
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: 52 

 

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, graag met uw naam en adres. 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 23 december   
zaterdag 24 december   
zondag 25 december 14.00 uur KINDJE WIEGEN  
maandag 26 december   
dinsdag 27 december 09.30 – 12.00 uur secretariaat open 

Mariakapel open 
woensdag 28 december   
donderdag 29 
december 

09.30 – 12.00 
 

uur secretariaat open 
Mariakapel open 

 

MEDEDELINGEN en NIEUWS: 

FEESTDAGEN 
We \wensen alle lezers van de Nieuwsbrief een zalig Kerstfeest,   
hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2023!! 
De redactie 
 
GEBEDSINTENTIES 
Als u intenties opgeeft voor een datum waarop er geen viering is,  
dan schuiven we die door naar de eerstvolgende mogelijkheid.  
 
DE HORIZON 
Zingt ook bij het kindje wiegen op 25 december om 14.00 uur en  
in de viering van 26 december om 10 uur in Langeraar. 
 
VOEDSELBANK 
Zaterdag 14 januari kunt u bij alle kerken van de federatie tussen 11 en 12 uur 
voedselpaketten brengen voor de voedselbank 
 
OVERLEDEN 
Op 14 december is op 87 jarige leeftijd overleden mevrouw Lucie Hijman-van den 
Berg. De uitvaart heeft plaatsgevonden op dinsdag 20 december. Lucie is 
begraven op ons kerkhof. 
 
FLITSER 
Er is na het kerstconcert van Marco de Hollander een flitsapparaat in de kerk 
blijven liggen van het merk Canon. Informatie bij het secretariaat. 

donderdag 22 december 09.00 uur 
Eucharistie B. van Paassen 
koffiedrinken na afloop in de pastorie  
zaterdag 24 december 19.00 uur 
Kerstavond Eucharistie B. van Paassen 
m.m.v. de Horizon gezinsviering 
Gebedsintenties: Ali Aartman-de Beer, 
Anneke den Hartog-van der Werff, Arie 
de Jong en overleden familie, Corrie 
Kempen-van Schie, Corrie van Dam-
Vollering, Dina de Vries, Elly Verweij, 
Geertje Kas-van der Voorn, Gerard van 
Dam, Jan van der Zwet Jan Vianen, 
Kees van der Voorn, Koos Kempen, 
Lucie Hijman-v.d. Berg, overleden 
ouders Helling-van Rijnsoever, 
overleden ouders Oosterink-Hamstra, 
overleden ouders Voorend-Vergeer, 
pastoors Abraham en Cornelis de Korte, 
Ria Voorend-Helling, Marco Verbruggen 
zondag 25 december 11.15 uur 
1e Kerstdag  
Woord en Gebed M. Hoogenbosch 
m.m.v. Allegro 
De gebedsintenties zijn dezelfde als die 
van de kerstavond. 
zondag 25 december 14.00 uur 
kindje wiegen m.m.v. De Horizon  
donderdag 29 december 09.00 uur 
Eucharistie B. van Paassen 
koffiedrinken na afloop in de pastorie  
zaterdag 31 december 15.30 uur 
Eucharistie B. van Paassen 
m.m.v. Allegro 
Gebedsintenties: Ali Aartman-de Beer, 
Anneke den Hartog-van der Werff, Corrie 
van Dam-Vollering, Ien Tensen-v. 
Frankfoort, Lucie Hijman-v.d. Berg  



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. 

 
DANK VAN ZUSTER VIJI 
Het jaar 2022 was het jubileumjaar van Missio. 200 jaar geleden gaf Pauline Jaricot haar bevoorrechte leven op, omdat ze 
het idee had dat kleine bijdragen van ieder mens een groot effect kunnen hebben voor iedereen, rijk en arm, dichtbij en 
veraf.  Zo heeft zij de basis gelegd voor de Missio Pauselijke Missiewerken. 
In de Wereldmissiemaand oktober heeft u een donatie gegeven aan Missio. Met de donaties is bijvoorbeeld het zusterhuis 
Daughters of Mary in Malakal opgeknapt, waar vele oorlogslachtoffers uit Zuid-Soedan onderdak vinden. De zusters geven 
pastorale zorg, maar ook aandacht aan het sociale en economische aspect zoals de ontwikkeling van de landbouw en 
visserij. En natuurlijk worden ook opleiding, educatie en vorming niet vergeten.  
M.O.V. Tineke Uijttewaal 
 
VERWARMING 
Helaas  is de grote verwarming defect. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Zolang die het niet doet zal de 
voetverwarming weer tijdelijk in de hele kerk aan zijn gedurende de weekendviering. Voor de Kerstvieringen en met de 
viering op 31 december wordt er gewerkt aan noodoplossingen, zodat de kerk toch verwarmd is. 
 
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. Op 8 januari, 5 februari en 5 maart zijn er 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: 
zaterdag 31 december 15.30 uur Eucharistie Allegro  

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 de Horizon  

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 de Horizon  

donderdag 16 februari 09.00 uur Eucharistie   

donderdag 23 februari 09.00 uur Eucharistie   

zondag 26 februari 09.15 uur Eucharistie Allegro  

donderdag 02 maart 09.00 uur Eucharistie   

zondag 05 maart 10.00 uur gebedsbijeenkomst in parochiehuis de Horizon 

donderdag 09 maart 09.00 uur Eucharistie   

zondag 12 maart 09.15 uur Eucharistie Allegro  

donderdag 16 maart 09.00 uur Eucharistie   

donderdag 23 maart 09.00 uur Eucharistie   

zaterdag 25 maart 19.00 uur Eucharistie de Horizon  

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

 
Gedachte voor thuis. 25 december: Eerste Kerstdag. 
‘Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’ Joh. 1, 1-18. 
De zoon van God is mens geworden en leeft nu onder ons. Hij is het Woord, het Licht. Om het licht te kunnen zien, moet je 
weten wat het duister is. Dit betekent:  je waardeert iets pas als je je realiseert dat het ook anders kan zijn. Om het Licht van 
Kerst te zien moeten we goed kijken. Kijken naar de mensen om je heen en je ziet het Licht van God. Heb jij het al gezien? 
Zalig Kerstmis. 
 

 


