat moois van. Ook het 
maken van een paar stevige zakken 
voor het collectegeld was een kolfje 
naar haar hand. Naast verstelwerk was 
zij ook altijd present bij het koper- en 
zilverpoetsen drie keer per jaar.

De keren dat ze mee was naar Lourdes 
droeg ze zeker haar steentje bij aan de 
gezelligheid en de verbondenheid met 
elkaar. Ze was een gelovige vrouw die 
voor iedereen die zij lief had wel een 
kaarsje op stak.

Rie kennen we als een bescheiden 
vrouw. Ze wilde absoluut niet op de 
voorgrond staan, maar als je op de kof-
fie kwam, en je was alleen met haar, 
praatte ze volop, vooral over de goede 
verzorging die ze kreeg van haar kin-
deren en haar buren. Maar dat is toch 
eigenlijk niet zo bijzonder, want voor 
zo’n geweldig mens staat iedereen 
graag klaar. 

We missen een lieve vriendin, een be-
trokken vrijwilligster. Zij zal zeker rusten 
in vrede. Ze heeft het verdiend.

Rob Aupers

Kinderen in de kerk in 
Nieuwkoop
GezinsVieringen
Op 13 november was er een (eindelijk) 
weer een GezinsViering in Nieuwkoop. 
Het thema van deze viering was “Wees 
niet bang, blijf vertrouwen”. Samen 
met pastor Vijftigschild en de Horizon 
hebben we er een mooie viering van 
gemaakt. Het aantal parochianen dat in 
de kerk was geeft ons vertrouwen voor 
de toekomst. We gaan vol goede moed 
door met het voorbereiden van Gezins-
Vieringen. 

Blijven jullie komen? En brengen jullie je 
vriendjes en vriendinnetjes de volgende 
keer ook mee? Uiteraard zijn álle paro-
chianen van harte uitgenodigd om met 
ons mee te vieren.

KinderWoordDienst
Zondag 11 december is er tijdens de 
viering van 11.15 uur een KinderWoord-
Dienst. We gaan er weer een fijne bij-
eenkomst van maken. De Advent is dan 
inmiddels begonnen, we kijken uit 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. 

Rondom Kerst
Kerstavond, 24 december, is er om 
19.00 uur een GezinsViering in onze 
kerk. Kapelaan van Paassen zal voor-
gaan. Samen met hem en koor de 
Horizon vieren we de geboorte van 
Jezus. Zullen we er een groot feest van 
maken?

Op Eerste Kerstdag, om 14.00 uur, gaan 
we Kindje Wiegen! De afgelopen 2 jaar 
kon het niet doorgaan, maar dit jaar zet-
ten we de traditie weer voort. We hopen 
dat er kinderen zijn die willen helpen 
met het naspelen van het verhaal en dat 
we een papa en mama met hun pasge-
boren kindje vinden die de hoofdrollen 
willen spelen. 

Deze bijeenkomst is ook bedoeld voor 
de allerkleinsten. Hoe meer kinderen, 
hoe mooier de viering. Dus kom ook 
dán naar de kerk om deze happening 
mee te maken. Breng je hele familie 
maar mee. Er is plek voor iedereen.

Vanaf januari
Vanaf januari zal er een en ander veran-
deren in het rooster van de vieringen. 
Op dit moment kunnen we nog niet zeg-
gen hoe het voor ons in de maand ja-
nuari zal gaan lopen. We zullen u via de 
Rietkraagberichten en via de Facebook-
pagina van de Federatie zoveel mogelijk 

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop

Clara parochie 
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op de hoogte houden voor wat betreft 
bijeenkomsten voor kinderen.

Werkgroep KinderWoordDienst
Werkgroep GezinsVieringen
Werkgroep Kindje Wiegen

Zin in een gezellig 
avondje uit? Kom 
klaverjassen!
We hebben inmiddels 3 bijzonder 
leuke avonden achter de rug en de 4e 
klaverjasavond komt eraan. Op vrijdag 
9 december bent u van harte welkom 
in het Parochiehuis, Dorpsstraat 39 in 
Nieuwkoop. We beginnen om 20.00 uur 
en spelen 3 potjes op zijn Rotterdams 
(verplicht gaan en maatslag introeven). 
Tussendoor kunt u gezellig bijkletsen en 
genieten van een hapje en een drankje. 
Deelname kost € 3,50. De zaal is open 
vanaf 19.40 uur. De volgende kaart-
avonden van dit seizoen zijn op 13 janu-
ari, 10 februari, 10 maart en 14 april. U 
bent van harte welkom. De opbrengst 
van de avonden gebruiken we voor het 
onderhoud van de kerk. 

Activiteiten Comité RK-Kerk 

Kerst met De Horizon
Wij zijn al helemaal in kerststemming! 
Op dit moment zijn onze repetities in 
volle gang voor het kerstconcert met 
Marco de Hollander. We vinden het ont-
zettend leuk dat we zijn gevraagd om 
mee te zingen! Tijdens dit kerstconcert 
mogen wij tijdens de inloop en de pauze 
onze (nieuwe) kerstliedjes ten gehore 
brengen. Komt u ook op 8 december?
Mocht u deze avond niet kunnen dan 
verwelkomen wij u heel graag op kerst-
avond. Tijdens de gezinsmis zingen we 
voornamelijk ouderwetse kerstliedjes. 
Wij komen tezamen, Midden in de win-
ternacht, Zegt herdertje zegt, …. Zingt u 
met ons mee? 
Wij nodigen u van harte uit om deze bij-
zondere avond mee te vieren. We kijken 
er naar uit!

Carola van Heusden, Koor De Horizon

Koor Allegro
Waarschijnlijk is het u in de viering van 
20 november al opgevallen, het koor is 
gegroeid! Leden van Andante hebben 
zich bij ons aangesloten. Daarmee zijn 
wij ontzettend blij, maar we realiseren 
ons ook dat de reden waarom zij bij 
ons lid zijn geworden minder leuk is 
voor hen. Toch hopen wij allen dat we 
nu met dit grotere koor verder kun-
nen gaan om de vieringen muzikaal te 
ondersteunen. Het is ook zo fijn, dat we 
bij onze mannen nu veel versterking 
hebben.

Ach u zou eens moeten weten hoe of 
het voelt om nu met zo’n groot, krachtig 
koor te mogen repeteren. De koude ril-
lingen lopen toch soms langs mijn lijf als 
we op donderdagavond zingen! En dan 
denk ik stiekempjes egoïstisch bij mij-
zelf, jeetje dit is wel mijn koor! Het voelt 
alsof ik dan ook wat groter wordt en dat 
is fijn als je een kleine vrouw bent. 
Natuurlijk klinkt alles nog niet perfect, 
maar onder de muzikale leiding van Leo 
van Rijt zal dat echt wel gaan lukken.
In december verzorgen wij een drietal 
vieringen, zondag 11 december, Eerste 
Kerstdag, 25 december en de oudjaars-
viering om 15.30 uur op 31 december.
Graag ontmoet ik ook u in de kerk en 
schroom niet om na afloop te laten 
horen wat u ervan vond. Zo worden we 
weer wat meer samen kerk. Samen vie-
ren blijft zo belangrijk in deze onzekere 
tijd. Laten we oog voor elkaar houden 
en dat kan het beste als we elkaar ook 
daadwerkelijk zien!

Van deze plaats wens ik u allen een 
mooie voorbereiding op Kerstmis en 
alle goeds voor het jaar 2023!

Koor Allegro, Joke van Tol

Adventsactie
Elders in deze Samenstromen vindt u 
informatie over de adventsactie.

O.L.V. Hemelvaartkerk Nieuwkoop

Lief en leed

Overleden
30 september  Pieter Hendrik van Overbeeke  93 jaar
18 oktober  Rie Adema-de Jeu   91 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

HIJ KOMT…

Jozef, Jozef, ik wil jou wat zeggen

ja… hoe kan ik het je uitleggen?

Er was hier een engel bij mij

met een boodschap van God, 

ik ben zó blij. 

Jozef, Jozef, ik wil met jou praten 

misschien had je al wat in de gaten. 

Er gaat iets gebeuren, zó bijzonder

ik weet nog niet hoe, 

het is echt een wonder. 

Ik mag moeder worden 

van Gods Zoon, 

Zijn kind,

ik weet alleen niet hoe jij 

dat allemaal vindt. 

Wij zijn nu nog een verloofd stel, 

maar als jij mij alleen laat, 

begrijp ik dat wel.

Maria, er zal veel veranderen,

 maar ik doe mee,

het is iets zo groots, 

’t raakt niet alleen ons twee. 

Nee, Zijn Zoon, 

Hij wordt reeds lang verwacht

Hij komt… voor ons allen wie had 

dat gedacht!

Dorothé Klein-Verdel



15SAMENstromen • december 2022 / januari 2023

Pastoraatgroep 
Deze maand staat de kopij voor onze 
beide kernen onder Nieuwveen, zoals 
afgesproken is met de secretariaten. 

De Advent is begonnen op de dag dat 
Sint Nicolaas een bezoek bracht aan de 
kerk in Nieuwveen. Voor de kinderen 
was er een speciale viering die op aller-
lei terreinen verwachtingsvol is.
De Advent is de periode dat we ons 
gaan voorbereiden op de komst van 
Jezus, wiens geboorte we vieren op 25 
december, Kerstmis.

Zaterdag 24 december om 19.00 uur is 
er een Eucharistieviering met pastoor 
Glas in Zevenhoven en Revival zal zin-
gen. Diezelfde avond, 24 december om 
21.00 uur een gebedsviering in Nieuw-
veen met pastor Hoogenbosch en Canta 
Libre zingt. Eerste kerstdag, 25 decem-
ber is er om 11.15 uur een Eucharistie-
viering met pastor van der Bie in Nieuw-
veen en het koor Caecilia zingt.

Op 17 december wordt er een kerst-
wandeling georganiseerd samen de 
Protestantse Gemeente van Nieuw-
veen. Meer informatie hierover vindt u 
elders op deze pagina. Op zaterdag 31 
december is er om 19.00 uur een ge-
bedsviering in Zevenhoven met diaken 
Van Aarle. Na de viering luiden we het 
jaar uit onder het genot van oliebollen, 
appelflappen en glühwein. Van harte 
welkom allemaal.

Bij de komst van het nieuwe jaar gaat 
er veel veranderen, in verband met de 
energiecrisis.Het is ondoenlijk om alle 
kerken te verwarmen en daarom is er 
besloten dat de weekendvieringen om 
en om gevierd gaan worden in de kerk. 
De dinsdagvieringen in Nieuwveen 
worden gevierd in de huiskamer van de 
pastorie, de vrijdagvieringen in Zeven-
hoven zijn in de kerk. Dit ‘winterrooster 
zal sowieso blijven tot eind maart, daar-
na zien we wel weer.

Wij wensen u een zinvolle voorbereiding 
op Kerstmis, mooie dagen toegewenst, 

een veilige oudjaarsviering en alle goeds 
voor 2023!

Namens de pastoraatgroep en 
diaken Van Aarle

Kerstwandeling 
Nieuwveen
Wilt u ook in kerstsfeer komen door te 
wandelen, kijken, luisteren en proeven?
Op 17 december organiseren de 
H.Nicolaaskerk en de PKN kerk in 
Nieuwveen een kerstwandeling door 
het dorp. De start is tussen 16.00 en 
17.00 uur in de Nicolaashof, de tuin van 
de Nicolaaskerk, Dorpsstraat 41, Nieuw-
veen. U kunt daar gratis een routekaart 
ophalen.

Wat komt u onderweg tegen? Kerststal-
len en kerstgroepen, koortjes, engelen, 
een kerstwensboom, chocomel en na-
tuurlijk een levende kerststal. Misschien 
ook een letter voor…….?! De wandeling 
is voor jong en oud en duurt ongeveer 
een uur.

Wilt u meedoen en ook een kerstgroep 
neerzetten op de route mail naar 
m.spekman@ziggo.nl of bel naar Riet 
Spekman 06-40410241 zodat u op de 
routekaart opgenomen kunt worden. 

Adventsactie
Dit jaar is het thema ‘ieder kind een 
goede start’. Tijdens de vier Advents-
vieringen vertellen de lectoren over de 
schrijnende situatie in Sierra Leone. De 
bevolking van het district Kailahun in 
West Afrika heeft te maken met honger 
en ondervoeding. De aandacht is ge-
richt op het verminderen van onnodige 
kindersterfte door ondervoeding en in-
fectieziekten. Ouders krijgen onderwijs 
over gezonde voeding en hygiënische 
leefgewoonten. Ze ontvangen ook za-
den voor voedingsrijke planten en voor 
de kinderen worden versterkende voe-
dingsmiddelen verstrekt. Er staat vanaf 
27 november een melkbus achterin de 
kerk voor uw bijdrage voor dit project, 
ook kunt u middels de QR code een 
bijdrage aan dit project overmaken.

Namens de Adventsactie 2022 wensen 
wij u Zalige Kerstdagen en een heel mooi 
2023 toe.

Agenda / kalender 
vergaderen werkgroepen
Er zijn binnen onze parochiekern veel vrij-
willigers actief. Een gevolg daarvan is dat 
werkgroepen regelmatig bij elkaar komen 
om te ‘vergaderen’ of ‘werkzaamheden te 
bespreken’. Deze bijeenkomsten zijn vaak 

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen

Clara parochie 
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in de pastorie maar soms ook bij mensen 
thuis als dat beter uitkomt.

Graag wil de beheercommissie dat vanaf 
heden duidelijk wordt wie wanneer de 
ruimte zal gaan gebruiken. Wij zullen 
een soort van kalender gaan ophangen 
links om de hoek van de grote ruimte 
die meestal bij vergaderingen wordt ge-
bruikt. Elke maand krijgt een vel met het 
aantal dagen per maand en meteen tot 
einde 2023. Wij verzoeken iedereen die 
de ruimte nodig heeft daarop de naam 
van de werkgroep en de tijd te noteren, 
zodat de ruimte beschikbaar is en er dan 
niet 2 besprekingen tegelijkertijd in de-
zelfde ruimte zijn. Als een werkgroep data 
vooruit wil plannen kunnen die ook direct 
worden genoteerd.

Alvast bedankt voor de medewerking.
BCP Nieuwveen

Zilverpoetsen
Op 14 december om 13.30 uur gaan we 
weer zilverpoetsen. Natuurlijk is er kof-
fie of thee, met wat lekkers erbij. Vele 
handen maken licht werk!

Tot dan, Ellie Egberts

Oogstdankdag

Na een aantal jaar mochten wij eindelijk 
weer de kerk versieren. Met bloemen 
en planten van de kwekers hier uit de 

buurt. Zo konden wij zorgen voor een 
goed gevulde Nicolaaskerk met de 
Oogstdankdagviering.

De bloemenwerkgroep

Overleden - Pater Nico 
Akerboom, Missionaris 
van het Heilig Hart
Pater Nico werd geboren op 9 juni 1925 
in Nieuwveen uit een gezin van 13 kin-
deren. Hij werd priester gewijd op 10 
september 1950. Hij deed ook zijn Eerste 
Heilige mis in Nieuwveen, hij heeft vele 
keren voorgegaan onder andere bij zijn 
40-jarig Priesterfeest. 

De laatste jaren heeft pater Nico in het 
klooster Notre dame gewoond waar hij 
ook verzorgd werd. Op 20 oktober 2021 
was er afscheid van pater Nico in de kapel 
van Notre dame.

NieuwveenH. Nicolaaskerk

Lief en leed

Overleden
14 november   Henk Lek    93 jaar

Gedoopt
5 november    Jolijn Hölscher, dochter van Ronald Hölscher en 
    Regine Valentijn

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

God houdt heel veel van jou en mij
Nee, je bent niet alleen

al voelt dat soms zo, 
kijk eens om je heen. 

Mensen ze zijn er in alle maten
van klein tot groot, 

heb je dat in de gaten?
Van jong tot oud

wij mogen er allemaal zijn, 
al is ons gedrag soms fout.

En laat iedereen je in de steek of vallen,
er is gelukkig één God, 
Die is er voor ons allen!

Hij gaf ons zijn enige zoon,
Jezus Christus onze Heer, 

die werd onze Redder en Verlosser, 
wat wil je nog meer?!

God houdt heel veel van jou en mij,
spoort ons vol liefde aan: 
“Doe wat voor een ander, 
dan word je zelf ook blij.”

Dorothé Klein-Verdel
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Sint Martinus deelt mee….  

Met het Martinusfeest nog vers in het 
geheugen mag ik voor de laatste keer 
dit jaar in Samenstromen het wel en 
wee van de Noordense parochiekern 
met u delen. Pastor Heleen verhaalde 
tijdens haar ‘preek’ over haar vakantie 
naar Tours en het dorp van Martinus 
genaamd Candes-Saint Martin. Hoe de 
soldaat zijn mantel deelde bij de stads-
poort met een bedelaar, die nacht een 
visioen kreeg van Jezus met de halve 
mantel, intrad in het klooster en later 
bisschop werd. Het schijnt dat Marti-
nus als inspirerende patroonheilige 
de meeste kerken op zijn naam heeft 
staan. Na afloop van de viering mocht 
ik namens de parochiekern de Marti-
nuspenning uitreiken aan twee zeer 
waardevolle vrijwilligers, Jan en Gonny 
Tersteeg. Jan wegens de vele bestuur-
staken die hij heeft bekleed en het 
vrijwilligerswerk wat hij nog steeds doet 
(o.a. vrijdagkoster) en Gonny voor het 
vele werk wat zij achter de schermen 
doet op het parochiesecretariaat en 
rond de vieringen.

Een week eerder herdachten we tijdens 
Allerzielen de overledenen van het afgelo-
pen jaar. In het bijzijn van vele nabestaan-
den noemden we hun namen, schetsten 
we in enkele zinnen hoe wij ze herinneren 
en staken we voor ieder een kaars aan. 
Daarna gingen we naar het verlichte kerk-
hof om de graven te zegenen. Gezien de 

vele mooie reacties is dit een traditie die 
zeer gewaardeerd wordt, dank aan een 
ieder die dit mogelijk heeft gemaakt. 

We maken ons inmiddels op voor de 
kerstperiode. In de week voor kerst is 
op 21 december de kerstviering van de 
KBO/ Club 50+ om 10.00 uur. Op vrijdag 
23 december is om 9.00 uur de beurt 
aan de schoolkinderen in samenwerking 
met basisschool Antonius. Kerstavond is 
om 23.00 uur de kerstnachtviering met 
pastor Heleen, pastoraal stagiair Arno en 
Waimbaji. 

Eerste Kerstdag is de eucharistieviering 
om 11.15 uur met Cantabo. Tweede kerst-
dag is er om 10.30 uur voor de kleintjes 
het Kindje wiegen, waarbij de kinderen de 
gelegenheid krijgen om het pasgeboren 
kindje toe te zingen en te begroeten. Het 
jaar wordt traditiegetrouw afgesloten met 
een viering op oudjaarsavond om 19.00 
uur met pastor Heleen, Waimbaji, oliebol-
len en warme wijn. 

Na de Martinusviering hebben we in de 
Jozefzaal onze ‘jaarvergadering’ gehou-
den waarin de Pastoraatgroep, de PCB 
en het federatiebestuur de parochianen 
bijpraatten over beleid van het afgelo-
pen jaar en de plannen voor volgend 
jaar. Belangrijke onderwerpen die aan 
de orde kwamen waren de Missionaire 
Parochie en de toekomstvisie. Beide on-
derwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Wij hebben alleen toekomst 
als wij gastvrij naar buiten treden, onze 
vieringen uitnodigend en bemoedigend 
zijn en uitstraling hebben. Daarnaast 
moeten we ook kijken hoe wij onze vie-
ringen kunnen houden. We willen de ko-
mende winterperiode gebruiken om een 
experiment uit te voeren. We willen een 
paar vieringen in de Rietzanger houden 
en een paar vieringen in een gewijzigde 
opstelling in de kerk om te kijken of we 
ook op andere manieren onze vieringen 
kunnen houden. Het kerkbezoek loopt 
terug, om in de toekomst gefundeerde 
beslissingen te kunnen nemen, zijn we 
benieuwd naar wat er mogelijk is en wat 
uw ervaringen zijn.

Vanwege de oplopende stookkosten 
wordt er vanaf 1 januari drie maanden 
lang in de hele federatie een winterroos-
ter ingevoerd. U leest hierover elders in 
de Samenstromen. In het rooster achter-
in de Samenstromen staat het schema. 
Omdat dit samenvalt met ons experi-
ment, kan de locatie verschillen, soms in 
de kerk en soms in de Rietzanger. Voor 
het parkeren maakt dit niet uit, via het 
bruggetje naast de kerk is de Rietzanger 
snel te bereiken.

Hans

Kindje Wiegen 
Wanneer? Tweede Kerstdag 
  om 10.30 uur
Waar? St. Martinuskerk in Noorden

Er wordt weer een mooi kerstverhaal 
gespeeld door kinderen en levende die-
ren! Kom gezellig met je broertjes, zus-
jes, papa, mama, opa en oma naar het 
jaarlijkse Kindje wiegen. Samen gaan we 
liedjes zingen en naar het kerstverhaal 
luisteren en kijken. Graag tot dan!
Lijkt het je leuk om mee te doen? We 
zijn op zoek naar schaapjes, herders, 
engeltjes, bode, 3 koningen en een ster. 
Meld je aan bij Laura (moeder van Taro 
en Feline) via de email: 
lauravannoort@gmail.com 

Werkgroep Kindje Wiegen

Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk
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Vanuit de 
pastoraatgroep
Deze maand leest u de kopie bij de kern 
van Nieuwveen.

Vanuit de BCP
De energiekosten zijn ook voor de ker-
ken stijgende. Daarom zal de Orangerie 
meer gebruikt gaan worden voor kleine 
bijeenkomsten en vieringen met minder 
dan 25 personen. De ruimte zal door 
een heater verwarmd gaan worden.

Onderhoud kerk en 
Orangerie
Schilderwerk
Afgelopen periode is gewerkt aan diver-
se onderhoudsklussen aan onze gebou-
wen. Naar aanleiding van een rapport 
van de Monumentenwacht is op een 
aantal plekken houtrot en schilder-
werk aangepakt. Zo is het raam van de 
sacristie voorzien van nieuw stopverf 
en opnieuw geschilderd, dat was hard 
nodig! Ondanks dat de Orangerie nog 
niet zo oud is zijn daar toch ook al wat 
slechte plekken in de kozijnen gevon-
den. Deze zijn weer netjes bijgewerkt 
en kunnen er weer even tegen. Volgend 
jaar zijn wat grotere schilderwerken 
noodzakelijk om alles goed in conditie 
te houden.

Toren
Onlangs heeft een bedrijf de torenspits 
van de kerk, boven de klokkenstoel, aan 
de binnenzijde behandeld tegen hout-
worm en een vliegenplaag. Bij de in-
spectie door de Monumentenwacht was 
een beginnende houtworm aantasting 

geconstateerd en geadviseerd hier op 
korte termijn iets aan te doen.

Klusochtend
Komend voorjaar organiseren we weer 
een klusochtend op zaterdag. We hopen 
dan met een aantal mensen wat kleine 
onderhoud klussen te kunnen doen. 
Vele handen maken licht werk! De da-
tum laten we u nog weten. Mocht u op 
een ander moment iets voor ons willen 
betekenen dan horen we dat uiteraard 
graag. Handige handjes zijn altijd wel-
kom!

BCP

Revival

Op 29 oktober heeft koor Revival in één 
dag haar repertoire weer uitgebreid. 
Onder leiding van Fleur Buskermolen 
zijn er vier nieuwe liederen aan het re-
pertoire toegevoegd en ook een nieuwe 
acclamatie. Het was een intensieve dag 
maar, leuk om zo met enthousiast met 
elkaar te kunnen zingen.

Wendy Buskermolen

Actie Kerkbalans
Terwijl het kalenderjaar eindigt op 31 
december is het Kerkelijk of Liturgisch 
jaar al op zaterdag 26 november geëin-
digd. En op zondag 27 november is het 

nieuwe Kerkelijk jaar begonnen met de 
eerste zondag van de Advent, en gaan we 
op weg naar Kerstmis.

Niet alleen het kalenderjaar eindigt op 31 
december, ook het financiële jaar en dit 
betekent dat we nog een maand hebben 
om het totaal van de inkomsten uit de 
Kerkbijdragen wat op te vijzelen.

En daarom nogmaals een vriendelijk ver-
zoek aan de parochianen die hun (toege-
zegde) bijdrage aan de actie Kerkbalans 
voor 2022 nog niet hebben overgemaakt. 
Zou u dit a.u.b. alsnog willen doen?
U kunt uw bijdrage overmaken op bank-
rekening 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 overma-
ken van uw kerkbijdrage. De QR-code ge-
lieve u dan te scannen met uw bank App. 

Alvast hartelijk bedankt voor 
uw bijdrage!

Namens de beheercommissie
Henk Straathof, penningmeester 

Op weg naar kerst – 
Kinderkerstviering
Beste opa's, oma's, mama's, papa's, 
broertjes en zusjes. Hebben jullie gezien 
dat het alweer heel donker wordt? 

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Vieringen in de week 
Vrijdag 2 december 9.00 uur   Eucharistieviering met pastoor Glas
Vrijdag 16 december 9.00 uur  Eucharistieviering met kapelaan Van Paassen
Vrijdag 30 december 9.00 uur  Eucharistieviering met pastoor Glas
Vrijdag 13 januari 9.00 uur   Eucharistieviering met kapelaan Van Paassen
Vrijdag 27 januari 9.00 uur   Eucharistieviering met pastoor Glas
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Gelukkig zien we de stralende sterren 
aan de hemel. Wij kunnen samen met 
jullie de lichtjes aansteken op weg naar 
Kerst. En we zouden het fijn vinden als 
jullie ook komen. Want dan wordt het 
echt een mooi en groot feest.

Wij gaan dit feest vieren op: Zondag 18 
december om10.00 uur, in de Joh. 
Geboorte kerk in Zevenhoven.
Na het verhaal gaan wij zelf aan de 
slag voor de kerst. Natuurlijk staat het 
kerststukje maken ook weer op het pro-
gramma.

De werkgroep Pia - Linda - Rosa

Activiteit Orangerie 
December

Dinsdag 13 december 
gaan we een kerststukje 
maken. Neemt u hiervoor 
een bakje/schaal mee 
en uw snoeischaar. We 
starten om 14.00 uur met 

thee en koffie en gaan daarna aan de 
slag. De kosten hiervoor zijn € 8,50.
Opgeven voor zaterdag 10 december bij 
Joke van Tol, tel 0172-539748 of 
jokevtol@gmail.com

Graag tot dan!

Activiteit Orangerie 
Januari 2023
Een mooie start van het nieuwe jaar 
met een nieuwe activiteit. Dinsdag 17 
januari gaan we een nestkastje maken. 

We zijn al zolang activiteiten aan het or-
ganiseren, maar nog nooit zijn we met 
hout, hamer, spijkers, schroevendraaier 
en schroeven aan het werk geweest. Dit 
leek ons daarom een geheel nieuwe leu-
ke activiteit voor ons. En dit alles hoeft u 
niet alleen te doen. We hebben de hulp 
ingeroepen van dhr. Leliveld. Het hout 
zal al op maat gezaagd zijn en als het 
goed is voorgeboord. Wij gaan het in 
elkaar zetten! Neemt u dus een schroe-
vendraaier en een hamer mee. Daarna 
kunt u het nestkastje op uw eigen crea-
tieve wijze versieren/schilderen.
De kosten zijn € 10,00.

Graag op tijd opgeven i.v.m. de materia-
len die we vooraf willen regelen,
Uiterlijk woensdag 12 januari bij Joke tel 
0172-539748 of jokevtol@gmail.com
We starten de 17e om 14.00 uur met 
koffie/thee.

Gerda, Joke en Gerda

Zevenhoven

Ieder kind een goede start

De ontwikkeling van kinderen in hun 
eerste levensjaren bepaalt hun kans 
op een goede toekomst en ontsnap-
ping uit de 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 ver-
minderen van deze ongelijkheid in vier 
projecten. Onze MOV werkgroepen 
steunen het project in Sierra Leone.

Volgens het Verdrag van de Rechten 
van het Kind hebben alle kinderen 
het recht in leven te blijven en zich 
zo goed mogelijk te ontwikkelen. Met 
name de eerste vijf levensjaren zijn 
essentieel voor hun ontwikkeling. 
Kinderen met een gezonde start, krij-
gen de kans hun talenten ten volle te 
ontwikkelen. Zij kunnen opgroeien tot 
zelfstandige, actieve volwassenen. 

Ondervoeding leidt tot 
ontwikkelingsachterstand
Ondervoeding bedreigt de vroege ont-
wikkeling en veroorzaakt bijna de helft 
van alle sterfgevallen van kinderen 
tot vijf jaar. Wereldwijd lijden zo’n 250 
miljoen kinderen aan ondervoeding. 
Als gevolg daarvan hebben veel kin-
deren een groeiachterstand en lijden 
ze aan ondergewicht en dat maakt 
kinderen extra vatbaar voor infectie-
ziekten, zoals longontsteking, diarree 
en malaria.

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. In de 
afgelopen twintig jaar is de sterfte van 
kinderen tot vijf jaar is met de helft 
gedaald. Het aantal jonge kinderen 
met een groeiachterstand nam af met 
27 procent. Maar nog altijd overlijdt 1 
op de 27 kinderen onder de vijf jaar, 
meestal aan een infectieziekte. On-
danks de bereikte resultaten zijn de 
bedreigingen voor jonge kinderen in 

bepaalde delen van de wereld nog al-
tijd onacceptabel groot. Mede daarom 
hebben de Verenigde Naties (VN) zich 
ten doel gesteld voor 2030 een einde 
te maken aan de extreme armoede en 
ongelijkheid in de wereld. 

Wat doet Adventsactie?
Samen met de Adventsactie gunnen 
wij deze kinderen een goede start in 
het leven en zetten ons in voor het 
project in Sierra Leone. Elke week 
vertellen wij in de vieringen hierover. 
We hopen op een passende financiële 
bijdrage van uw kant.

MOV

OMZIEN naar de ander  

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Franciscus parochie O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge 
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te 
Hoogmade staat in de steigers. Zicht-
baar staan de steigers rondom de kerk. 
Steen voor steen wordt de kerk weer 
opgebouwd. Wij willen ook bouwen aan 
de levende stenen, onze geloofsgemeen-
schap. Met elkaar, samengeraapt en op-
gestapeld en elkaar steunend vormen wij 
de kerk. Jong en oud, arm en rijk, ziek en 
gezond, samen zijn wij het fundament. 
Een fundament gebaseerd op broeder-
schap. De universele boodschap van 
Kerstmis? Die zegt dat God een goede 
Vader is en dat wij allemaal broeders en 
zusters zijn. Onze kerstwens en tevens de 
wens voor het aankomende jaar is broe-
derschap tussen mensen uit elk land en 
ieder cultuur. Dat het kerstfeest ons als 
mensen met elkaar verenigt in deze tijd 
van polarisatie. 

Schoenendoosactie 
Het is verrassend en hartverwarmend 
om elk jaar weer te zien hoe mensen 
zich inzetten om een schoenendoos te 
vullen. Uit Langeraar waren er dit jaar 
drie dames die hebben meegeholpen, 
door mooie knikkerzakken te maken. 
En met de knikkers van Hanneke Stigter 
heb ik daar meer dan 40 zakken mee 
kunnen vullen. Tasjes, potloden, pen-
nen, zeepjes, dassen en knuffels het 
is geweldig. Dertien schoenendozen 
opgehaald bij basisschool Ter Does, 
tijdens de vieringen in Drieluik zijn er 
zeven schoenendozen ingeleverd, een 
schoenendoos van het Kerkje aan de 
Does en elf dozen bij mij thuisgebracht. 
In de loop van het jaar spaar ik schoe-
nendozen en kijk naar bruikbare spullen 
hiervoor. Met uw fantastische bijdrage 
na de vieringen van € 130,- en nog een 
mooie bijdrage PCI kunnen er 58 schoe-

nendozen verstuurd worden. 
Dank u wel namens al die blije kinderen.

Pastoraatgroep Jeanne Borst

Allerzielen 

In de aanloop naar de dag van Allerzie-
len waren Jeanne Borst en ik op zondag-
middag 30 oktober op de begraafplaats 
om de mensen te ontvangen en een 
grafkaarsje te geven bij aankomst. Onze 
steun en toeverlaat Michel Volwater 
zorgde voor stemmige muziek op het 
kerkhof. Vol enthousiasme reikte hij de 
lampjes uit aan de bezoekers. Hiervoor 
onze hartelijk dank, Michel. Het was een 
goede opkomst, mede door de zachte 
weersomstandigheden. Ik zeg: “volgend 
jaar weer”. 

De Allerzielen-viering werd op dinsdag 
1 november gehouden in het kerkje 
aan de Does. Pastor Hoogenbosch ging 
voor en de muzikale ondersteuning 
werd verzorgd door het Nederlandstalig 
koor. Families en nabestaanden vulden 
de kerk. Tijdens de viering werd voor 
iedere overledene een kaars aange-
stoken en een roos erbij geplaatst. Het 
gedachteniskruisje ging na afloop van 
de viering mee naar huis. Na de fijne 
samenkomst ging men naar de verlichte 
begraafplaats om daar nogmaals te bid-
den voor de dierbare overledenen. Een 
mooie afsluiting van een warme her-
denking. Met dank aan alle medewer-
kers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Namens de pastoraatgroep, Jenny Vork

Kaarsen en kleuren-weetjes 
In een adventskrans staan vier kaarsen. 
Ze geven niet alleen de vier weken van 
voorbereiding aan, maar ook de vier 
windstreken. De krans is rond en sym-
boliseert de aarde met zijn vier jaargetij-
den. Iedere zondag voor Kerstmis wordt 
er één kaars aangestoken tot er op de 
vierde zondag alle kaarsen branden. De 
kaarsen staan symbool voor het komen-
de licht, de geboorte van Jezus, het licht 
van de wereld. 

Misschien is het u weleens opgevallen 
dat er in een adventskrans drie paarse 
en één roze kaars verwerkt zijn. Paars is 
de liturgische kleur van boete en inkeer 
tijdens de advent in Katholieke kerk. 
De derde zondag wordt de roze kaars 
aangestoken, deze kaars neemt al een 
voorproefje op de kerstvreugde. In Bel-
gië, Oostenrijk en Zwitserland worden 
deze kleur kaarsen vaker gebruikt dan 
in Nederland. Hier is het vaak een paars 
lint om de kerstkrans met vier witte 
kaarsen. 

Op kerstavond is het paarse lint ver-
vangen door een wit lint. Ook in de vas-
tentijd voor Pasen komt dit ritueel wel 
voor. De vastentijd is ook een tijd van 
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bezinning en boete en dus is ook de li-
turgische kleur paars. Hier is het de vier-
de zondag van de zes weken die aan-
duidt dat er een groot feest aanstaande 
is. Ook dan kan de kleur roze te zien zijn 
in de gewaden van de voorganger en 
in de aankleding van de kerk, maar ook 
in het bloemstuk op het altaar. Uiter-
aard is op de dag van de opstanding 
van Jezus, (Pasen) alles in het wit net als 
met Kerstmis en op andere feestelijke 
dagen. Dit was een kleine uitleg over de 
kaarsen en hun kleur en gebruik. 

Later in het komende jaar zal ik iets ver-
tellen over de symboliek van bloemstuk-
ken en de thema’s die erbij horen. 

Jenny Vork  

Verminderen van 
onnodige sterfgevallen in 
Sierra Leone

In Sierra Leone overlijden veel jonge 
kinderen door ondervoeding en infec-
tieziekten. Door de kennis van ouders 
over gezonde voeding en goede hygiëne 
te vergroten, kunnen zij onnodige sterf-
gevallen verminderen.

Wat is er aan de hand?
Sierra Leone, aan de westkust van Afri-
ka, was voortvarend bezig te herstellen 
van een langdurige burgeroorlog en de 
rampzalige gevolgen van een Ebola-uit-
braak. Voordat de Covid-19 pandemie 
uitbrak had het land een van de snelst 
groeiende economieën van het conti-
nent. Door een samenloop van omstan-
digheden is de economie ingestort. Het
gevolg is dat meer dan helft van de be-
volking moet rondkomen van minder 
dan € 1,15 per dag. Het percentage 
moedersterfte in Sierra Leone is een 
van hoogste in de wereld.

Wat willen we bereiken?
De inwoners van 15 dorpen in het dis-
trict Kailahun leren hoe ze onnodige 
sterfgevallen door ondervoeding en 
infectieziekten zoveel mogelijk kunnen 
voorkomen. De activiteiten richten zich 
op kwetsbare verzorgers van gezinnen 
en lokale gezondheidswerkers uit de
15 dorpen.

Hoe doen we dat?
Het plan voor de preventie van onder-
voeding en infectieziekten bestaat uit 
drie pijlers: vergroten van kennis over 
voeding, meer beschikbaarheid van voe-
dingsrijke producten en bevorderen van 
gezonde en hygiënische leefgewoonten. 
In elk dorp wordt een groep gevormd 
van kwetsbare verzorgende, waaronder 
(jonge) moeders, vaders, zwangere
vrouwen en vrouwen die borstvoeding 

geven. Zij krijgen voorlichting over ge-
zonde voeding en een moestuin. Ver-
zorgers van kinderen onder de 5 jaar 
die lijden aan ondervoeding, ontvangen 
speciale versterkende voedingsmid-
delen. Verder worden WASH-pakketjes 
(met producten voor hygiëne en sani-
tair) en muskietennetten uitgedeeld.

IBAN NL89 INGB 0653 1000 00 
www.adventsactie.nl.

Maria Lichtmis 

Ieder jaar op 2 februari, veertig dagen 
na Kerstmis. Bij de 'Presentatie van 
Christus in de Tempel' herdenken de 
orthodoxen en Rooms-Katholieken dat 
Maria, de moeder van Jezus, naar de 
tempel ging voor het verplichte offer na 
de geboorte van haar zoon. In het oude 
Israël was het gebruik dat moeders zich 
in de tempel zuiverden, veertig dagen 
na de geboorte van hun kind. Ze of-
ferden bij deze gelegenheid een lam en 
twee duiven.

Wij gaan Maria Lichtmis vieren op zon-
dag 5 februari. Het is traditie dat er op 
Maria Lichtmis pannenkoeken gegeten 
worden. Dit wordt uitgedrukt in het 
gezegde: Er is geen vrouwtje nog zo 
arm, of ze maakt haar pannetje warm. 
Na de viering van 11.15 uur willen we u 
daarom een lunch aanbieden een kopje 
soep en natuurlijk een pannenkoek. Er 
ligt vanaf 22 januari een inschrijfformu-
lier voor deze lunch.

Pastoraatgroep Jeanne Borst

O.L.V. Geboortekerk Hoogmade/Woubrugge
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Dringend verzoek
Hierbij willen wij u dringend verzoeken 
niet meer te parkeren voor de uitrit 
tegenover onze St. Jan de Doper. Dit zijn 
de opritten van mevrouw Betty van der 
Heijden en de heer Erik van Velzen (de 
Viking!). Zo ongeveer elke kerkdienst 
parkeert er iemand voor hun uitrit, 
waardoor ze weer een uur
"opgesloten" zijn. Graag uw aandacht 
hiervoor.

Joris Gonggrijp 

Energiecrisis
Het zijn voor eenieder moeilijke tijden 
met de huidige energiecrisis en met 
name de onzekerheid wat de toekomst 
gaat brengen. Ook als beheer commis-
sie 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 be-
perken. Dit gaat inhouden dat we de 
constante temperatuur van 14OC tijdens 
de uren dat de kerk niet gebruikt wordt 
verlagen naar 10OC en tijden de kerk-
diensten van 16OC verlagen naar 14OC. 
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

Familieactiviteiten
Vrijdag 2 december 14.30 uur – 15.30 
uur: Kinderkerstkoor
Vind jij zingen leuk en wil je met kerst 
bij de viering zijn; Doe dan mee met het 
kinderkerstkoor!
Neem je vriend(in) mee of de hele klas; 
hoe leuk zou dat zijn!

Het kinderkerstkoor zingt samen met 
het kinderkoor Akkoord op kerstavond:
24 december om 17.00 uur in 
de St. Jan de Doper kerk aan de W. v.d. 
Veldenweg. De repetities vinden op 
vrijdag 2, 9, 16 en 23 december plaats 
van 14.30 – 15.30 uur.

Je kunt je aanmelden bij de dirigente: 
Marina via 06-12136308. 

18 december 11.15 uur – 12.15 uur: 
Kindernevendienst 
St. Jan de Doper kerk
Kinderen van 7 t/m 12 jaar kunnen mee-
doen aan de kindernevendienst. Deze is 
op zondag 18 december om 11.15 uur. 
Je kunt luisteren naar een goed verhaal 
en je maakt een leuk knutselwerkje.
 
18 december 16.00 - 17.00 uur:
Kliederkerk - Kindertheater
Professor Cool komt met de theater-
voorstelling: De kerstmachine. Dit vindt 
plaats in de Ontmoeting.  

24 december 17.00 uur; 
gezinsviering en kindje wiegen 
St. Jan de Doper kerk
Op kerstavond om 17.00 uur zingt koor 
Akkoord samen met het kinderkerst-
koor tijdens de gezinsviering. Was je 
er niet bij tijdens de repetities van het 
kinderkerstkoor omdat zingen niet echt 
je ding is, maar wil je wel graag mee-
doen tijdens de viering; bijvoorbeeld als 
engel? Kom dan naar de viering en doe 
lekker mee. Voor kleding en attributen 
wordt gezorgd.
 

Elke vrijdagavond: 
Het Hok in de Ontmoeting
Alle tieners van groep 7 en 8 op de ba-
sisschool en klas 1, 2, 3 en 4 van de mid-
delbare school zijn elke vrijdagavond 
(op verschillende tijden) welkom in t 
Hok in de Ontmoeting. Ze kunnen daar 
chillen en zelf leuke dingen bedenken 
om met elkaar te doen. Dit wordt ge-
organiseerd door de Protestantse kerk 
van Leimuiden en Rijnsaterwoude maar 
is open voor alle jongeren en biedt een 
veilige plek voor hen om met vrienden 
bij elkaar te komen.

Kliederkerk

Op zondag 13 november was er weer 
Kliederkerk. Ditmaal in de Sint Jan de 
Doperkerk.

Er was een mooie opkomst en we kon-
den ook enkele nieuwe gezinnen ver-
welkomen.

Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Peppelhof viering
Vrijdag 23 december    9.30 uur   Eucharistieviering met Kapelaan Van Paassen
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Na het welkomstlied konden de kinde-
ren met hun ouders langs verschillende 
stations om het thema te ontdekken. 
Zo kon er een eetbaar engeltje gemaakt 
worden, een schaaltje van goud geknut-
seld worden met een wierookstokje er-
bij, een speurtocht gedaan worden met 
vragen over Heiligen en heilige getallen, 
op een trompet geblazen worden en 
een experiment met rook gedaan wor-
den. Er waren zo zeven zegels te verkrij-
gen. Hierna kwamen we weer bij elkaar 
voor de viering en ontdekten we wat al 
onze activiteiten met elkaar te maken 
hadden. Na het gebed en het zegenlied 
onder de parachute genoten we nog 
met elkaar van een heerlijke lunch met 
pasta en salade.

De volgende Kliederkerk zal zijn op 18 
december om 16.00 uur in de Ontmoe-
ting. Professor Cool komt dan met de 
voorstelling: 'De Kerstmachine'. Van 
harte welkom!

Namens het Kliederkerkteam, 
Jorico Notenboom

Resonans 2022: 
Terug en Vooruit!
Hopelijk is het u niet ontgaan. Na 2 
jaren met beperkingen en (mondjes-
maat) zingen met mini-koortjes, heeft 
Resonans dit jaar bijna met het voltal-
lige koor de draad weer opgepakt. On-
geveer 1x per maand mogen wij op de 
zaterdagavond tijdens de dienst voor u 
zingen. Een nieuwe start met vertrouw-
de gezichten, maar helaas zonder onze 
dirigent Marc Schaap. Marc zag zich 
genoodzaakt afscheid van ons te nemen 
in verband met een uitbreiding van zijn 
functie bij het Bisdom Rotterdam. Dit 
stelde ons voor een enorme uitdaging, 
de dirigenten liggen niet voor het op-
rapen. Gelukkig vonden wij een nieuw 
gezicht! En sinds februari repeteren wij, 
met veel plezier, elke maandagavond 
met onze nieuwe dirigente Greetje de 
Haan.

De komende weken wordt ons kerst-
repertoire opgepoetst, we zijn heel erg 
blij dat wij met Resonans voor- én met 

u mogen zingen tijdens de dienst die 
op Eerste Kerstdag om 11.15 uur wordt 
georganiseerd in onze kerk. Ook zin om 
te zingen? Neem gerust contact met ons 
op tel. 06-28451703 of sluit eens aan bij 
één van onze repetities op maandag-
avond van 20.00 tot 21.30 uur!

Jantina 

Kerst-Seniorenviering 2022
Tweemaal per jaar vieren wij in onze 
parochiekern de eucharistie speciaal 
samen met onze senioren.

Dat doen we in de voorbereiding op 
Kerstmis (de advent) en in de voorberei-
ding op Pasen (de veertigdagentijd).

Op donderdag 15 december willen wij 
deze kerstvoorbereiding vieren met een 
Eucharistieviering die begint om 11.00 
uur! Kapelaan Van Paassen gaat hierin 
voor.

U bent om 10.00 uur van harte welkom 
in de Priester Hendrikzaal voor koffie of 
thee met wat lekkers. En na de viering 
van 11.00 uur nodigen wij u uit voor een 
heerlijke lunch. 
Mocht u problemen met het vervoer 
hebben, laat dit even weten op het se-
cretariaat tel. 0172-508118 te bereiken 
op donderdagochtend. Tot donderdag 
15 december!

Werkgroep Seniorenviering

Volkskerstzang 2022
Na een periode met beperkingen kun-
nen we dit jaar weer een Volkskerstzang 
organiseren. Met de kerken die samen-

werken in het Oecumenisch beraad wil-
len we u graag voor deze bijeenkomst 
uitnodigen. Neemt u vooral ook mensen 
mee die u kent en het fijn vinden op 
deze manier iets van kerst te beleven. 
Iedereen is van harte welkom!  

Het thema is: “Bloeien in de nacht”. Het 
gaat over bloei tegen de verdrukking in. 
Heel wat kerstgezangen lijken er over 
te gaan. Door de eeuwen heen hebben 
mensen in het kerstverhaal de bemoe-
diging gevonden om -ondanks alles- 
verder te durven kijken. 

Burgemeester Astrid Heijstee-Bolt 
spreekt een welkomstwoord. Organist 
is Cock Zwaan. Het kerkkoor St. Caecilia 
van de St. Jan de Doperkerk, onder lei-
ding van Theo van Hoorn, zal medewer-
king verlenen. De Volkskerstzang wordt 
gehouden op zondagavond 18 decem-
ber om 19.00 uur in de Dorpskerk van 
Leimuiden. Welkom, zijt wellekome!

PCI (Parochiële caritas 
instelling) 
Heb je zorgen of problemen?
Zit je in financiële nood?
Misschien kan de PCI u dan helpen!
Website: https://rkgroenehart.nl/pci/
Of mail naar: 
pcisintjandedoper@outlook.com 

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

Leimuiden/RijnsaterwoudeSint Jan de Doperkerk

Lief en leed

Overleden
21 oktober    Ed van der Aa    88 jaar
04 november   Dirk Petit    80 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Maria Onbevlekt 
Ontvangen

Op 8 december vieren we het Hoog-
feest van Maria Onbevlekt Ontvangen. 
Dit feest vieren we 9 maanden voor 
8 september: het feest van Maria Ge-
boorte. 

Volgens de katholieke leer kwam Maria 
ter wereld zonder de smet van de erf-
zonde, de zonde die iedere mens vanaf 
de geboorte met zich meedraagt, de 
erfenis van de zondeval van Adam en 
Eva. 

Doordat Maria onbevlekt ter wereld 
kwam werd haar later door God een 
Zoon geschonken: Jezus Christus. 
De viering van dit Hoogfeest vindt 
plaats op donderdag 8 december om 
19.00 uur in de kerk van Rijpwetering. 

Voorgangers zijn kapelaan B. van 
Paassen en diaken A. van Aarle.

Kerstvieringen
Kerstavond
Eindelijk is het dan weer zover, een 
normale kerstviering zoals vanouds 
en wel op 24 december om 21.00 uur 
in de kerk van Oud Ade. Diaken Van 
Aarle gaat hierin voor en de zang wordt 
verzorgd door koor Joy o.l.v. Elmar Rein-
hold met muzikale begeleiding door 
Matthijs Verpaalen als pianist. 

Fijn om als kerkgemeenschap tezamen 
weer kerstfeest te kunnen vieren. 
Wij wensen u allen een fijne viering toe 
en een Zalig kerstfeest! 

Namens koor Joy, Greet de Jong

Eerste Kerstdag
Op kerstmorgen, Eerste Kerstdag, vindt 
de Eucharistieviering plaats om 9.15 uur 
in de kerk van Rijpwetering. Voorganger 
is pastor J. van der Bie. De zang wordt 
verzorgd door Dameskoor Rijpwetering/
Oud Ade, o.l.v. Gemma Hogenboom en 

begeleid op het orgel door Peter van 
der Meer. Wij hopen u bij één van beide 
vieringen te mogen begroeten om het 
feest van Kerstmis weer met elkaar te 
vieren.

Open stal met Kindje Wiegen
Dit jaar organiseren we, na 2 jaar, weer 
het Kindje Wiegen. Traditiegetrouw een 
mooie gebeurtenis voor jong en oud! We 
doen dit op Eerste kerstdag, zondag 25 
december om 15.00 uur in de O.L.V. Ge-
boortekerk in Rijpwetering.
We gaan dan eerst naar de kerststal kij-
ken. Rond 15.15 uur begint het kerstver-
haal met tussendoor bekende kerstliede-
ren, die we met elkaar zingen.
Na het kerstverhaal kunnen de kinde-
ren wat leuks knutselen om thuis in de 
kerstboom te hangen. Onder het genot 
van een kopje koffie, thee en limonade 
maken we er met ze allen wat moois van!

Alle kinderen, vaders, moeders, broer-
tjes, zusjes, opa's en oma's zijn van 
harte welkom!

Werkgroep Kindje Wiegen

Oud Ade/Rijpwetering

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

Dinsdagmorgen in Oud Ade
13 december 9.00 uur   Eucharistieviering    Voorganger is pastoor J. Glas

27 december 9.00 uur   Eucharistieviering    Voorganger is pastoor J. Glas

10 januari 9.00 uur  Eucharistieviering    Voorganger is pastoor J. Glas

24 januari 9.00 uur  Eucharistieviering    Voorganger is pastoor J. Glas
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Oudejaarsviering
Zaterdag 31 december is er ’s middags 
om 15.30 uur een gebedsviering in Oud 
Ade. Voorganger is diaken Van Aarle. Na 
de viering willen we het jaar afsluiten 
met bisschopswijn en oliebollen.
U bent van harte uitgenodigd.

Winterrooster
In de Samenstromen van november 
heeft u kunnen lezen dat er vanwege de 
hoge energiekosten vanaf 1 januari 2023 
een ‘winterrooster’ wordt ingevoerd. Dat 
betekent dat er in Oud Ade en Rijpwe-
tering ook een paar weekendvieringen 
vervallen en het rooster er wat anders uit 
zal zien. De vieringen staan in het rooster 
achter in Samenstromen. Voor actuele 
info verwijzen we u naar de website en 
het weekblad/nieuwsblad dat altijd ach-
ter in de kerk ligt. Wilt u het nieuwsblad 
via de mail ontvangen? Stuur dan een 
berichtje naar rijpwetering_oudade@
rkgroenehart.nl.

Repetities koren
Twee koren die op twee verschillende 
dagen repeteren in de kerk. In de herfst 
– en winterperiode wordt de kerk twee 
keer verwarmd, voor hooguit twee uur. 
Dat kan milieuvriendelijker en meer 
kostenbesparend.
Koor Joy en het Dameskoor Oud Ade/
Rijpwetering zullen vanaf 1 januari a.s. 
na elkaar op één avond gaan repeteren, 
op maandagavond. In de kerk van Oud 
Ade, want deze kerk is sneller warm 
te stoken. Het Dameskoor begint wat 
eerder dan voorheen, om 18.30 uur, 
met de repetitie en aansluitend gaat Joy 
repeteren in dezelfde verwarmde kerk. 
Dat zal zeker kostenbesparend werken. 
Met dank aan de koren voor de flexibili-
teit!  De bedoeling is dat deze gezamen-
lijke repetitieavond in ieder geval tot 
Palmzondag blijft staan. 

K.B.O. kerstviering 
Dinsdag 13 december is er om 13.30 
uur een Eucharistieviering in de O.L.V. 

Geboorte kerk in Rijpwetering. Pastoor 
Vijftigschild zal ons voorgaan in de vie-
ring. Het koor Inspiratie zal geheel met 
liederen opluisteren.

Forse achterstand van 
43% kerkbalans
Beste parochianen, Afgelopen maand 
mei zijn wij weer gestart met de jaarlijks 
Actie Kerkbalans. Deze landelijke actie 
liep in andere parochies al vanaf begin 
van 2022. Onze keuze is om dit op een 
later moment te doen, zodat het gunsti-
ger in het jaar valt. 

Onze Actie Kerkbalans hebben we dit 
jaar ondersteund door huis-aan-huis 
een folder te delen. In deze folder heb-
ben we, naast de oproep tot financiële 
steun, ook nadrukkelijk aandacht ge-
vraagd voor de inzet van parochianen/ 
dorpelingen bij het in stand houden van 
onze kerken. Handjes dus. Helaas heeft 
de oproep om de diverse werkgroepen 
te versterken niet geleid tot respons. Te-
leurstellend weinig in ieder geval.

Daarnaast is de financiële bijdrage ten 
opzichte van 2021 sterk achtergeble-
ven. Tot en met oktober 2022 is de op-
brengst met maar liefst 43% (!) gedaald 
ten opzichte van dezelfde periode 2021. 
Het aantal gevers daalde met ongeveer 
een gelijk percentage. Dat is schrikken! 
En verontrustend. Juist omdat we de af-
gelopen jaren een lichte stijging zagen. 
Hierover hebben wij u eerder in dit blad 
gerapporteerd. 

Welke oorzaken liggen mogelijk hier-
aan ten grondslag? 
Wij komen op twee: Onzekerheid over 
uw eigen financiële situatie, ingegeven 
door de hoge inflatie, die op haar beurt 
weer is aangezwengeld door stijgende 

energieprijzen en de oorlog in Oekraïne.
Onze folder heeft te zeer de nadruk 
gelegd op inzet van vrijwilligers en daar-
door is de oproep tot financiële steun 
ondergesneeuwd geraakt of is te weinig 
zichtbaar geweest.

De eerste mogelijke oorzaak was al 
merkbaar vóór onze actie. In april en 
mei liepen de bijdragen al sterk terug. 
Begrijpelijk dat mensen even de kat uit 
de boom willen kijken en de hand op de 
beurs houden.

Voor wat betreft de folder is het denk 
ik goed dat wij u hiermee vragen uw 
steentje in financiële zin bij te dragen; 
ook dit jaar weer. Onze kerken worden 
getroffen door de zeer sterk opgelopen 
energieprijzen. BCP en Parochiebestuur 
zullen er, binnen wat mogelijk is, alles 
aan doen om energie te besparen, maar 
als het aan de inkomstenkant ook niet 
goed gaat, hebben we een dubbel pro-
bleem.

Gelukkig is het jaar nog niet om en wij 
hopen dat de mensen, die hun bijdrage 
uitgesteld hebben of vergeten zijn, 
alsnog doneren. Hartelijk dank alvast. 
Uiteraard ook dank aan allen die hun 
donatie al wel gedaan hebben. U kunt 
uw bijdrage overmaken naar bankreke-
ningnummers:

Oud Ade: NL14 RABO 0301 1076  88
Rijpwetering: NL51 RABO 0301 1162 37

Of gebruik de handige QR code:

 

Wij houden u op de hoogte en wensen 
iedereen fijne en ‘warme’ feestdagen!

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

Lief en leed

Overleden
13 oktober Johanna Cornelia Daleman- van Steijn  71 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Vanuit de beheercommissie
Ook wij ontkomen er niet aan om zuinig 
om te gaan met het energiegebruik. Dit 
willen we vooral doen door slim gebruik 
te maken van de ruimtes. Als er een klein 
groepje kerkgangers is kunnen we vieren 
in de Kapel. En als er een klein groepje wil 
vergaderen kunnen ze in het secretariaat. 
Dan hoeven we geen grote ruimtes te ver-
warmen. We maken voor de werkgroepen 
een overzicht waarin zij kunnen zien welke 
ruimte zij kunnen gebruiken. Ondanks alle 
besparingen willen we wel een gastvrije 
kerk zijn. We zullen nog wel bijstoken als 
het koud wordt. Wij adviseren een dikke 
trui aan te trekken of uw jas aan te hou-
den in de vieringen in de komende winter.

Herbestemming Mariakerk
Na de informatiebijeenkomsten is het 
even stil geweest rondom de herbestem-
ming van de Mariakerk. Wij hebben echter 
niet stilgezeten. Na de bijeenkomsten is 
alle inbreng vanuit de parochiekern over-
handigd aan het parochiebestuur. Vanuit 
de BCP hebben we gevraagd om een aan-
tal stappen te ondernemen. Zo zijn er een 
aantal mensen en instellingen die interes-
se hebben in de Mariakerk. Het parochie-
bestuur zal met hen in gesprek gaan om 
te horen welke ideeën zij hebben. Stapje 
voor stapje komen we verder. 

Januari 2023
Het lastige van dit dubbelnummer is dat 
we nu al iets moeten schrijven over janu-
ari. In januari houden we elk jaar de Actie 
Kerkbalans. Het is dé actie waarmee we 
iedereen oproepen om een bijdrage te 
leveren aan de eigen parochiekern. Door 
het jaar heen heb ik (misschien tot ver-
velens aan toe) u daarvan op de hoogte 
gehouden. Ook het komende jaar sturen 

we u weer een folder met verhalen van 
vrijwilligers. Met het thema “de missio-
naire parochie” laten we zien waar we in 
investeren in het komende jaar. 

John van Velzen, secretaris

In memoriam Nico Kleijn 
Op 6 oktober 2022 is de heer 
Nico Kleijn overleden, in de 
leeftijd van 82 jaar.
De heer Kleijn is vele jaren 
betrokken geweest bij 
het reilen en zeilen 
van de voormalige 
parochie Maria Pre-
sentatie. Zijn zoon 
Niels heeft dit tref-

fend verwoord in het door hem uitge-
sproken “In memoriam”. 

Wij mogen hieruit het volgende citeren: 
“Hij was erg gelovig. De kerk werd 

wekelijks bezocht en hij is lang actief 
geweest bij de Mariakerk, “zijn” kerk, 

zoals eens in een krantenartikel voor 
een festiviteit stond. Bijvoorbeeld 

destijds halfjaarlijks langs de deuren 
om het lidmaatschapsgeld op te halen, 
de grote rommelmarkt begin jaren 80 
organiseren, hij zat lang in het kerkbe-
stuur, hij was kerkhofbeheerder, kos-
ter, collectant, deed heel lang de kerk-
balans, zat in diverse commissies voor 
bijv. parochiecontactavonden voor 
de vrijwilligers en diverse lustrumfes-
tiviteiten, en ik ben vast nog wel een 
paar dingen vergeten. In 2003 heeft hij 
daar zelfs een Pro Ecclesia et Pontifice 
voor gekregen, een pauselijke onder-
scheiding, waar hij ontzettend trots op 
was”.

Wij kunnen dit alles van harte onder-
schrijven en willen hiermee voor zijn 
vele kerkwerk in dankbaarheid nog 
even stil staan. Dat hij moge rusten in 
vrede.

Beheercommissie Emanuel

H. Petruskerk en H. Mariakerk Franciscus parochie 

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Vieringen in de week in de Petruskerk
Iedere maandag om 07.00 uur eucharistieviering (niet op 26 december)

Iedere dinsdag om 09.00 uur eucharistieviering.  

Alle informatie over de diverse activiteiten rond de kerst vindt u op het inlegblad en de website
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Op zoek naar het kind - 
Kerstwandeling 2022

Wanneer: zaterdag 17 december vanaf 
17.00 uur. Vertrek volgens inschrijving.
Startlocatie: Petruskerk, Noordeinde 187 
in Roelofarendsveen. We lopen langs 
de kersttaferelen naar de Schakelkerk, 
Kerkstraat 11 in Oude Wetering. De route 
is ongeveer 4 kilometer en geschikt voor 
kinderwagens. Aanmelden en informatie;
marian.van.velzen@hetnet.nl 071-3312921 /
jozekoot@ziggo.nl 071-3318275 . 

Iedereen is welkom om deel te nemen 
aan de kerstwandeling. Aanmelden is 
noodzakelijk. Inschrijven kan tot don-
derdag 15 december 17.00 uur. U wordt 
ontvangen in de Petruskerk. Daarna wan-
delt u onder begeleiding van een gids 
langs de verschillende taferelen. De route 
wordt mooi verlicht. De gezamenlijke 
afsluiting vindt plaats in de Schakelkerk 
m.m.v. de voorgangers van de Protes-
tante en Katholieke kerk. Is de terugweg 
net wat teveel van het goede? Dan kunt 
u gebruik maken van de terugbrengser-
vice. U kunt ook zelf iemand vragen om 
u op te komen halen. Opgeven kan bij de 
genoemde e-mailadressen. Jong en oud 
is welkom! De wandeling is gratis. Aan 
het einde wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd om de gemaakte kosten te 
dekken.

Marian van Velzen en Joze Koot

Adventsactie
Zaterdag 11 december staan wij, Jo-
landa Koek en Thea Huigsloot, na de 
viering in de hal met cupcakes en kaars-
jes om deze voor het goede doel van de 
advent te verkopen. Ieder kind verdient 
een goede start, is het project van de 
adventsactie. 

We zamelen geld in voor kinderen in 
Sierra-Leone. Voor minder kindersterfte 
door ondervoeding. De kaarsjes zijn € 
2,- per stuk, de cupcakes € 5,- voor 6 
stuks. U doet toch ook mee? 

Heel hartelijk dank, Jolanda en Thea

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

Lief en leed

Overleden

05 oktober  Anthonius Martinus Hoogenboom  77 jaar
09 oktober  Johanna Margaretha Helena Vis-Groen  85 jaar
10 oktober   Leonardus Johannes van Es   81 jaar
10 oktober    Gijsbertus Thomas van der Meer   96 jaar
13 oktober  Cornelis Nicolaas van der Meer     89 jaar
13 oktober  Theodorus Cornelis Gerardus van der Zwet 76 jaar
16 oktober  Hendrikus Anthonius Hogenboom  70 jaar
23 oktober   Gerardus Antonius Leonardus van der Meer 96 jaar
27 oktober  Johannes Wilhelmus van Benten   93 jaar
02 november  Jietze Miedema     88 jaar
11 november  Eloi Gerardus Wilhelmus Zaal   56 jaar  

Gedoopt
30 oktober   Oliver Koot, zoon van Sander Koot en Daphne van Rijn

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Van de pastoraatgroep
December, een tijd van verwachting en uitzien naar;

voor je het weet, is Kerstmis alweer daar.
Brengt stress en drukte u deze maand uit balans?

Dan bieden wij u graag een unieke kans:
kom elke zaterdag tussen één en twee
naar de dagkapel en bid met ons mee.

De Heer is op dat moment voelbaar present,
u ervaart Zijn rust en kracht, als u er bent.

Sta even een uurtje bij uw situatie stil
en probeer te ontdekken wat God van u wil.
Op 10 december nemen we langer de tijd,
dan is het de Middag van Barmhartigheid:

het Sacrament van Boete en Verzoening staat centraal,
want Gods vergeving werkt verlichtend voor ons allemaal.

Met Kerstmis zijn er activiteiten zat,
daarover leest u elders in dit blad.

In januari wensen we elkaar
alle goeds en een Gezegend nieuw jaar.

Zondag de 8e zijn er voor elke parochiaan
extra redenen om naar de Petruskerk te gaan:
het is een TV-viering, aanvang 10 uur, want..
die wordt weer uitgezonden in het hele land

en na afloop hopen we dat veel mensen
blijven om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen.

Graag tot bij de Aanbidding en middag van Barmhartigheid,
de TV-viering en de Nieuwjaarsreceptie-gelegenheid!

Namens de pastoraatgroep, 
Astrid de Haas
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Algemeen
Clara & Franciscus  Algemeen 

Als je het niet meer redt…    
Het is niet gemakkelijk van een minimuminkomen of 
van een uitkering rond te komen. De kosten van het 
levensonderhoud en de vaste kosten blijven stijgen. Steeds 
vaker komt het voor dat mensen niet meer in staat zijn de 
meest noodzakelijke uitgaven te doen. 

De overheid heeft wetten en regelingen om mensen met 
financiële problemen te helpen. Toch kan het gebeuren dat 
deze regelingen geen of onvoldoende oplossing bieden. 
Voor dit soort situaties hebben we binnen de gemeente 
Nieuwkoop Stichting Noodfond Nieuwkoop ONE, 'Helpen 
waar geen helper is'. 

SchuldHulpMaatje Nieuwkoop
Samen met SchuldHulpMaatje start noodfonds ONE op 9 
november SchuldHulpMaatje Nieuwkoop op. Er is door het 
bestuur van ONE hard gewerkt om alles goed te regelen en 
bestuursleden te vinden voor Schuldhulpmaatjes en dat zijn 
op dit moment Carla Punt en Donja Kooman. 

Ook is er een coördinator voor de ontvangst van 
aanmeldingen voor mensen die hulp nodig hebben bij 
schulden of die dreigen in de schulden te raken en dat is 
Karin Perlee. Verder zijn we nog op zoek naar een tweede 
coördinator. Voor de tweede coördinator zal zo snel 
mogelijk het trainingstraject worden opgestart. 

Op dit moment zijn er zeven Schuldhulpmaatjes opgeleid en 
voor het komende jaar zouden we dit graag uitbreiden naar 
veertien en het jaar daarop naar eenentwintig. 

Hiervoor geldt wel dat de training voor nieuwe 
Schuldhulpmaatjes ongeveer halverwege 2023 zal 
plaatsvinden, indien er genoeg aanmeldingen zijn. 

Interesse?
Mocht je interesse hebben in de functie van coördinator of 
van schuldhulpmaatje of je weet iemand die hier zijn of haar 
tijd in wil steken, neem dan contact op met Karin Perlee. 
Haar gegevens zijn, 
email: karin.perlee@nieuwkoop.schuldhulpmaatje.nl en tel. 
06-213033184. Zij is bereikbaar ma t/m vr tussen 18.00 en 
21.00 uur en woensdag de hele dag. 

Verder is er meer informatie te vinden op de website 
www.uitdeschulden.nu/Nieuwkoop, daar staat de bedoeling 
van dit mooie en broodnodige werk zeer goed beschreven.

Hanriette Brouwer,
secretaris noodfonds Nieuwkoop ONE

Dyakuyu Tob!! – Dankuwel! Namens 
Jeugdkoor Dzvinochok / Vognyk
Wat een volle kerken, wat een warm onthaal, wat een grandi-
oos applaus, wat een mooie opbrengst (Petruskerk € 2650,- 
en Adrianuskerk € 2250, - )!

Dankzij uw bijdrage als publiek, als vrijwilliger bij de concer-
ten, als verslaggever, als sponsor, als gastouder, werd de 
tournee 2023 voor hen een zeer groot succes. Het geeft hen 
hoop en sterkt hen in de overtuiging dat zij zullen overwin-
nen, omdat wij samen met hen sterk staan. Dank, heel veel 
dank, namens de koorleden, dirigenten en de Nederlandse 
organisatie.

Ingrid van Rijn

De Advent persoonlijk beleven 
“Het woord is mens geworden” is de titel van de digitale ad-
ventsretraite in 2022. De retraite gaat op 27 november van 
start, de eerste adventszondag, en eindigt met Kerstmis. Het 
is de zeventiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen 
zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschre-
ven door de regionale overste van de jezuïeten in de Lage 
Landen: Marc Desmet sj.

Hoe deelnemen? 
Je kunt je zonder verdere kosten inschrijven via 
www.adventsretraite.org. Ook als de Advent al begonnen 
is. Als deelnemer krijg je dagelijks een mail met Bijbeltek-
sten, meditatieve vragen, citaten en tips voor gebed.

Zo ontvang je een innerlijke reis om de adventsperiode inten-
ser te beleven. Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd kun 
je meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM.

Ervaringen uit de vorige retraite
“Een zinvolle begeleiding om gebed in te plannen én vol te 
houden.”

“Ik deed de retraite samen met mijn man. 
Dat heeft mooie gesprekken opgeleverd.”

“Zo’n dagelijks moment van aandacht en bezinning doet me 
goed.”

ignatiaansbidden.org verzorgt digitale retraites tijdens de ad-
vent en de 40-dagentijd. Het doel is mensen te helpen in hun 
gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich 
meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

De laatste Spraakwater van dit jaar! Met daarin heel veel informatie over de vieringen met Kerstmis. 
Kindje wiegen, de kerstnachtmis of een viering op eerste of tweede kerstdag. Wanneer ga jij naar de 
kerk? En zingt er dan een koor? Deze spraakwater gaat over oud en nieuw. Ik maak altijd een soort 
jaaroverzichtje op mijn website / social media zodat ik kan zien welke leuke en minder leuke dingen ik 
heb meegemaakt. En dan sta ik ook altijd even stil bij wat ik graag zou willen in het nieuwe jaar. En ook 
terugkijken naar de ‘goede voornemens’ van vorig jaar. Wat is daar van terecht gekomen? Ik wens jullie in 
ieder geval (alvast) hele mooie feestdagen en een zalig nieuwjaar! 

Door: Saskia van de Ven-Vink

Een mooie nieuwjaar traditie is het 
kiezen van een jaarheilige! 
Een heilige om meer over te leren, een heilige die je kunt 
noemen in je gebed dit jaar, als een voorbeeld in dit jaar. 
De traditie zegt dat de Heilige jou kiest en niet andersom! 
Deze Heilige wilt een gans jaar lang dichter bij jou zijn, tot je 
praten en je helpen.

Je kunt een jaarheilige kiezen voor iedereen persoonlijk, of 
voor het hele gezin. Deze Jaarheilige kan je aanspreken voor 
alle noden en zorgen van je gezin.

Je kunt briefjes maken en in een pot stoppen, 
het kan ook digitaal, onder andere via 
http://www.bedevaart.net/jaarheilige. 

Lichtjeswandeling 

Wij doen het elke kerstvakantie wel een paar keer: een 
lichtjeswandeling! In ons gezin is er elke avond iemand 
die ‘moet’ wandelen vanwege de hond. Maar in deze tijd 
gaan we ook wel eens met z’n allen en kijken dan naar de 
lichtjes die iedereen buiten heeft gehangen. Waar hangt een 
Advendster? En waar zijn de mooiste lichtjes in de straat / 
het dorp? En daarna lekker onder een dekentje op de bank 
met warme chocolademelk. Heel ‘simpel’ maar echt heel 
leuk om met elkaar te doen!

Dag oud jaar! 

Het oude jaar is moe,
het moet nu uit gaan rusten.
Dus zeg maar: "Dág oud jaar

met je lasten en je lusten...
Je hebt je best gedaan

en ons heel veel gegeven!
Je was er dag na dag

en gaf ons tijd van leven.

We denken aan je terug
met foto's en verhalen
Je ging ontzettend vlug,
je bent niet te herhalen.

Er komt gloednieuw jaar,
met nieuw geluk én trubbels.

Het jaar begint vannacht
met vuurwerk en met bubbels.

Onder dezelfde zon,
dezelfde maan en sterren
draait onze wereld rond

en groet God ons van verre.
Dus zeg ik nu: 'Bedankt,

lief jaar dat gaat verglijden!
God, zegen ons bestaan
en onze nieuwe tijden!'

© Marjet de Jong
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
3 december 
2e Advent

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

zondag 
4 december 
2e Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Together
• B. van Paassen  

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• B. van Paassen  

09.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Koffie na de viering
• A. van Aarle

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas  

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering /  
   uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas

donderdag 
8 december 
Maria Onbevlekt 
Ontvangen

09.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas + H. van de Reep 

zaterdag 
10 december 
3e Advent

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waimbaji
• B. van Paassen 

zondag 
11 december
3e Advent

10.00 uur
• Peuterviering
• werkgroep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Vrolijke Noot
• Ankerviering
• B. van Paassen + H. van de Reep

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• A. Vijftigschild  

09.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• Gebedsleider 

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. van Aarle

zaterdag 
17 december 
4e Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

zondag 
18 december 
4e Advent

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

13.30 uur
• Kerstsamenzang

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor met pianobegaleiding
• B. van Paassen

10.00 uur
• kinderviering
• werkgroep  

zaterdag 
24 december
Kerstavond

17.00 uur
• Gezinsviering
• Gelegenheidskinderkoor
• B. van Paassen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Jubilans en Vrolijke Noot
• A. van Aarle  

19.00 uur 
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• J Glas

zaterdag 
24 december 
Kerstavond

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

21.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Canta Libre
• M. Hoogenbosch 

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

zondag 
25 december 
1e kerstdag

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• 13.00 uur Kindje Wiegen
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

maandag 
26 december 
2e Kerstdag

10.00 uur
• Kindje Wiegen 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Koor de Horizon
• B. van Paassen 

zaterdag 
31 december 
Oudjaarsdag

19.00 uur
• Eucharistievieringviering
• Lords Voice
• B. van Paassen 

15.30 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

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

Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• Na afloop oliebollen, appelflappen 
  en gluhwein
• A. van Aarle  

wekelijks Iedere woensdag eucharistieviering 
om 9.00 uur

Iedere woensdag eucharistieviering 
om 19.00 uur

Iedere donderdag eucharistieviering om 
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

 

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

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

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

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

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

 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
3 december 
2e Advent

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

zondag 
4 december 
2e Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Together
• B. van Paassen  

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• B. van Paassen  

09.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Koffie na de viering
• A. van Aarle

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas  

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering /  
   uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas

donderdag 
8 december 
Maria Onbevlekt 
Ontvangen

09.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas + H. van de Reep 

zaterdag 
10 december 
3e Advent

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waimbaji
• B. van Paassen 

zondag 
11 december
3e Advent

10.00 uur
• Peuterviering
• werkgroep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Vrolijke Noot
• Ankerviering
• B. van Paassen + H. van de Reep

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• A. Vijftigschild  

09.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• Gebedsleider 

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. van Aarle

zaterdag 
17 december 
4e Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

zondag 
18 december 
4e Advent

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

13.30 uur
• Kerstsamenzang

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor met pianobegaleiding
• B. van Paassen

10.00 uur
• kinderviering
• werkgroep  

zaterdag 
24 december
Kerstavond

17.00 uur
• Gezinsviering
• Gelegenheidskinderkoor
• B. van Paassen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Jubilans en Vrolijke Noot
• A. van Aarle  

19.00 uur 
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• J Glas

zaterdag 
24 december 
Kerstavond

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

21.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Canta Libre
• M. Hoogenbosch 

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

zondag 
25 december 
1e kerstdag

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• 13.00 uur Kindje Wiegen
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

maandag 
26 december 
2e Kerstdag

10.00 uur
• Kindje Wiegen 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Koor de Horizon
• B. van Paassen 

zaterdag 
31 december 
Oudjaarsdag

19.00 uur
• Eucharistievieringviering
• Lords Voice
• B. van Paassen 

15.30 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

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

Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• Na afloop oliebollen, appelflappen 
  en gluhwein
• A. van Aarle  

wekelijks Iedere woensdag eucharistieviering 
om 9.00 uur

Iedere woensdag eucharistieviering 
om 19.00 uur

Iedere donderdag eucharistieviering om 
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

 

OKTOBER 2022DECEMBER 2022 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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



Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

Mariakerk 
Roelofarendsveen

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
3 december 
2e Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. van Paassen 

zondag 
4 december 
2e Advent

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

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

donderdag 
8 december 
Maria Onbevlekt 
Ontvangen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• B. van Paassen + A. van Aarle 

zaterdag 
10 december 
3e Advent

13.00 uur
• Viering van Barmhartigheid
• Pastoraal team

19.00 uur
• Eucharistieviering
• A. Vijftigschild

zondag 
11 december
3e Advent

09.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia / uitzending op                                                        
  tv.rkgroenehart.nl
• A. Vijftigschild 

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

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Nostalgie
• J. Glas 

zaterdag 
17 december 
4e Advent

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch 

zondag 
18 december 
4e Advent

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

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor / uitzending op
  tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas 

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

zaterdag 
24 december
Kerstavond

17.00 uur
• Woord en gebed
• Akkoord / uitzending op 
  tv.rkgroenehart.nl
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Gezinsviering
• Little Stars
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Gezinsviering
• Enjoy en Nederlandstalig Koor
• Locatie: de Schuur
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
24 december 
Kerstavond

21.00 uur
• Eucharistieviering
• St. caecillia / uitzending op 
  tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen 

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas 

23.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas + A. van Aarle 

21.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Joy
• A. van Aarle 

zondag 
25 december 
1e kerstdag

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

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

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• J. van der Bie
15.00 uur 
• Open stal met Kindje Wiegen

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• B. van Paassen 

maandag 
26 december 
2e Kerstdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

zaterdag 
31 december 
Oudjaarsdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• St. caecillia
• J. Glas 

15.30 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• Na de viering bisschopswijn en 
  oliebollen
• A. van Aarle 

wekelijks Iedere donderdag eucharistie-
viering om 19.00 uur

Iedere maandag eucharistie-
viering om 7.00 uur, iedere 
dinsdag eucharistieviering om 
9.00 uur

Een keer per twee weken 
eucharistieviering op dinsdag 
om 9.00 uur

Elke 1ste woensdag van de maand om 
10.00 uur in Woudsoord Woubrugge
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Kapelaan B. van Paassen 
Aarlanderveen, Nieuwkoop en 
Leimuiden 
kapelaanvanpaassen@rkgroenehart.nl 
Tel: 06-30678369 
Maandag niet beschikbaar 

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

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

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

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

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

Mariakerk 
Roelofarendsveen

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
3 december 
2e Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. van Paassen 

zondag 
4 december 
2e Advent

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

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

donderdag 
8 december 
Maria Onbevlekt 
Ontvangen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• B. van Paassen + A. van Aarle 

zaterdag 
10 december 
3e Advent

13.00 uur
• Viering van Barmhartigheid
• Pastoraal team

19.00 uur
• Eucharistieviering
• A. Vijftigschild

zondag 
11 december
3e Advent

09.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia / uitzending op                                                        
  tv.rkgroenehart.nl
• A. Vijftigschild 

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

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Nostalgie
• J. Glas 

zaterdag 
17 december 
4e Advent

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch 

zondag 
18 december 
4e Advent

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

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor / uitzending op
  tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas 

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

zaterdag 
24 december
Kerstavond

17.00 uur
• Woord en gebed
• Akkoord / uitzending op 
  tv.rkgroenehart.nl
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Gezinsviering
• Little Stars
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Gezinsviering
• Enjoy en Nederlandstalig Koor
• Locatie: de Schuur
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
24 december 
Kerstavond

21.00 uur
• Eucharistieviering
• St. caecillia / uitzending op 
  tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen 

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas 

23.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas + A. van Aarle 

21.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Joy
• A. van Aarle 

zondag 
25 december 
1e kerstdag

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

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

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• J. van der Bie
15.00 uur 
• Open stal met Kindje Wiegen

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• B. van Paassen 

maandag 
26 december 
2e Kerstdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

zaterdag 
31 december 
Oudjaarsdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• St. caecillia
• J. Glas 

15.30 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• Na de viering bisschopswijn en 
  oliebollen
• A. van Aarle 

wekelijks Iedere donderdag eucharistie-
viering om 19.00 uur

Iedere maandag eucharistie-
viering om 7.00 uur, iedere 
dinsdag eucharistieviering om 
9.00 uur

Een keer per twee weken 
eucharistieviering op dinsdag 
om 9.00 uur

Elke 1ste woensdag van de maand om 
10.00 uur in Woudsoord Woubrugge

 

DECEMBER 2022

Wat wij lezen op de zondagen 
in december 

4 december
2e zondag van de advent
eerste lezing: Jes 11,1-10
tussenzang: Psalm 72
tweede lezing: Rom. 15,4-9
evangelie: Mt, 3,1-12

11 december 
3e zondag van de advent
eerste lezing: Jes. 35, 1-6a. 10
tussenzang: Psalm 146
tweede lezing: Jak. 5, 7-10
evangelie: Mt. 11, 2-11

18 december 
4e zondag van de advent
eerste lezing: Jes. 7, 10-14
tussenzang: Psalm 24
tweede lezing: Rom. 1, 1-7
evangelie: Mt, 1, 18-24

25 december
Kerstmis
eerste lezing: Jes. 52, 7-10
tussenzang: Psalm 98
tweede lezing: Hebr. 1, 1-6
evangelie: Joh. 1, 1-18

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zondag 
1 januari 
Nieuwjaarsdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen 

zaterdag 
7 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zondag 
8 januari  
Driekoningen

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Nieuwjaarsreceptie
• B. van Paassen 

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• A. Vijftigschild 

zaterdag 
14 januari

zondag 
15 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Vrolijke Noot
• Ankerviering
• B. van Paassen + M. Hoogenbosch 

09.15 uur
• Eucharistieviering
• koffie na de viering
• J. van der Bie 

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

zaterdag 
21 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Together
• B. van Paassen 

zondag 
22 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• J. Glas + A. van Aarle  

09.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas + A. van Aarle 

zaterdag 
28 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• B. van Paassen 

zondag 
29 januari

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• J. van der Bie 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie 

zaterdag
4 februari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild 

zondag 
5 februari

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• A. Vijftigschild 

wekelijks Iedere woensdag eucharistieviering 
om 9.00 uur

Iedere woensdag eucharistieviering 
om 19.00 uur

Iedere donderdag eucharistieviering om 
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

 

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

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

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

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

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

 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zondag 
1 januari 
Nieuwjaarsdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen 

zaterdag 
7 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zondag 
8 januari  
Driekoningen

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Nieuwjaarsreceptie
• B. van Paassen 

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• A. Vijftigschild 

zaterdag 
14 januari

zondag 
15 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Vrolijke Noot
• Ankerviering
• B. van Paassen + M. Hoogenbosch 

09.15 uur
• Eucharistieviering
• koffie na de viering
• J. van der Bie 

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

zaterdag 
21 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Together
• B. van Paassen 

zondag 
22 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• J. Glas + A. van Aarle  

09.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas + A. van Aarle 

zaterdag 
28 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• B. van Paassen 

zondag 
29 januari

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• J. van der Bie 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie 

zaterdag
4 februari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild 

zondag 
5 februari

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• A. Vijftigschild 

wekelijks Iedere woensdag eucharistieviering 
om 9.00 uur

Iedere woensdag eucharistieviering 
om 19.00 uur

Iedere donderdag eucharistieviering om 
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

 

OKTOBER 2022JANUARI 2023 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

Mariakerk 
Roelofarendsveen

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zondag 
1 januari 
Nieuwjaarsdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

10.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
7 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• A. Vijftigschild 

zondag 
8 januari  
Driekoningen

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor en Cadans
• TV viering KRO
• Nieuwjaarsreceptie
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• A. Vijftigschild 

zaterdag 
14 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zondag 
15 januari

10.00 uur
• Oecumenische viering
• Cadans
• Locatie: De Spreng
• A. van Aarle 

09.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• J. Glas 

zaterdag 
21 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas + A. van Aarle 

zondag 
22 januari

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

09.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

09.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Inspiratie
• H. van de Reep 

zaterdag 
28 januari

zondag 
29 januari

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

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• B. van Paassen 

zaterdag
4 februari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zondag 
5 februari

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

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• A. Vijftigschild 

wekelijks Iedere donderdag Eucharistie-
viering om 19.00 uur

Iedere maandag Eucharistie-
viering om 7.00 uur, iedere 
dinsdag Eucharistieviering om 
9.00 uur

Een keer per twee weken 
Eucharistieviering op dinsdag 
om 9.00 uur

Elke 1ste woensdag van de maand om 
10.00 uur in Woudsoord Woubrugge

 

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

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

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

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

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

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

Zalig Kerstmis, 
pastoraal team en federatiebestuur 

HH. Clara en Franciscusfederatie

“…dit zal voor jullie 
het teken zijn”



37SAMENstromen • december 2022 / januari 2023

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

Mariakerk 
Roelofarendsveen

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zondag 
1 januari 
Nieuwjaarsdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

10.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
7 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• A. Vijftigschild 

zondag 
8 januari  
Driekoningen

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor en Cadans
• TV viering KRO
• Nieuwjaarsreceptie
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• A. Vijftigschild 

zaterdag 
14 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zondag 
15 januari

10.00 uur
• Oecumenische viering
• Cadans
• Locatie: De Spreng
• A. van Aarle 

09.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• J. Glas 

zaterdag 
21 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas + A. van Aarle 

zondag 
22 januari

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

09.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

09.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Inspiratie
• H. van de Reep 

zaterdag 
28 januari

zondag 
29 januari

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

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• B. van Paassen 

zaterdag
4 februari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zondag 
5 februari

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

09.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• A. Vijftigschild 

wekelijks Iedere donderdag Eucharistie-
viering om 19.00 uur

Iedere maandag Eucharistie-
viering om 7.00 uur, iedere 
dinsdag Eucharistieviering om 
9.00 uur

Een keer per twee weken 
Eucharistieviering op dinsdag 
om 9.00 uur

Elke 1ste woensdag van de maand om 
10.00 uur in Woudsoord Woubrugge

 

JANUARI 2023

Wat wij lezen op de zondagen 
in januari 

1 januari
Nieuwjaar
eerste lezing: Numeri 6,22-27
tussenzang: Psalm 67
tweede lezing: Galaten 4,4-7
evangelie: Lucas 2,16-2

8 januari
Openbaring des Heren
eerste lezing: Jes. 60,1-6
tussenzang: Psalm 72
tweede lezing: Ef. 3,2-3a.5-6
evangelie: Mt. 2,1-12

15 januari 
2e zondag 
eerste lezing: Jes. 49,3.5-6
tussenzang: Psalm 40
tweede lezing: 1 Kor. 1,1-3
evangelie: Joh. 1,29-34

22 januari 
3e zondag 
eerste lezing: Jes. 8,23b - 9,3
tussenzang: Psalm 27
tweede lezing: 1 Kor. 1,10-13.17
evangelie: Mt. 4,12-23 of 12-17

29 januari 
4e zondag 
eerste lezing: Sef. 2,3; 3,12-13
tussenzang: Psalm 146
tweede lezing: 1 Kor. 1,26-31
evangelie: Mt. 5,1-12a

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

Elke zondag om 9.15 uur is er live een uitzending van een van de vieringen uit onze federatie op het 
YouTube-kanaal tv.rkgroenehart.nl.
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Algemeen
Clara & Franciscus  Algemeen 

Actie Kerkbalans 2023 – 
Zorg voor elkaar

Dagelijks worden we via de media over-
spoeld met het woord “crisis”. Over het 
aantal crises of crisissen kun je van me-
ning verschillen, maar dat er op allerlei 
gebieden zorgen en soms grote zorgen 
zijn, valt niet te ontkennen. En dat die 
ons in minder- of meerdere mate kun-
nen raken ook niet.  Ons, maar zeker 
zo belangrijk, in de toekomst ook onze 
kinderen en kleinkinderen. Maar ook 
familie, vrienden en bekenden. Veel 
van de deze “crises of crisissen” kun 
je koppelen aan het woord “zorg” - de 
zorg voor elkaar. Zorg voor voldoende 
onderdak (wooncrisis), zorg voor vol-
doende medische hulp (tekorten in de 
zorg), zorg voor de mensen die een 
veilig onderkomen zoeken in ons land 
(asielcrisis) zorg voor onze ouderen, 
zorg voor veilige leef- en woonomge-
ving, kortom allemaal zorg- en zorgen 
voor onze naasten.

Deze zorgen raken ons als kerkgemeen-
schap natuurlijk ook, maar we hebben 
ook grote zorgen over hoe we onze 
geloofsgemeenschap in de toekomst 
levend kunnen houden. Dat we onze 
kerkgebouwen kunnen onderhouden 
en onze begraafplaatsen, dat we de 
kosten van energie, (die verdrievoudigd 
zijn) kunnen blijven betalen. Daarom 
willen we in deze “Samenstromen” nu 
al de jaarlijkse “actie Kerkbalans” onder 
uw aandacht brengen. Dat de “actie 
Kerkbalans” van onschatbare waarde 
is, is in het verleden al talloze malen 
gezegd en geschreven. Want ruim 60% 
van onze inkomsten krijgen we via deze 
actie binnen. Voor veel mensen is het 
ongetwijfeld een (financieel) lastige tijd. 
Maar in januari 2023 gaan we weer een 
beroep op u doen onze kerk- en kerk-

gemeenschap te ondersteunen met uw 
bijdragen. Vandaar nu al dit bericht. Het 
is harder dan ooit nodig. Hartelijk dank 
alvast!

Namens de Werk-
groep Kerkbalans 
parochiefederatie

De Adventsactie
Vraagt uw aandacht voor de Hoop:  voor 
ieder kind een goede start, hoop op een 
betere wereld. In Sierra Leone lijdt meer 
dan de helft van de bevolking aan hon-
ger en ondervoeding. Jonge kinderen 

zijn erg kwetsbaar. 1 op de 27 kinderen 
sterft voor het 5e levensjaar.

Adventsactie wil de mensen leren hoe 
ze onnodige sterfgevallen door onder-
voeding en infectieziekten zoveel moge-
lijk kunnen voorkomen door middel van 
het vergroten van hun kennis over voe-
ding, het verstrekken van zaden, die rijk 
zijn aan vitaminen en mineralen, om te 
planten in de moestuin, hygiëne lessen 
en toegankelijke gezondheidszorg.

Uw gift voor dit project kunt u overma-
ken op rekening nr. NL 89 INGB 0653 
1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Tineke Uijttewaal M.O.V.

Kinderkerst-keuzemenu

KERSTMIS VIER JE HIER!

Familievieringen kerstavond, 
24 december
17.00 uur Aarlanderveen, HH. Petrus en Pauluskerk, mmv kinderkoor
17.00 uur Leimuiden, St. Jan de Doperkerk, mmv tienerkoor Akkoord 
                         (livestream op tv.rkgroenehart.nl)
19.00 uur Hoogmade, in ‘De Schuur’, mmv koor Enjoy
19.00 uur Roelofarendsveen, H. Petruskerk, mmv kinderkoor Little Stars
19.00 uur Langeraar, H. Adrianuskerk, mmv kinderkoor De Vrolijke Noot & 
  koor Jubilans
19.00 uur Nieuwkoop, OLV Hemelvaartkerk, mmv koor De Horizon 
Kindje Wiegen, een spel voor jong en oud 
25 december
13.00 uur Langeraar, H. Adrianuskerk
14.00 uur Nieuwkoop, OLV Hemelvaartkerk
15.00 uur Rijpwetering, OLV Geboortekerk
26 december 
10.00 uur Aarlanderveen, HH. Petrus en Pauluskerk
11.00 uur Roelofarendsveen, Mariakerk
10.30 uur Noorden, H. Martinuskerk 

En verder:
17 december 
16.00 uur Kerstwandeling, Nieuwveen, H. Nicolaaskerk. Starten tot 17.00 uur
17.00 uur Kerstwandeling, Roelofarendsveen, H. Petruskerk
  (Opgeven bij marian.van.velzen@hetnet.nl)
18 december 
10.00 uur Kinderkerstviering, Zevenhoven, H. Joh. Geboortekerk, verhaal en  
  kerststukje maken

Kinderkerst-keuzemenu 

Kerstmis vier je hier! 
Familievieringen kerstavond, 24 december 
17.00  Aarlanderveen, HH. Petrus en Pauluskerk, mmv kinderkoor 
  Leimuiden, St. Jan de Doperkerk, mmv tienerkoor Akkoord (livestream op tv.rkgroenehart.nl) 
19.00  Hoogmade, in ‘De Schuur’, mmv koor Enjoy 
  Roelofarendsveen, H. Petruskerk, mmv kinderkoor Little Stars 
  Langeraar, H. Adrianuskerk, mmv kinderkoor De Vrolijke Noot & koor Jubilans 
  Nieuwkoop, OLV Hemelvaartkerk, mmv koor De Horizon  

Kindje Wiegen, een spel voor jong en oud  
25 december 
13.00  Langeraar, H. Adrianuskerk 
14.00  Nieuwkoop, OLV Hemelvaartkerk 
15.00  Rijpwetering, OLV Geboortekerk 

26 december  
10.00  Aarlanderveen, HH. Petrus en Pauluskerk 
13.00  Roelofarendsveen, Mariakerk 
10.30  Noorden, H. Martinuskerk  

 

En verder: 
17 december Nieuwveen, H. Nicolaaskerk, kerstwandeling. Start tussen 16.00 en 17.00 
   Roelofarendsveen, Mariakerk, 20.00 uur Kerstliederen, mmv koren Scala en Lucinia. 
18 december Zevenhoven, H. Joh. Geboortekerk, 10.00 uur kinderkerstviering,  
   (verhaal en kerststukje maken) 
   Langeraar, H. Adrianuskerk, 13.30 uur kerstsamenzang, koor Happiness, Aar en Amstelmuz. 
21 december Roelofarendsveen, H. Petruskerk, 19.30 uur Kerst-Sing-in met koor Cadans. 
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Clara en Franciscus federatie

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

 HH Clara en Franciscus parochiefederatie

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

Colofon

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

Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.485 exemplaren.
Centrale redactie: Sonja van Smoorenburg-Kuijf, 
Marieke van Gelderen en Josine Verhagen-van 
Velzen.

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. 1 (februari en maart 2023) kunt u uiterlijk 
op 9 januari aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 27 januari.

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

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

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

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

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

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

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

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe 
Wetering - H. Petruskerk -   
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
Secretariaat: tel. 071-3310940
di. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19  
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Adm. begraafplaats: ma. van 9.30 tot 11.30  
tel. 071-3312433
Parochiekernredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. 071-3312190
bepverdel@ziggo.nl

Hoogmade/Woubrugge 
- O.L.V. Geboortekerk - 
Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38 
H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. 071-5018237
di. 9.30-10.30 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

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

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



40     www.rkgroenehart.nl

JONGEREN

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

Ga mee! 
WJD Portugal en 
WJD@home Ameland
Je hebt er al een paar keer over kunnen lezen. 
De Wereldjongerendagen zullen volgend jaar 
in de zomer plaatsvinden in en rond Lissabon, 
van 24 juli t/m 9 aug. 

Dit event met jongeren van over de hele wereld 
is een onbeschrijfelijk mooie ervaring. Miljoenen 
jongeren komen in één land samen. De beste 
manier om het mee te maken is om het maar op je 
af te laten komen. De WJD worden eens in de drie 
jaar gehouden. De ene keer is het binnen Europa 
en de andere keer erbuiten. Volgend jaar zal het in 
Portugal zijn. 

De Wereldjongerendagen zelf zijn van 1 t/m 6 
augustus. In de dagen ervoor is er een programma 
dat door het bisdom wordt georganiseerd. Het is 
zeker de moeite waard om daar aan mee te doen.

Om al een idee te krijgen en iets te proeven van 
wat de WJD kan zijn, organiseert het bisdom 
een weekend op Ameland: WJD @home, van 
27 januari t/m 29 januari. Een weekend vol 
gezelligheid met: strand en zee op loopafstand, 
verschillende activiteiten: leuke workshops, 
geloofsgesprekken in kleine groepjes, uitleg van 
de bisschop, eucharistieviering, nieuwe vrienden 
maken die ook gelovig zijn en jongeren ontmoeten 
die meegaan naar de WJD in Lissabon of zich erop 
oriënteren. Jongeren uit heel Nederland komen 
hier bijéén. 
De kosten zijn € 85,- p.p. 

Wil je meer informatie? Kijk dan op https://www.
wjd.nl/wjdhome-27-29-januari-2023/. In elke kerk 
van de federatie liggen flyers. Heb je vragen? Mail 
dan naar jong@bisdomrotterdam.nl.

Ga je mee? Geweldig!

Esther Hoogervorst


