
BELANGRIJK: 
Geeft u a.u.b. verhuizingen, geboorten, huwelijk(sjubilea) door aan het secretariaat via een briefje in de brievenbus 

van de pastorie of via de mail: nieuwkoop@rkgroenehart.nl  
Is er iemand in uw wijk komen wonen die katholiek is geef dat dan ook a.u.b. door zodat wij, als die mensen dat 

willen, contact kunnen opnemen en informatie over onze geloofsgemeenschap kunnen doorgeven. 

NIEUWSBRIEF de nieuwsbrief wordt gemaakt voor donderdag tot donderdag 
voor één of meerdere weken. Week: 50 

 

Clara en Franciscus federatie, Parochie H. Clara 
Parochiekern:  O.L.Vr. Hemelvaart Nieuwkoop 
 
Secretariaat: tel.: 0172  571101 E-mail adres: nieuwkoop@rkgroenehart.nl  
 
NL75ABNA 046.92.43.112 (ook voor gebedsintenties)    
Actie Kerkbijdragen  NL77RABO 010.13.95.000      

U kunt uw bijdrage ook overmaken via de QR code achter in de kerk of 
door hier te scannen: 

Voor meer informatie lees DE SAMENSTROMEN 
Of onze website rkgroenehart.nl  
Op de website zijn alle afleveringen van De Samenstromen ook te lezen. 
 

De weekbrief wordt achter in de kerk gelegd in beperkte oplage. U kunt zich opgeven voor toezending via de mail door uw 
mailadres op te geven bij het secretariaat. U krijgt dan elke nieuwe uitgave per mail toegestuurd. Kent u mensen die de brief 
zouden willen hebben maar geen mail hebben of aan huis gebonden zijn? Wilt u dan een exemplaar voor hen meenemen? 

 

VIERINGEN: AGENDA: 

Datum / tijd / viering / voorganger / koor DAG TIJD EN ANDERE ACTIVITEIT 
vrijdag 09 december 19.40 Klaverjassen in parochiehuis 
zaterdag 10 december   
zondag 11 december   
maandag 12 december   
dinsdag 13 december 09.30 – 12.00 uur secretariaat open 

Mariakapel open 
woensdag 14 december   
donderdag 15 
december 

09.30 – 12.00 
 

uur secretariaat open 
Mariakapel open 

 

MEDEDELINGEN en NIEUWS: 

 
MARIAKAPEL 
De zondagen na de zaterdagviering is de kerk open om 10 uur. Niet voor een 

viering, maar in het kader van: 
 “Elke zondag de kerk open”. 

 
GEBEDSINTENTIES 
Als u intenties opgeeft voor een datum waarop er geen viering is, dan 
schuiven we die door naar de eerstvolgende mogelijkheid.  
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
Wilt u uw kind opgeven voor deelname aan de eerste heilige communie dan 
kunt u informatie opvragen bij het secretariaat: nieuwkoop@rkgroenehart.nl  

donderdag 08 december 09.00 uur  
Eucharistie Maria Onbevlekt Ontvangen 
voorganger:J. Glas + H. van de Reep 
koffiedrinken na afloop in de pastorie  
zondag 11 december 11.15 uur  
Eucharistie 3e advent 
voorganger:A. Vijftigschild koor: Allegro 
Gebedsintenties: Ali Aartman-de Beer, 
Anneke den Hartog-van der Werff,  
Kees van der Voorn 
donderdag 15 december 09.00 uur  
Eucharistie voorganger:J. Glas 
koffiedrinken na afloop in de pastorie  
zaterdag 17 december 19.00 uur  
Woord & Gebed 4e advent 
voorganger:H. van de Reep 
Gebedsintenties: Ali Aartman-de Beer, André 
Wansinck en familie, Anneke den Hartog-van 
der Werff, Corrie van Dam-Vollering, Kees 
van der Voorn 
zondag 18 december 10.00 uur  
mariakapel open 
Mariakapel open van 10 tot 12 uur 
donderdag 22 december 09.00 uur  
Eucharistie voorganger:B. van Paassen 
koffiedrinken na afloop in de pastorie  

 
HUISZEGENKAART 
In de loop van december zal de nieuwe huiszegenkaart voor 2023 achter in de kerk liggen. Neem er gerust een mee/ 
 
GROTE HAL 
In de grote hal van de kerk hangt een groot informatiebord. Daaronder hebben we een plank gemaakt waarop u boeken en 
devotionalia kunt leggen die u kwijt wilt en waar misschien andere mensen nog iets aan hebben. Ziet u iets liggen dat u wel 
wilt meenemen, doe dat gerust en als u wilt kunt u daarvoor iets in het offerblok doen dat naast de plank hangt. De 
opbrengst is voor het Lourdespotje waaruit een bijdrage wordt gegeven aan de mensen die graag een keer mee willen naar 
Lourdes maar wat minder draagkrachtig zijn. 
 



HEEFT U NIEUWS VOOR DEZE BRIEF? 
Wilt u dat dan doorgeven aan het secretariaat nieuwkoop@rkgroenehart.nl of aan rajau@casema.nl. Als u dat doet op 
zondag vóór 18.00 uur dan komt uw bijdrage in de brief. 

VERWARMING 
Met de stijgende energieprijzen moeten we ook rekening houden met de verwarming in de kerk. Als het niet echt nodig is 
stoken we niet. De luchtverwarming zetten we een graad lager. Het mag niet te koud of te vochtig worden in de kerk 
vanwege het orgel! Als we wel stoken is de vloerverwarming alleen aan bij de voorste vier banken. Ook van de lichten 
in de kerk branden we de helft. We hopen dat u er begrip voor heeft. De jas kunt u dus beter aanhouden. 
BCP 
 
LEGE WEEKENDEN 
In verband met de energiemaatregelen ontstaan en weekenden waarin er in onze kerk helemaal geen viering is. U kunt dan 
naar een andere kerk van onze federatie, want er is altijd wel ergens een eucharistieviering. We hebben in onze kerk al jaren 
de Mariakapel open of de zijkapel voor aanbidding van 10 tot 12 uur als er zondag geen viering is, maar dan is er wel op 
zaterdag een viering. Dat doen we nu ook als er ook op zaterdag geen viering is en een grote groep vrijwilligers zorgt bij 
toerbeurt voor het openstellen van de kerk. Het betreft de volgende zondagen: 
18 december, 8 januari, 22 januari, 5 februari, 12 februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart, 26 maart  
Op 8 januari, 5 februari en 5 maart zijn er wel gebedsbijeenkomsten in het parochiehuis, dat makkelijker te verwarmen is. Na 
afloop schenken we dan koffie of thee.  
 
VIERINGEN 
Hieronder een overzicht van de komende vieringen (onder voorbehoud van wijzigingen) waarvoor u uw gebedsintenties kunt 
opgeven: 
donderdag 22 december 09.00 uur  Eucharistie   

zaterdag 24 december 19.00 uur  Kerstavond Eucharistie de Horizon  

zondag 25 december 11.15 uur 1e Kerstdag Woord en Gebed Allegro  

donderdag 29 december 09.00 uur  Eucharistie   

zaterdag 31 december 15.30 uur  Eucharistie   

donderdag 05 januari 09.00 uur  Eucharistie   

zondag 08 januari 10.00 uur  gebedsbijeenkomst in parochiehuis  

donderdag 12 januari 09.00 uur  Eucharistie   

zondag 15 januari 09.15 uur  Eucharistie   

donderdag 19 januari 09.00 uur  Eucharistie   

donderdag 26 januari 09.00 uur  Eucharistie   

zondag 29 januari 11.15 uur  Eucharistie   

donderdag 02 februari 09.00 uur  Eucharistie   

zondag 05 februari 10.00 uur  gebedsbijeenkomst in parochiehuis  

donderdag 09 februari 09.00 uur  Eucharistie   

zaterdag 11 februari 19.00 uur  Eucharistie   

donderdag 16 februari 09.00 uur  Eucharistie   

donderdag 23 februari 09.00 uur  Eucharistie   

zondag 26 februari 09.15 uur  Eucharistie   

donderdag 02 maart 09.00 uur  Eucharistie   

zondag 05 maart 10.00 uur  gebedsbijeenkomst in parochiehuis  

donderdag 09 maart 09.00 uur  Eucharistie   

zondag 12 maart 09.15 uur  Eucharistie   

donderdag 16 maart 09.00 uur  Eucharistie   

donderdag 23 maart 09.00 uur  Eucharistie   

zaterdag 25 maart 19.00 uur  Eucharistie   

donderdag 30 maart 09.00 uur  Eucharistie 
Het aantal vieringen is door het bestuur i.v.m. de energiekosten verminderd in de winterperiode 

 
 
Wil jij investeren in jouw huwelijk of relatie? Neem dan binnenkort extra Tijd voor elkaar en volg samen de Marriage Course!  
Vanaf half januari krijgt u daarvoor in onze regio de kans. Elke avond start met een heerlijk diner voor twee.  
Meer informatie vinden jullie op de website en in Samenstromen. 


