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De eerste maand van 2023 zit er alweer op. Hopelijk heeft u allen fijne feestdagen 
gehad en kijkt u nu weer uit naar nieuwe ontmoetingen en zinvolle activiteiten. Deze 
Samenstromen staat er bomvol mee! Heel fijn om te merken dat er in zoveel kernen 
mooie vieringen en samenkomsten georganiseerd worden. Kijk ook gerust over de 
dorpsgrenzen heen en kom eens naar een activiteit aan ‘de andere kant van het water’. 

Wij zijn met een zeer gedreven werkgroep hard bezig om de vernieuwde Samenstro-
men vorm te geven. Het is de bedoeling dat de editie van april/mei in een mooi nieuw 
jasje gegoten is met nóg meer interessante artikelen. Wij kijken er naar uit, u ook?

Namens de centrale redactie,
Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Josine Verhagen-van Velzen
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Eureka
U kent het verhaal vast wel. 
De Griekse wiskundige 
Archimedes zat met een 
probleem. Hij moest in 
opdracht van de koning 
uitvinden of een gouden 
kroon niet vermengd was 
met zilver. Als dat gebeurd 
was, werd de koning dus opgelicht. 
Hij dacht er lang over na, want hij mocht de kroon niet beschadigen om te kijken of 
er zilver was gebruikt. Hij ging in bad om zich te ontspannen en ineens zag hij het. 
De hoeveelheid water die over het volle bad liep was gelijk aan het volume van zijn 
lichaam. De ontdekking van zijn leven! Hij rende het bad uit en riep Eureka, Eureka. Dat 
betekent zoveel als “ik heb het gevonden”. 

Wat hij heeft gevonden weten we inmiddels allemaal, want we hebben het moeten 
leren op school. De wet van Archimedes: “Een voorwerp gedompeld in water of gas, 
ondervindt een opwaartse druk die gelijk is aan het gewicht van de verplaatste vloeistof 
of gas”. Daarmee kon hij aantonen dat de dichtheid van de kroon minder was dan een 
vergelijkbaar stuk zuiver goud en de koning vertellen dat hij was opgelicht!
De reden waarom een schip niet van hout hoeft te zijn om het te laten drijven. Het 
kan ook van staal zijn, als het gewicht van het verplaatste water maar méér is dan 
het gewicht van het materiaal waar het schip van gemaakt is. Als het schip vol loopt 
gaat het niet op. Dan zinkt het. Dat was wel duidelijk toen de Titanic zonk. Maar toen 
het houten schip, De Wasa, een koninklijk Zweeds schip, bij de eerste tewaterlating 
kantelde vanwege een verkeerd gepakte lading, liep het vol en zonk het ook. Het heeft 
dus niets met hout of staal te maken! Maar met de opwaartse druk en het gewicht van 
het voorwerp.

Archimedes besefte het ineens in bad!

Je zou ook kunnen zeggen dat een mens ondergedompeld in geloof een opwaartse 
kracht ondervindt die gelijk is aan de kracht van zijn geloof. Hoe groter je geloof hoe 
dichter je bij God komt.Eigenlijk net zo logisch. 
Hoef je niet eens voor in bad te gaan zitten!

Rob Aupers

INHOUD

Clara & Franciscus federatie 

Van de redactieFRANS & KLAAR
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en helpt iemand van de kerk hem of 
haar Jezus te leren kennen. Binnenkort 
heb ik een gesprek met drie kinderen; 
zij zijn een beetje van jouw leeftijd en 
zij hebben tegen hun papa en mama 
gezegd dat ze gedoopt willen worden. 
Hun papa en mama vinden dat goed en 
na hun doop horen die kinderen ook bij 
de kerk. Je ziet: het antwoord op jouw 
vraag wat kerk is, is niet zo makkelijk.

Over een paar weken vieren we Carna-
val. Daarna begint de voorbereidingstijd 
op het Paasfeest. Veertig dagen lang 
mogen wij als mensen die bij de kerk 
horen, nadenken en onszelf opnieuw de 
vraag stellen of we een beetje ons best 
doen om een goede vriend of vriendin 
van Jezus te zijn. Het antwoord op díe 
vraag is óók niet zo eenvoudig, want 
voor wie geloven en samen kerk willen 
zijn is het antwoord eigenlijk nooit af. 
Toen kwam vraag twee….: ‘Hoe merkt 
Jezus dan dat je zijn vriend (of vriendin) 
wil zijn’? Best een mooie Veertigdagen-
vraag: Wat zou úw antwoord aan deze 
vraagsteller zijn…?

Kapelaan van Paassen

Onlangs was ik in gesprek met 
een actieve gelovige. Nu gebeurt 
dat gelukkig wel vaker, maar 
deze keer was de persoon in 
kwestie in gezelschap van een 
kleinkind. Terwijl we in gesprek 
waren ging het ook even over de 
herbouw van de kerk van Hoog-
made. Het kleinkind brak in ons 
gesprek in en stelde de vraag: 
‘Wat is een kerk eigenlijk…?’. 
Het lijkt een vraag waarop een 
pasklaar antwoord kan worden 
gegeven, maar als we de vraag 
serieus nemen dan is het ant-
woord niet zo eenvoudig als op 
het eerste gezicht lijkt.

‘Kerk’, zo zei ik, ‘is eigenlijk drie dingen’. 
Het is een organisatie en tegelijkertijd 
een heel klein land met de Paus als de 
grote baas, een beetje zoals Koning 
Willem-Alexander in Nederland. 

Maar kerk is ook het gebouw waar 
opa en oma vaak komen werken en 
jij vandaag aan het helpen bent. Op 
zondag komen daar flink wat mensen 
om samen te bidden. Bidden is praten 
met God. Soms steken mensen dan een 
kaarsje aan in de kapel bij Maria. Maria 
is dat beeld van die mooie vrouw ach-
terin de kerk. Zij is de Moeder van Jezus, 
maar ook een beetje als een moeder 
van alle mensen die bij de kerk horen. 
Straks met Kerstmis komen de mensen 
naar de stal waarin het kindje Jezus 
ligt. Een andere keer komen mensen 
naar de kerk omdat een kindje wordt 
gedoopt of omdat mensen trouwen en 
ook als iemand is overleden.

En dan is er nóg een andere, eigenlijk 
de belangrijkste, betekenis. Kerk-zijn 
is dat we als mensen bij elkaar komen 
om na te denken en te leren praten 
over wie God is, als we ons best doen 

er voor elkaar te zijn, door te helpen, te 
troosten en naar elkaar te luisteren. Als 
iemand ziek is ging vroeger de pastoor 
of de kapelaan bij hen op bezoek, maar 
tegenwoordig horen er wel 12 kerken 
bij elkaar en kunnen die paar pastores 
niet altijd zelf meer bij alle zieke of oude 
mensen op bezoek. Dat zijn er namelijk 
best een beetje veel en de pastores 
moeten ook nog een hoop andere din-
gen doen! Daarom zijn er mannen en 
vrouwen die de pastores helpen door in 
naam van de kerk op bezoek te gaan. 

Kerk-zijn is ook mensen helpen die naar 
Jezus op zoek zijn omdat ze Jezus nog 
niet kennen. Of ze kennen Jezus wel, 
maar ze voelen zich een beetje alleen. 
Dan zorgen mensen als oma ervoor 
dat er na een viering koffie is, iedereen 
met elkaar kan praten en soms ook met 
elkaar eten. Dan voelen ze zich die dag 
iets minder alleen.

Kerk-zijn is ook nieuwe mensen welkom 
heten. Dat doen wéér anderen. Vaak is 
dat bij de deur van de kerk als iemand 
binnenkomt voor een viering, maar 
soms wil iemand bij de kerk gaan hóren 

De kerk…wat is dat?

Clara & Franciscus Pastoraal
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‘AmeezingPraise One’
Aankondiging eerste Praise-viering
Op zaterdagavond 11 februari is het zover! Dan gaat de eer-
ste spectaculaire Praise-viering van start. In de H. Petruskerk 
in Roelofarendsveen om 19:30 uur. Iedereen is van harte 
welkom. Jongeren en jong volwassenen worden met nadruk 
opgeroepen om aanwezig te zijn om deze nieuwe geloofsbe-
leving mee te maken. De entree is gratis, want de basiskosten 
zijn gedekt door de ontvangen subsidie van Space for Grace. 
Er zal wel een collecte worden gehouden om toekomstige 
Praisevieringen mogelijk te maken.

Hoe ziet zo’n viering eruit?
De band 4Tune zal ons meenemen in een viering waarin aan-
bidding van God centraal staat. In een aanstekelijk ritme zul-
len liederen klinken, die we mee kunnen zingen. De teksten 
worden geprojecteerd op beeldschermen, een liturgieboekje 
is overbodig. Of je nou blijft zitten of liever gaat staan en lek-
ker meebewegen, alles mag!

Tussen de liederen door zal er ruimte zijn voor gebed. En er 
zal een aansprekende preek zijn, waarin Diaken van Aarle zijn 
talent zal benutten om ons allemaal iets mee te geven om 
over na te denken. Hoe staan wij in het leven? Heeft het al-
lemaal zin wat we doen? Hoe herken je dat God echt bestaat? 
Wat betekent dat voor mij? 

Na de viering kun je natuurlijk direct naar huis gaan, maar we 
willen je van harte uitnodigen om nog even te blijven om na 
te praten onder het genot van een drankje.

De projectwerkgroep Praise (Sjoerdje, Ellen, Ed en André) 
heet iedereen van harte welkom op ‘AmeezingPraise One’. 
Noteer dus in je agenda: zaterdag 11 februari 19:30 uur Roe-
lofarendsveen. En neem al je vrienden en vriendinnen mee!

Ed Koeleman

We blijven in beweging… 
Februari, de feestdagen liggen alweer even achter ons. De “tijd 
door het jaar” is begonnen, te herkennen aan de groene kleur 
in de kerk. Maar niet voor lang: 22 februari is het alweer As-
woensdag, het begin van de veertigdagentijd. En ondertussen 
gaan we van start met de “Praisevieringen”. Ja, als kerk blijven 
we in beweging… 

De kersttijd hebben we gelukkig weer ouderwets uitbundig 
mogen vieren op vele plaatsen in onze parochies. Met dank-
baarheid kijken we terug op de vele mooie vieringen en andere 
activiteiten. Dankbaarheid wil ik ook uitspreken voor de vele 
kerst- en nieuwjaarswensen die we van u mochten ontvangen. 
Het is mooi en bemoedigend om zulke wensen te ontvangen. 
Namens het hele pastoraal team: hartelijk dank! 

Wat betreft Samenstromen blijven we ook in beweging. In de 
volgende editie kunt u daar al veel van merken. Rubrieken 
zullen verschuiven en de nadruk ligt meer op verdieping en 
minder op de actualiteit. Samenstromen komt minder vaak, 
maar u krijgt er wel iets voor terug. En wel een nieuwsbrief 
van uw eigen parochiekern. Per e-mail krijgt u dan iedere week 
een overzicht van wat er allemaal gebeurt in de parochiekern. 
Ook interesse in andere parochiekernen? Geen probleem: u 
kunt zich op meerdere nieuwsbrieven abonneren. Een mailtje 
naar het secretariaat is genoeg. En als e-mail lastig is, kunt u de 
nieuwsbrief ook meenemen vanuit de kerk. 

Pastoor Jack Glas

Blijven Ont-moeten na Alpha 
Alpha: is de eerste letter van het Griekse Alfabet. Deze vinden 
we terug op de Paaskaars. De Alpha en de Omega; Christus 
is het Begin en het Einde van ons leven. Alpha zijn ook de 
bijeenkomsten, waarin we met elkaar in gesprek gaan over 
geloof. Deze zijn in januari begonnen in de Petruskerk in Roe-
lofarendsveen. In November 2022 zijn we gestart met nieuwe 
bijeenkomsten voor deelnemers die al Alpha hebben gevolgd. 
Mooie filmpjes met bijbehorende vragen. In februari en 
maart staan nog 4 bijeenkomsten gepland. Mist u ook de ver-
diepende gesprekken en wilt u anderen Blijven Ont-moeten 
na Alpha? Stuur een berichtje naar info@rkgroenehart.nl. We 
nemen contact met u op.

Angelique de Jong, namens de Stuurgroep Missionaire Parochie

Clara & Franciscus Parochiefederatie 
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Clara & Franciscus Verdieping

VerdiepingVerdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Gesprekgroep over het geloof doen 
Onze kerk kent een catechismus, de ge-
loofsleer. Vanuit deze geloofsleer wil de we-
reldkerk, het bisdom en onze parochies het 
geloof verkondigen en vieren. Maar het is ook 
boeiend om te bezien hoe vanuit deze leer 
het geloof in daden kan worden opgezet. Het 
geloof DOEN. Dit is uitgewerkt in de Sociale 
Leer van de Katholieke kerk. Om dit nog toe-

gankelijker te maken heeft de kerk een praktisch en handig 
boekje uitgegeven: DOCAT (Wat moet ik doen?)

Voor degene onder u die daar meer van wil weten en met 
anderen daarover in gesprek willen gaan en aan de slag wil-
len gaan, organiseer ik 4 ochtenden. Ik nodig u uit op dinsdag 
28 februari, 7, 14 en 21 maart van 9.30 uur tot 11.30 uur in 
de pastorie van Langeraar. Vindt u het interessant, maar u 
kunt niet op deze ochtenden stuur mij dan toch een mail. Bij 
genoeg “niet-kunners” maken we ook een avondgroep. Als u 
meedoet, krijgt u het boekje van ons cadeau.
Meldt u zich aan bij diaken Van Aarle, 
e-mail: diakenvanaarle@rkgroenehart.nl.

Lezing over de Lijkwade van Turijn en 
het lijden van Christus 

Op 17 maart zal in de Orangerie van Zevenhoven (naast de Rk 
kerk) een lezing worden gehouden over de Lijkwade van Tu-
rijn en het lijden van Christus. Dit is om 20.00 uur. Eliza Ouds-
hoorn uit Leiden verzorgt deze avond. Zij schrijft het volgende 
hierover: “Deze avond wordt er ingezoomd op het lijden van 
Jezus. Wat betekent het dat Jezus geleden heeft?
Wat maakt zijn lijden anders dan het lijden van anderen? Wat 
betekent zijn lijden voor mijn leven en voor de kerkgemeen-
schap? De lezing wordt gegeven aan de hand van de lijkwade 
van Turijn (het meest onderzochte archeologisch voorwerp 
ter wereld).
Het programma van de avond bestaat uit twee delen.
Het eerste deel van de avond bestaat uit een lezing over de 
geschiedenis van de lijkwade van Turijn, waarom de kans 
groot is dat deze werkelijk van Jezus is en wat het lijden van 
Jezus betekent. Na een korte pauze volgt er een meer me-
ditatieve lezing, waarin we Jezus volgen vanaf het laatste 
avondmaal tot aan zijn verrijzenis. Dat doen we aan de hand 
van de lijkwade en teksten uit de Psalmen. Er zal een replica 
van de lijkwade op ware grote worden meegenomen.” U bent 
allemaal van harte welkom!!

Diaken André van Aarle

Sint Theofano   
Voorspraak, geloof en deugden
De heilige van de dag, Theofano  van Byzantium (Constantino-
pel)  werd geboren uit voortreffelijke ouders: Constantijn en 
Anna. Dezen waren weer verwant aan verschillende keizerlijke 
personen. Lange tijd bleef hun huwelijk kinderloos, waardoor 
ze gedurig de voorspraak van de Heilige Maagd inriepen voor 
het krijgen van een kind. Toen er tenslotte een dochter geboren 
werd, gaven ze haar de toepasselijke naam Theofano ('Openba-
ring Gods'). Vanaf haar vroegste jeugd maakte het meisje ernst 
met het christelijk geloof, zo weten haar levensbeschrijvers te 
vertellen. Zij was haar leeftijdgenoten in alle christelijke deug-
den de baas.

Wat is de kern van ons geloof?
Een tijdje geleden werd me in een interview gevraagd wat – 
voor mij – de kern van het geloof is. Ik vond het een goede 
vraag omdat het me terugbracht bij het begin, bij degene 
om wie het allemaal gaat. Mijn antwoord zal deelnemers 
van het Ankerproject niet vreemd in de oren klinken. Daarin 
wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de Naam van God. 
En daar gaat het om. Zijn Naam geeft weer wie Hij is en Wie 
Hij voor ons wil zijn. Zijn Naam is: “Ik zal er zijn”. 

Met kerstmis vieren we dat: God blijft niet ver weg, Hij komt 
naar ons toe. En dat nog wel in zo’n klein, kwetsbaar kind. 
Als een kind dat opgroeit tot volwassenheid. En we weten 
dat zijn aardse leven niet gemakkelijk is geweest. Hij ging de 
weg van het kruis. Hij liep niet weg voor de moeilijkheden, 
God is solidair met ons! En zo is Hij erbij, Hij is met ons. Op 
alle momenten in ons leven, bij de mooie gebeurtenissen, 
maar ook de keren dat wij een kruis te dragen hebben, in 
die moeilijke momenten van ons leven. Ja mensen, we mo-
gen leven met hoop in ons hart en dat ook doorgeven aan 
anderen, in woord en daad. Daar ligt voor mij ligt daar de 
kern van het geloof. Hoe is dat voor u, voor jou?

Pastoor Jack Glas

GELOOFSVRAAG
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Clara & Franciscus Verdieping

Jezelf blijven in aanhoudend gebed
Theofano bleef zichzelf, ook als de keizers schoondochter! 
Op volwassen leeftijd huwde zij met Leo IV, zoon van keizer 
Basilius de Macedoniër. Zij hadden samen veel tegenslagen 
te verduren. Dieptepunt was wel, dat Leo's vader geloof 
hechtte aan het gerucht, dat zijn zoon gedurig met een mes 
op zak liep om bij de eerste de beste gelegenheid zijn vader 
om te brengen. Op die manier zou hij zelf de troon kunnen 
bestijgen, aldus het praatje dat rondgestrooid werd. Onver-
wijld liet de lichtgelovige Basilius zijn zoon en schoondochter 
gevangen zetten. Dat duurde zo drie jaar. Tot het moment dat 
de koning op het feest van de profeet Elia al zijn edelen en 
hofambten uitnodigde op het banket. Bij die gelegenheid riep 
de keizerlijke papagaai ineens uit: "Helaas, hoe zielig is het lot 
van mijn heer Leo!" Hij herhaalde deze woorden een behoor-
lijk aantal keren. Dit bracht grote consternatie teweeg onder 
de hovelingen, en zij begonnen er allemaal bij de keizer op 
aan te dringen om zijn zoon en schoondochter vrij te laten. 
De keizer was diep geraakt. En gaf gevolg aan hun smeekbe-
den.

Bedacht zijn op de dingen van God
Een kerk gebouwd op het graf van Theofano Na diens dood 
kwam Leo op de troon, en kreeg de bijnaam 'De Wijze'. Theo-
fano sloeg nauwelijks acht op haar keizerlijke status. Ze was 
veel meer bedacht op de dingen van God, en ze verlangde 
ernaar het eeuwige geluk te verwerven. Vandaar dat ze veel 
vastte en bad, aalmoezen gaf en schenkingen deed voor de 
bouw van kerken en kloosters. Nooit kwam er ook maar een 
vals woord over haar lippen. Nooit deed ze mee aan het rod-
delcircuit. Toen ze haar dood voelde naderen, riep zij haar 
meest intieme vrienden bij zich, nam afscheid en beval haar 
geest aan in de handen van onze Heer. Dat was in het jaar 
892. Haar echtgenoot was overtuigd van haar heiligheid, en 
maakte zijn bedoeling kenbaar om een kerk te bouwen op 
het graf van Theofano. Maar de patriarch weigerde zijn mede-
werking. Toen bouwde Leo maar een kerk die hij liet toewij-
den aan Alle Heiligen. Want, zo redeneerde hij, als Theofano 
inderdaad tot de rijen der heiligen behoorde, zou zij hiermee 
tegelijk met de alle anderen heiligen de nodige verering ont-
vangen

Niels Vianen

Vormselnieuws
Op vrijdag 17 februari is het zover. Dan hopen 17 kinderen 
uit onze Franciscusparochie hun H. Vormsel te ontvangen. Ze 
komen uit Hoogmade-Woubrugge, Leimuiden-Rijnsaterwou-
de, Oud Ade-Rijpwetering en Roelofarendsveen. Samen met 
vrijwilligers hebben zij zich op dit grote feest voorbereid. We 
hopen dat de Heilige Geest hen de kracht geeft om nog meer 
leerlingen van Jezus te worden. De viering begint om 19.30 
uur, de vormheer is bisschop Mgr. Van den Hende en het 
koor Faith zingt. Behalve de vormelingen en hun familie en 
vrienden is iedereen in de viering welkom. Komt u ook? Laten 
wij aan hen zien dat wij blij zijn met de vormelingen en dat we 
samen kerk zijn?

Twee dagen later, op zondag 19 februari, gaat een groep 
vormelingen uit de Claraparochie beginnen met hun voorbe-
reiding. Eerst komen we bij elkaar om kennis te maken en om 
11.15 uur gaan we samen naar de Eucharistieviering in Lange-
raar. Hun vormselviering is op vrijdag 23 juni.

O ja: Vormselkracht Clara zoeken vrijwilligers om bij de 
bijeenkomsten willen helpen. Het is mooi werk om met kin-
deren in gesprek te gaan over geloven. Misschien is het wat 
voor u/jou? Meer weten? Neem contact met mij op!

Pastor Heleen van de Reep
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Clara & Franciscus Ontmoeting

Duizenden mensen lopen in een lange stoet zwijgend 
door het nachtelijke centrum van Amsterdam. Omstan-
ders vragen zich af wat er aan de hand is. Een demon-
stratie misschien? “We delen daarom folders uit om het 
uit te leggen”, zegt Cees van der Vlugt, voorzitter van het 
Genootschap Stille Omgang van Langeraar.

De Stille Omgang herdenkt het Mirakel van Amsterdam van 
15 maart 1345. Een priester voorzag een stervende van het 
Heilig Sacrament (de hostie). Na het nuttigen daarvan moest 
de zieke overgeven, het braaksel werd in de haard gegooid. 
Het vuur kon de hostie echter niet verteren, deze bleef onbe-
schadigd. De hostie werd naar de kerk gebracht, maar keerde 
uit zichzelf weer terug naar de zieke. Cees: “Wij lopen in stilte 
de route die de hostie aflegde toen deze naar de kerk werd 
gebracht.”

Samenwerking
Cees kwam vijftien jaar geleden in de lokale organisatie van 
de Stille Omgang. “Gevraagd werd of het secretariaat in Lan-
geraar de organisatie op zich kon nemen, maar ik vond dat 
het daar al druk genoeg was. En besloot om het zelf te doen, 
in samenwerking met andere kerken uit de omgeving. We 
werkten samen met de Genootschappen uit Zevenhoven, Aar-
landerveen en Leimuiden/Rijnsaterwoude. Dat drukte ook de 
kosten. Nu doen we het voor alle kerken in onze federatie.”

Wandeling
“We beginnen om halfnegen met een Lof in de Adrianuskerk 
in Langeraar”, gaat Cees verder. “Daarna gaan we met enkele 
bussen via Leimuiden, daar halen we de deelnemers van de 
Franciscus-parochie op,  naar Amsterdam. Onderweg bidden 
we tientjes van de Rozenkrans. De wandeling of processie, de 
Stille Omgang, begint op het Spui. In hun eigen groep wande-
len de deelnemers de route van ongeveer een uur. Vroeger 
liepen er wel 80.000 mensen mee, toen was de hele route af-
gezet. Nu is er nog maar mondjesmaat medewerking van de 
gemeente. Maar in de Warmoesstraat, het rumoerigste stuk,  
is er begeleiding van de lokale "middenstandsvereniging." 
De route wordt stilzwijgend afgelegd, zonder gebed en ge-
zang. Cees: “Omstanders, zoals veel toeristen, vragen dikwijls 
wat er aan de hand is. We geven hun dan een folder waarin 
alles wordt uitgelegd, in verschillende talen. We stoppen en 
bidden op de locatie waar het Mirakel plaatsvond, op de hoek 
van de Kalverstraat en de Wijde Kapelsteeg (de zogenaamde 
Heilige Hoek). De woning met de haard is er niet meer, wel is 
er een gedenksteen.”

Broodjesmaaltijd
In alle kerken in het centrum van Amsterdam vinden er na de 

Stille Omgang eucharistievieringen plaats. Cees: “Wij hebben 
om middernacht de viering in de Begijnhofkapel, bij het Spui. 
Deze viering is alleen voor onze eigen groep, met pastoor 
Glas als voorganger. Ik vind die viering altijd erg indrukwek-
kend, je proeft de sfeer van het vroegere Rijke Roomse Leven. 
Na de viering gaan we met de bussen terug naar Langeraar 
en Leimuiden. We bidden dan uit dankbaarheid dat alles 
weer goed is verlopen. En sluiten af met een sobere brood-
jesmaaltijd in de pastorie. De deelnemers uit de Franciscus-
parochie krijgen in Leimuiden een maaltijd aangeboden door 
Café Keizer.”

De Stille Omgang kon vanwege corona enkele jaren niet door-
gaan. Cees: “Daarom zou het mooi zijn als het evenement dit 
jaar nieuw publiek trekt, bijvoorbeeld vertegenwoordigers 
van de vele werkgroepen in onze federatie. Betrokkenheid is 
niet alleen dat je lid bent van een bestuur of een werkgroep. 
Dat sluit ook aan bij het thema van dit jaar, een gedicht van 
Titus Brandsma: ‘Levend brood voor onderweg, in stilte getui-
gen’. De Stille Omgang is een mooie traditie, die moeten we in 
stand houden.”

Cees van der Vlugt met het vaandel van het Genootschap Stille 
Omgang van Langeraar

Meer informatie vindt u in de rubriek Algemeen.

NA DRIE JAAR WEER EEN STILLE OMGANG IN AMSTERDAM

Die mooie traditie moeten we in stand houden
Door: Tom Zuijdervliet
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Clara & Franciscus Vieren

Vieren

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Bezinning en gebed in de 40dagentijd
Wanneer wij ons opmaken voor een feest, dan bereiden wij ons 
goed voor. Een voorbereiding is vaak net zo belangrijk als het 
feest zelf. Je groeit er naar toe. Vanaf woensdag 22 februari mo-
gen wij 6 weken groeien naar Pasen. Er zijn vele mogelijkheden. 
Juist deze periode wordt de kans gegeven om de kerkvieringen 
mee te vieren. Zowel doordeweeks als ook in de weekenden. 
Vanwege het winter/energierooster zijn er minder vieringen in 
het weekend. Kijkt u goed in de Samenstromen waar de vierin-
gen zijn, of bel naar het lokale secretariaat. Ook als in uw kerk 
geen viering is, ga dan naar de kerk in één van de andere dor-
pen. Wees creatief. Vraag of u kunt meerijden of nodig anderen 
uit om mee te rijden. Houdt u zelf de berichten en eventuele 
wijzigingen in de gaten.

De start van de 40dagentijd begint op Aswoensdag. In de mees-
te kerken zijn dan vieringen met het uitdelen van het Askruisje. 
In een enkele kerk gebeurt dat op zondag 26 februari. Kijkt u 
goed in de Samenstromen waar en hoe laat deze vieringen zijn. 

Gedurende de hele 40dagentijd (voorbereiding op Pasen) is op 
woensdagmiddag gelegenheid om te bidden in de H. Adrianus-
kerk in Langeraar. De kerk zal daar voor open zijn van 12.00 
uur tot 13.00 uur. Van 12.00 uur tot 12.30 uur is er gelegenheid 
voor stil gebed en aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. 
In een mooie monstrans is dit Sacrament uitgesteld. Om 12.30 
uur begint een kort gebed met psalmen en Schriftlezingen. 
Daarna is er weer stilte. Dit is op de woensdagen 1, 8, 15 en 22 
en 29 maart en 5 april. 

Ditzelfde gebeurt in de Petruskerk in Roelofarendsveen op de 
zaterdagen 25 februari, 4, 11, 18, en 25 maart van 13.00 uur tot 
14.00 uur. 

De aanbidding is in de Rk traditie een oud gebruik. De Rk kerk 
kent vanaf haar oorsprong het besef dat Christus werkelijk 
aanwezig is in de Eucharistie. Het is een oud gebruik om een 
gewijde hostie te plaatsen in de monstrans en daarin Christus 
te aanbidden. Juist in deze tijd is dit gebed van groot belang. 
De wereld is onrustig en we mogen onze gebeden bij Christus 
neerleggen. Iedereen, jong en oud, wat en hoe je gelooft, is van 
harte welkom. 

Ook zullen na iedere viering weer meditatie-flyers worden uit-
gereikt om thuis ook iedere dag even stil te staan bij inspireren-
de Bijbelteksten. U kunt ook vragen aan het lokale secretariaat 
of u deze flyers gemaild kunt krijgen.

Kortom, in onze parochiefederatie wordt een goede 40dagen-
tijd aangeboden. Wij gaan op naar het mooie Paasfeest.

Diaken André Van Aarle

Uitreiking askruisjes – start 
veertigdagentijd

Woensdag 22 februari
9.00 uur
HH. Petrus en Pauluskerk, Aarlanderveen
H. Martinuskerk, Noorden

19.00 uur
H. Adrianuskerk, Langeraar
OLV. Hemelvaartkerk, Nieuwkoop
H. Johannes Geboortekerk, Zevenhoven
Sint Jan de Doperkerk, Leimuiden
H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Weekend 25/26 februari
19.00 uur
OLV. Geboortekerk, Rijpwetering

9.15 uur
Gebouw Het Drieluik, Hoogmade

Wees welkom!

Pastor Marjo Hoogenbosch

Middag van Barmhartigheid
Op zaterdag 1 april is ter voorbereiding op Pasen een middag 
van Barmhartigheid in de H. Adrianuskerk in Langeraar. Deze 
middag is voor de hele parochiefederatie.

Deze middag begint om 13.30 uur met een korte gebeds-
viering met zang. Na de korte viering is er gelegenheid voor 
stilte, gesprek, creativiteit, kaarsjes aansteken en biechten. 
Daarna sluiten we de middag af. 

Deze middagen zijn twee keer per jaar en de mensen die 
komen ervaren het als een zegen. Juist aan het begin van de 
Goede Week is dit een goed moment. 

Alle leden van het pastoraal team zijn er bij. Komt u ook? U 
bent van harte welkom. En neem ook iemand mee. Nodig uit! 

Diaken André van Aarle
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Clara & Franciscus Vieren

Lezen op weg naar Pasen

Veertigdagentijd; de kerk kleurt paars, de sfeer is ingetogen. 
We maken ons op voor Pasen, de viering van het sterven en 
de verrijzenis van Jezus. De lezingen willen ons daarbij helpen. 

Op de eerste zondag gaat het over ‘verzoeking’. Al snel na 
de schepping van de mens gaat het fout. De duivel verdraait 
Gods woorden en verleidt de mens ongehoorzaam te zijn. In 
het evangelie komt de verleider, de duivel bij Jezus, wanneer 
hij in de woestijn de stilte zoekt. Maar Jezus vertrouwen op 
God is zo groot, dat hij stand houdt.

Op de tweede zondag lezen we over ‘gehoor geven’. In de 
eerste lezing roept God Abraham en zegt: Luister naar mij, 
trek weg uit alles wat je vertrouwd is naar een nieuw land en 
je zult vader worden van een groot volk en een zegen zijn. 
Het evangelie vertelt dat op een berg de hemel open scheurt. 
Jezus wordt omgeven door stralend licht. Mozes en Elia be-
moedigen met op weg naar Jeruzalem, naar de plaats waar 
Hij lijden zal. God vraagt zijn leerlingen naar Jezus te luisteren.

Op de derde zondag gaat over ‘vervulling’. In de eerste lezing 
klagen de Israëlieten over dorst. Wordt de woestijn hun graf? 
God vraagt Mozes op een rots te slaan en een stroom van 

zoet water komt tevoorschijn. In het evangelie van Johannes 
horen we over het gesprek van Jezus met een Samaritaanse 
vrouw bij de put. Jezus zegt haar: Ik geef je levend water, het 
zal in je binnenste stromen en je zult nooit meer dorst krij-
gen. God vervult al ons verlangen.

Op de vierde zondag staan ‘kijken, zien en inzien’ centraal. 
Als Samuël een nieuwe koning moet gaan zalven, wil hij voor 
de grootste en de sterkste man gaan. Maar God zegt: Die wil 
ik niet, want ik kijk naar het hart van mensen. De jongste van 
het grote gezin, David, een tiener nog, moet het worden.
Het evangelie vertelt dat Jezus het licht van de wereld is. Ie-
mand die vanaf zijn geboorte blind is, wordt door Jezus gene-
zen. In de discussie daarna ziet deze man in wie Jezus echt is: 
de Messias, de redder.

Op de vijfde zondag klinkt ‘de verrijzenis’ alvast door: God 
gaat de graven openen, zegt profeet Ezechiël. En Jezus doet dat 
ook werkelijk. Lazarus lag al vier dagen in het graf, maar Jezus 
roept hem naar buiten. Want Hij is de verrijzenis en het leven.

Deze lezingen hebben oude papieren, ze klinken al eeuwen in 
de vastentijd. Ze zijn uitgekozen voor de voorbereiding op de 
doop in de Paasnacht. Steeds meer mensen gingen in Jezus 
geloven. Deze doopleerlingen hoorden ook deze woorden. 
Ze bouwen je geloof op, want: Je kunt Jezus vertrouwen in de 
strijd tegen het kwaad, luister naar Hem! Hij vervult je ver-
langen. In zijn licht zie je wat echt belangrijk is. En Hij geeft je 
eeuwig leven. 

Zij werden gedoopt, wij vernieuwen onze doopbeloften in de 
Paaswake. En deze lezingen helpen ons daarbij.

Pastor van de Reep

Kalender februari 2023

7,14,21,28 19.00 uur  H. Martinuskerk, Noorden  Stiltemeditatie, info: jokevtol@gmail.com

1,8,15    8.45 uur  Koetshuis, Langeraar  Stiltemeditatie, info: www.rkgroenehart.nl

2,9,16  20.00 uur  Koetshuis, Langeraar  Stiltemeditatie, info: www.rkgroenehart.nl

8   20.00 uur  H. Adrianuskerk, Langeraar  Loopmeditatie in de kerk

11  19.30 uur  H. Petruskerk, Roelofarendsveen Praiseviering, zie blz. 4 van dit blad

15  20.00 uur  Koetshuis, Langeraar  Kennismakingsavond meditatie 

Kalender maart 2023

3   20.00 uur  H. Petruskerk, Roelofarendsveen Voorstelling Titus, held of heilige, zie blz. 31 van dit blad

7,14,21,28 19.00 uur  H. Martinuskerk, Noorden  Stiltemeditatie, Info: jokevtol@gmail.com

1,8    8.45 uur  Koetshuis, Langeraar  Stiltemeditatie, Info: www.rkgroenehart.nl

2,9  20.00 uur  Koetshuis, Langeraar  Stiltemeditatie, Info: www.rkgroenehart.nl

18   20.30 uur  H. Adrianuskerk, Langeraar  Lof met aansluitend Stille Omgang, zie blz. 31 van dit blad

19  14.00 uur  Oriëntatiedag priesterschap  Info: www.bisdomrotterdam.nl

24  19.00 uur  O.L.V. Geboortekerk, Rijpwetering Maria Boodschap, Eucharistieviering
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De Samenstromen en 
Nieuwsbrieven
U weet het vast al. De ‘Samenstromen’ 
zal vanaf de komende maanden ver-
anderen. Het blad zal niet meer elke 
maand bij u in de bus vallen, maar van-
af juni 2023 slechts vier keer per jaar.
 
Voor de actuele berichten van uw pa-
rochiekern wordt maandelijks of vaker 
een Nieuwsbrief gemaakt. Deze wordt 
via de e-mail verstuurd én zal op papier 
achterin de kerk te vinden zijn.

Om de Nieuwsbrief te ontvangen via de 
e-mail, moet u zich wel aanmelden. Ge-
bruik daarvoor de QR-code met uw tele-
foon hieronder of stuur een e-mail naar 
nieuws_aarlanderveen@rkgroenehart.nl 
met als onderwerp ‘nieuwsbrief’.

Federatieve Werkgroep Communicatie

Terugblikken en vooruit 
kijken
De maanden december en januari lig-
gen inmiddels achter ons met een flinke 
vorstperiode en voor de schaatsliefheb-
bers veel ijspret! 

De Kerstvieringen in onze kerk zijn mooi 
en sfeervol verlopen. In de gezinsvie-
ring op 24 december heeft het kinder-
gelegenheidskoor mooie kerstliedjes 
gezongen o.l.v. Helma Zevenhoven en 
begeleid door Niels Hofkens op het key-
board. Het was een gezellige drukte in 
de kerk met veel jonge gezinnen, opa’s 
en oma’s en natuurlijk is het dan soms 
wat rumoeriger. Jezus, heeft toch ge-
zegd: “laat de kinderen tot mij komen”! 
In de nachtmis om 23.00 uur werd er 
gezongen door Lords Voice en al was 
het laat, door het beieren van de klok-
ken in de kerstnacht, werden de paro-
chianen uit genodigd om toch naar de 
Kerk te komen. 

Eerste Kerstdag om 9.15 uur een eucha-
ristieviering met de Contorij en opge-
luisterd m.m.v. D.S.S. De hele federatie 
kon meevieren en genieten, via de uit-
zending op tv.rkgroenehart.nl 

Tweede Kerstdag was er voor het eerst 
na corona weer Kindje Wiegen. Alle kin-
deren mochten zich verkleden als Jozef 
of Maria, engeltjes en schaapjes of één 
van de drie Koningen. Heerlijk om het 
kerstverhaal zo te beleven met de kin-
deren en hun ouders. Na afloop was er 
nog lekkere chocolademelk of limonade 
voor iedereen. 

Het oude jaar werd traditiegetrouw 
uitgeluid door een Eucharistieviering 
m.m.v. van Lords Voice. 

Op 8 januari konden we gelukkig weer 
onze Nieuwjaarsreceptie houden, ook 
dit kon door corona 2 jaar niet door-
gaan. Herman de Jong, voorzitter van 
de B.C.P., blikte terug op het afgelopen 
jaar waarin in de hele wereld maar ook 
in ons eigen land veel is gebeurd. De 
oorlog in Oekraïne, de torenhoge ener-
giekosten en de armoede die ook veel 
mensen treft. 

Laten we hopen dat er in 2023 vrede en 
verbroedering komt. 

Zondag 5 februari is er de jaarlijkse kin-
derzegen met Kinderkerk en crèche. In 
deze viering worden ook 3 kinderen uit 
één gezin gedoopt, waarvan het oudste 
meisje dit jaar haar Eerste Heilige Com-
munie gaat ontvangen. We gaan er een 
mooie viering van maken samen met 
Lords Voice. 

In het kader van ons Jubileumjaar “125 
jaar Petrus- en Pauluskerk”, hopen wij 
nog enkele leuke activiteiten te ont-
plooien. 

Hou de wekelijkse nieuwsbrief in de 
gaten! 

We hopen in 2023 weer te mogen genie-
ten van veel mooie vieringen m.m.v. De 
Cantorij, Together en Lords Voice. 

De pastoraatgroep 

H H Petrus en Pauluskerk Clara parochie 

Aarlanderveen
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Adventsactie 2022 en 
aankondiging 2023 

Tijdens de afgelopen Adventsvieringen 
heeft de MOV-werkgroep aandacht 
besteed voor moeders en kinderen in 
Sierra Leone. De Adventsactie steunt 
projecten waarbij alle kinderen recht 
hebben op een goede start in het leven, 
door aandacht voor voeding, zorg en 
een stimulerende omgeving. De totale 
opbrengst tijdens de vier viering is 
€ 999,35! geworden; werkelijk een grote 
verrassing. Daarbovenop zijn wellicht 
bedragen via de QR-code gedoneerd, 
maar die zijn ons nog niet bekend. Met 
dit bedrag zullen vele gezinnen in het 
armste deel van Sierra Leone een be-
tere toekomst tegemoet gaan. 

Daarvoor hartelijk dank namens de 
MOV-werkgroep, Agatha Keijzer 
In de rubriek ‘Omzien naar de ander’ 
vindt u de opbrengsten van alle kernen 
in één overzicht. Daarbij kunt u al enige 
informatie lezen over de Vastenactie 
2023, welke vanaf de zondagsviering 
25/26 februari van start gaat. 

The Passion 
Ter gelegenheid van het 125 jarig be-
staan van onze H.H Petrus en Paulus 
kerk wordt The Passion 2023, het lij-
densverhaal van Christus, verteld en 
opgeluisterd, met medewerking van en 
samengesteld door Lord's Voice! 
Dit zal plaatsvinden op vrijdag 31 maart 
om 20.00 uur.

Schrijf deze datum alvast in Uw agenda! 
Wij houden u op de hoogte over het 
verkrijgen van kaarten en vinden het fijn 
als u dit met ons mee wilt vieren. 

Met vriendelijke groet, Lord's Voice

Uitvoeringen 
Toneelvereniging The 
Oldtimers 

Wij gaan voor u opvoeren de klucht 
‘Wij vertrekken’. Hierin volgen we een 
stel dat de stap heeft genomen om te 
emigreren naar het zonnige Frankrijk. 
Ze hebben een chateau gekocht, wat ze 
gaan opknappen om daarna een yoga-
centrum op te zetten. Ze staan geluk-
kig niet alleen voor deze grote klus en 
kunnen op hulp rekenen van familie en 
vrienden. Ook is er nog een oud eige-
naar die bereid is om te helpen. Maar of 
ze met al deze hulp echt geholpen zijn? 

We spelen de voorstelling op: zaterdag 
4 februari om 20.00 uur, zaterdag 18 
februari om 20.00 uur, zondag 19 fe-
bruari 14.00 uur en zaterdag 11 maart 
om 20.00 uur. Leuk om te weten is dat 
de opbrengst van de zondagmiddag 
voorstelling geheel ten goede komt aan 
de HH Petrus en Pauluskerk Aarlander-
veen. 

De kaarten voor de voorstellingen moe-
ten worden gereserveerd. Dit kan door 
te bellen tel. 06-51115039 of een mail te 
sturen naar reinkempen@hotmail.com. 
De entree is € 7,50. Pinnen is mogelijk. 
Na twee jaar kunnen we weer het po-
dium op en hebben er veel zin in. Wij 
hopen u ook! 

AarlanderveenH H Petrus en Pauluskerk

Lief en leed

Overleden
20 november  Alida Maria Johanna De Jong-van der Geest  92 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Luisteren naar de hemel

Er valt van alles uit

De hagel hagelt hagelwit

De regens klateren luid

Luister als de storm begint

Naar het donderen van de donder

Luister naar

de lentewind

Hij fluistert zo bijzonder

En luister naar het lieve lied

Van vogels in de luchten

Kijk omhoog naar het blije blauw

En hoor de mensen zuchten...

Toon Hermans
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De Samenstromen en 
Nieuwsbrieven

U weet het vast al. De ‘Samenstromen’ 
zal vanaf de komende maanden ver-
anderen. Het blad zal niet meer elke 
maand bij u in de bus vallen, maar van-
af juni 2023 slechts vier keer per jaar. 
Voor de actuele berichten van uw pa-
rochiekern wordt maandelijks of vaker 
een Nieuwsbrief gemaakt. Deze wordt 
via de e-mail verstuurd én zal op papier 
achterin de kerk te vinden zijn.
Om de Nieuwsbrief te ontvangen via 
de e-mail, moet u zich wel aanmelden. 
Gebruik daarvoor de QR-code met uw 
telefoon hieronder of stuur een e-mail 
naar nieuws_langeraar@rkgroenehart.
nl met als onderwerp ‘nieuwsbrief’.

Federatieve Werkgroep Communicatie

Carnaval

Van oudsher een katholieke feest. Nog 
even uit je bol en dan veertig dagen 
vasten. Op weg naar Pasen. Daarom 
willen wij iedereen uitnodigen voor 
een mooie en gezellige carnaval mis op 
zondag 19 februari om 11.15 in de H. 
Adrianuskerk te Langeraar. Voorganger 
is kapelaan Van Paassen. Alle kinderen 
mogen verkleed naar de kerk komen. 
Wij als prinsenpaar zijn ook al heel wat 
jaren actief in de kerk en hopen daarom 
op een mooie opkomst. 

Namens ons en de vereniging alvast dank. 
Prins Anders prinses Violet pages Esther en 
Sabrina

Stilte-en aandacht 
meditatie Langeraar
De meditatie avonden worden door 
een verscheidenheid van mensen be-
leefd. Van binnen en buiten het dorp 
en ook van binnen en buiten de kerk. 
Mooi om elkaar zo samen te ontmoe-
ten. Ook worden er regelmatig dingen 
georganiseerd zoals, stilte wandelingen, 
loopmeditaties in de kerk of de pastorie 
tuin, geluksstenen schilderen. We heb-
ben een inspiratie app groep, een Fa-
cebookpagina en geleide meditaties op 
YouTube. Het leeft! En u bent welkom. 
15 februari is er een kennismakings-
avond meditatie. We zien u graag. Meer 
info bij Liesbeth van Woudenberg tel. 
06-28256286. 

Bedankt
Op 28 november was de laatste keer 
dat Rikie van Rijn met de stofzuiger 
door de kerk ging. Zij is na tientallen ja-
ren kerkwerk gestopt. We hebben Rikie 
met een bloemetje bedankt voor haar 
inzet en haar gezelligheid. En wensen 
haar alle goeds in de toekomst.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Clara parochie H. Adrianuskerk

Langeraar
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Nieuw lid pastoraatgroep
Het komend jaar moeten 2 leden van 
de pastoraatgroep Langeraar afscheid 
nemen omdat hun maximale termijn 
van 8 jaar erop zit. Ik, Michel Koeleman, 
ben daarom gevraagd om deze groep 
te komen versterken en heb daarin 
toegestemd omdat onze geloofsge-
meenschap mij ter harte gaat. In de 
afgelopen 30 jaar heb ik dan ook al vele 
vrijwilligerstaken vervuld, zowel vóór als 
achter de schermen. Zo zullen velen van 
u die regelmatig in de kerk komen mij al 
kennen als Gebedsleider die voorgaat 
in vieringen, als lector en als koster in 
de woensdagavond-vieringen (en in het 
verleden van het rozenkrans bidden, 
de pinksternovene ’s en de kruisweg). 
Mijn geloof is voor mij een houvast in 
mijn leven – ik zou niet zonder kunnen. 
Daarom wil ik daar actief mee bezig zijn 
en daarin groeien. Maar ook meeden-
ken over de toekomst. En als lid van de 
pastoraatgroep kan dat bij uitstek. We 
zoeken nog een nieuw lid, dus als u zich 
óók geroepen voelt neem dan eens con-
tact op. U kunt mij altijd aanspreken.

Michel Koeleman

Kindje Wiegen 2022 
In 2020 hadden we Kindje Wiegen de 
Film met alle kerken van de federatie. 
In 2021 hadden we Kindje Wiegen de 
speurtocht in onze kerk. En in 2022 
mochten we weer Kindje Wiegen in 
onze eigen stal. We hadden een heel 
lief en mooi kerstkindje (Kasper) en 
veel kindjes die mee wilden spelen. 
De kinderen die Jozef, Maria of koning 
speelden hadden tekst die ze heel goed 
voor lazen. En dat is toch best span-
nend als er 150 mensen in de kerk 
naar je zitten te kijken en te luisteren. 
Ook grote complimenten voor Maaike 
en Naomi die dit jaar voor het eerst 
Kindje Wiegen hebben georganiseerd. 
Jullie hebben het heel goed gedaan. 
Aankomende kerst zitten jullie allebei 
in jullie examens. Dan zou het heel fijn 
zijn als er anderen (m.n. ouders met 
kinderen op de basisschool) willen hel-
pen organiseren. Grote dank aan ons 
kinderkoor De Vrolijke Noot. Zij hadden 

op kerstavond om 19.00 uur al in de 
viering gezongen en op Eerste Kerstdag 
bij Kindje Wiegen. De deurcollecte was 
dit jaar voor de Voedselbank. Er is ruim 
€ 55, - opgehaald en er waren levens-
middelen ingeleverd. Voor het geld zijn 
producten gekocht en dit alles gaat naar 
de FederaCtie. Voor de FederaCtie kon 
je na iedere viering levensmiddelen en 
verzorgingsproducten inleveren in de 
kerk. Maar ook op zaterdag 14 januari 
waren hiervoor alle kerken open. Deze 
actie loopt nog tot 29 januari. Daarna 
zullen alle producten naar de Voed-
selbank KBEN (Kaag en Braassem en 
Nieuwkoop) gebracht worden. Hartelijk 
dank aan iedereen die op welke wijze bij 
heeft gedragen aan Kindje Wiegen en 
FederaCtie.

LangeraarH. Adrianuskerk

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

       Lief en leed

Overleden
15 december  Cornelis Johannes Bouwmeester  82 jaar
7 januari  Johannes Petrus Voortman   93 jaar
9 januari  Geertruida Cornelia Verlaan van der Hoorn 87 jaar

Gedoopt
27 november  Quint Joris van der Hoorn, zoon van Joris van der Hoorn
    en Anita van der Hoorn - van der Zalm
11 december  Mary Elisabeth Jajua, dochter van Musa Kamara en Hawa Jajua

Vanaf de Adrianustoren
-  Op zondag 12 en zondag 19 februari kunt u de oude palmtakjes inleveren. 

Achter in de kerk staan daarvoor de bestemde manden
-  Op woensdag 15 februari is er een Pastorale raad vergadering voor alle 

vrijwilligers. Heeft u nog geen uitnodiging gehad maar ben je wel vrijwilliger 
schuif gerust aan.

-  Er zijn nog 3 ankerzondagen zondag 12 februari, 12 maart en 26 maart.
-  Woensdag 22 februari is het as woensdag. Kom dan gerust een kruisje halen.
-  Op vrijdag 3 maart is er in Roelofarendsveen een poppenvoorstelling over 

de H. Titus Brandsma. Er zullen tijdens een aantal vieringen kaarten verkocht 
worden voor € 5,-

-  Op zondag 18 maart is er weer de Stille Omgang. In de rubriek Algemeen 
leest u meer over de Stille Omgang.

-  Vanaf nu is er iedere doordeweekse viering een lector aanwezig.
-  Is er geen viering in Langeraar dan kunt zich opgeven bij het secretariaat. 

Dan kan er geregeld worden dat u naar een andere viering kan.
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De Samenstromen en 
Nieuwsbrieven
U weet het vast al. De ‘Samenstromen’ 
zal vanaf de komende maanden veran-
deren. 

Het blad zal niet meer elke maand bij u 
in de bus vallen, maar vanaf juni 2023 
slechts vier keer per jaar. 

Voor de actuele berichten van uw pa-
rochiekern wordt maandelijks of vaker 
een Nieuwsbrief gemaakt. Deze wordt 
via de e-mail verstuurd én zal op papier 
achterin de kerk te vinden zijn. Hiermee 
komt het inlegvel in Samenstromen te 
vervallen.

Om de Nieuwsbrief te ontvangen via de 
e-mail, moet u zich wel aanmelden. 

Gebruik daarvoor de QR-code met uw 
telefoon .

Federatieve Werkgroep Communicatie

De Horizon in concert 
Toen we vorig jaar benaderd werden of 
we in onze kerk tijdens het kerstconcert 
van Marco de Hollander wilden zingen, 
hoefden we niet lang na te denken. We 
zeiden meteen volmondig ‘JA’!
Na onze teleurstelling van onze reis 
naar Lourdes die niet doorging, begon 
onze weg naar ons kerstconcert. Dit was 
iets wat we nog nooit hadden gedaan. 
Zingen tijdens een concert van een 
Nederlandse artiest! Al snel hadden we 
een leuk contact met de sympathieke 
volkszanger Marco. We kregen alle vrij-
heid en mochten zelf onze liedjes uit-
kiezen. En na overleg met gastartiesten 
Ronnie Tober en Mieke was onze setlist 
een feit.

Toen konden we echt van start: heel 
veel repetities volgden, de juiste tek-
sten uitzoeken, akkoorden vinden, het 
internet afstruinen ter inspiratie, de 
liedjes omtoveren tot een Horizoncre-
atie, een passende hoogte vinden om 
in te zingen, tweede stemmetjes erbij, 
derde stemmetjes, intro’s en outro’s 
bedenken, ritme instrumenten er wel of 
niet bij, belletjes, schudeitjes, heel veel 
gelachen en heel veel kopjes thee… 
Op een zondagmiddag zijn we zelfs 
op (glittertour) jurkenjacht geweest in 
Leiden. Want één ding was voor ons 
meteen duidelijk; we zouden alle drie in 
een mooie jurk met glitters op het po-
dium gaan staan! 

En daar stonden we dan die donderdag-
avond 8 december… te shinen in onze 
mooie groene glitterjurken, gewoon 
op ons vertrouwde altaar maar in een 
compleet andere setting dan normaal 
en voor een bomvolle kerk. Wat hebben 
we intens genoten met z’n drietjes. Niet 
alleen van de avond zelf maar van heel 
dit mooie avontuur! Hier en daar zal er 
vast nog wel een groene glitter te vin-
den zijn in de kerk. Een aandenken aan 
onze geweldige belevenis die absoluut 
naar meer smaakt!!

Carola van Heusden, Koor de Horizon

Kerkbalans
In januari/februari ontvangt u weer de 
brief voor de kerkbalans. Ook vindt u 
er een financieel overzicht. Het moge 
duidelijk zijn dat in deze tijd van terug-
lopend kerkbezoek, uw gift zeer welkom 
is.

Enquête
Bij de brieven voor de kerkbalans zit 
ook een lichtgroene brief met een en-
quête. We hopen dat zoveel mogelijk 
parochianen die willen invullen zodat 
wij weten hoe u over verschillende be-
langrijke zaken denkt.
U kunt uw ingevulde formulier mailen 

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop

Clara parochie 
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naar nieuwkoop@rkgroenehart.nl, of in 
de brievenbus van de pastorie doen of 
in de rode bus achter in de kerk.

BCP

Lourdes Bedevaart
Volgend jaar gaan we weer naar Lour-
des op bedevaart. Met de bus vanuit 
Nieuwkoop over Amiens, Licieux, Bor-
deaux naar Lourdes waar we vier dagen 
verblijven en een dag een uitstap ma-
ken de bergen in en het mooie kerkje 
in Saint Savin bezoeken, en op de te-
rugweg via Nevers waar we een bezoek 
brengen aan Bernadette.

DE DATUM: 19 t/m 27 september 2023. 
U kunt nu al een inschrijfformulier op-
vragen via rajau@casema.nl of telefo-
nisch 0172 572140. Zorg dat u er op tijd 
bij bent want er kunnen maximaal 40 
pelgrims mee.

Werkgroep bedevaart Nieuwkoop-Lourdes

Avondgebeden in de 40 
dagentijd
Graag nodigen wij u, namens de Ge-
meenschap van Kerken, uit om de 
Avondgebeden in de 40 dagentijd bij 
te wonen. Deze vieringen, op weg naar 
Pasen, worden gehouden in de Her-
vormde kerk aan het Reghthuysplein.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze 
bij te wonen, dan kunt u ook de uitzen-
dingen ervan rechtstreeks volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl

Het thema is dit jaar: 'Uit liefde voor 
jou!'. Het sluit aan bij het jaarthema van 
de Protestantse Kerk: 'Aan tafel'. We 
volgen het oecumenisch leesrooster.
De oecumenische Avondgebeden 2023 
zijn op de volgende 4 woensdagavon-
den, aanvang 19.30 uur: 1 maart, 15 
maart, 22 maart en 29 maart. U bent 
van harte welkom!

De Gemeenschap van Kerken Nieuwkoop 
(Zie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd)

Koor Allegro
Kerst en Oud & Nieuw ligt alweer even 
achter ons. Als koor zijn we blij dat we 
in die week ons steentje hebben kun-
nen bijdragen aan de vieringen. Eerste 
Kerstdag stonden we met een voltallig 
koor op het altaar in een goed gevulde 
kerk. Wij hebben dit als koor als zeer 
waardevol ervaren. Het was fijn om met 
elkaar, na de door corona getekende 
kerst van vorige jaar, dit weer met u te 
mogen doen.

Ook op Oudejaarsdag hebben we het 
jaar uit mogen zingen. Na afloop was er 
voor een ieder warme chocolademelk 
en een oliebol! 

Koor Allegro wenst iedereen een heel 
goed, gezond en vooral vredig nieuw-
jaar toe. 

We hopen u dan weer tijdens onze vie-
ringen te mogen ontmoeten.
De eerstvolgende viering, waarin wij zul-
len zingen, is zondag 26 februari.

Koor Allegro

In memoriam Wilma de Rijk

Wilma is jarenlang verbonden aan ons 
koor geweest. Eerst als gewoon lid, 
maar later nam zij de taak van voorzit-
ter op zich. Ze heeft moeten besturen in 
rustige tijden, maar ook in zeer roerige 
tijden. Dus niet altijd zo heel gemak-
kelijk. Maar meer dan 100 % zette zij 
zich in voor Allegro. Ze was zorgzaam, 
attent, had oog voor al haar leden. Hoe-
veel belletjes, bezoekjes, praatjes zal ze 
niet gemaakt hebben met de koorleden 

als zij ziek waren, niet goed in hun vel 
zaten of bij vreugdevolle momenten 
bij geboortes of jubilea. Altijd belang-
stellend hoe of het met je ging. Zoveel 
bloemetjes die ze bij diverse koorleden 
heeft gebracht op momenten dat zij het 
moeilijk hadden, de penningmeester 
zag daar vaak ook geen rekening van. 
Met haar vrolijke, opbeurende woorden 
kon men er weer tegen aan.

Hoe moeilijk moet het zijn geweest 
voor haar om door haar gezondheids-
probleem afscheid te moeten nemen 
van het wekelijkse repeteren. Zwaar en 
bijzonder pijnlijk zijn de laatste tijden 
voor haar geweest. Ze was niet meer de 
vrolijke, gezellige Wilma zoals iedereen 
haar kende.

Bij de jaarlijkse bbq van het koor in sep-
tember was ze druk pratend aanwezig. 
Wie van ons had toen kunnen bedenken 
dat we nu definitief afscheid van haar 
moeten nemen.

Nog in de stemming om iedereen een 
gelukkig 2023 te wensen, kregen we het 
bericht op donderdag 5 januari j.l. dat 
Wilma is overleden. Aangedaan, versla-
gen vernamen we dit bericht. Het leven 
was zwaar voor Wilma, we hopen dat ze 
nu de pijnloze rust heeft gevonden.

Voor Henk, haar zonen, schoondochters 
en kleindochter hopen wij dat zij steun 
en warmte bij elkaar en bij hun mede-
mensen mogen vinden. En dat Wilma 
mag voortleven in hun hart als een 
zorgzame, vrolijke vrouw, moeder en 
trotse oma.

Joke van Tol, Koor Allegro

O.L.V. Hemelvaartkerk Nieuwkoop

Lief en leed

Overleden
24 november Anneke den Hartog 81 jaar
28 november Ali Aartman 88 jaar
14 december Lucie Hijman 87 jaar
29 december Elisabeth van de Helder 94 jaar
4 januari Wilma de Rijk 63 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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De Samenstromen en 
Nieuwsbrieven 

U weet het vast al. De ‘Samenstromen’ zal 
vanaf de komende maanden veranderen. 
Het blad zal niet meer elke maand bij u in 
de bus vallen, maar vanaf juni 2023 slechts 
vier keer per jaar. 

Voor de actuele berichten van uw paro-
chiekern wordt maandelijks of vaker een 
Nieuwsbrief gemaakt. Deze wordt via de 
e-mail verstuurd én zal op papier achterin 
de kerk te vinden zijn.

Om de Nieuwsbrief te ontvangen via de 
e-mail, moet u zich wel aanmelden. Ge-
bruik daarvoor de QR-code met uw tele-
foon hieronder of stuur een e-mail naar 
nieuws_nieuwveen@rkgroenehart.nl met 
als onderwerp ‘nieuwsbrief’.

Federatieve Werkgroep Communicatie

Vanuit de 
pastoraatgroep
Deze maand leest u nieuws vanuit de 
pastoraatgroep bij de parochiekern Zeven-
hoven.

Weekend van de 
Diaconie

De PCI (Parochiële Caristas Instelling) 
heeft op 19/20 november het weekend 
van de Diaconie gehouden in de Heilige 
Clara parochie. Hiervoor heeft de LWC 
(Lokale Werkgroep Caritas) Zevenhoven en 
Nieuwveen een tweede collecte gehouden 
in de betreffende kerken voor de stichting 
Droomdag die zich inzet voor gezinnen 
met een terminaal zieke vader of moeder 
om iets leuks te ondernemen voor en met 
de kinderen. 

Voor deze stichting heeft de LWC de vol-
gende bedragen opgehaald: 
€ 150,10  collecte Nieuwveen 
€ 306,34  collecte Zevenhoven, inclusief  
  het Antoines potje.
€ 456,44  gezamenlijk, dit wordt verhoogd  
  door de LWC met € 200, - uit  
  eigen middelen.
€ 656,44  is totaal bedrag. 

Onze dank hiervoor.

Namens het LWC bestuur

40-Dagentijd in 
Nieuwveen en 
Zevenhoven

De pastoraatgroep Zevenhoven is blij dat 
zij met de kerkenraden van de protestant-
se gemeenten van Nieuwveen en Zeven-
hoven een mooi programma heeft kunnen 
maken om als christenen de komende 
40-dagentijd intens te beleven.
Wij hebben één extra activiteit opgenomen 
van de FederActie, namelijk het theater-
poppenspel over de H. Titus Brandsma in 
Roelofarendsveen. Meer info hierover op 
blz. 31. Deze voorstelling past goed in de 
40-dagentijd. Kijk goed naar het aanbod en 
neemt u deel aan wat de kerk aanreikt. U 
zult deze mooie periode extra intens kun-
nen beleven. 

Diaken Van Aarle

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen

Clara parochie 

Programma activiteiten 40-dagentijd 
Nieuwveen en Zevenhoven

22 februari 19.00 uur 
Oecumenische Aswoensdagviering in Johan-
nes' Geboortekerk Zevenhoven.

1 maart 19.00 uur 
Vesper in Ontmoetingskerk Nieuwveen.

8 maart 19.00 uur 
Biddag voor gewas en arbeid Ontmoetings-
kerk Nieuwveen en Dorpskerk Zevenhoven.

15 maart 19.00 uur 
Vesper in Ontmoetingskerk Nieuwveen.

17 maart 20.00 uur 
Bijeenkomst met lezing over de Lijkwade 
van Turijn en het lijden van Christus in Jo-
hannes' Geboortekerk Zevenhoven.

22 maart 19.00 uur 
Vesper in Ontmoetingskerk Nieuwveen.

29 maart 19.00 uur 
Vesper in Ontmoetingskerk Nieuwveen.

4 april 19.30 uur 
Film "Father Stu" in Dorpskerk Zevenhoven.

7 april 15.00 uur 
Kruisweg H. Nicolaaskerk Nieuwveen.
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H. Nicolaaskerk Nieuwveen 

Vastenactie 2023
Het thema van de Vastenactie 2023 is 
Mensen Onderweg. De Vastenactie onder-
steunt ieder jaar zo’n 70 projecten. Deze 
projecten hebben direct of indirect te ma-
ken met geweld, natuurrampen of extreme
droogte. In 2023 kijken we naar mensen 
die al dan niet gedwongen worden om hun 
huis te verlaten.

Men vertrekt vanwege oorlog, natuur-
rampen of dat de overheid hun land toe-
eigent. Ook vertrekken mensen om ergens 
ander een beter leven op te willen bouwen.
1 procent van de totale wereldbevolking 
is op de vlucht, ook vanwege de oorlog in 
Oekraïne zijn nog eens miljoenen op de 
vlucht. De vastenactie duurt van Aswoens-
dag 22 februari tot Eerste paasdag  9 april.
U kunt uw bijdrage voor de Vastenactie in 
de bus doen die achterin de kerk staat.
Ook zal er een QR code zijn, als u uw bij-
drage digitaal wilt overmaken.

Namens de Vastenactie alvast bedankt 
voor uw bijdragen en wij wensen u een
mooie inspirerende vastentijd toe op weg 
naar Pasen.

St. Caecilia in het
nieuwe jaar
Het nieuwe jaar brengt vernieuwingen met 
zich mee. Ook voor St Caecilia. Door het 
vernieuwde rooster in de parochie, van-
wege de hoge stookkosten, zijn er minder 
vieringen. St, Caecilia zal daardoor minder 
zingen. Zoals het er naar uit ziet 1 á 2 keer 
in de maand. Dit heeft onder andere ook te 
maken met de verdelingen in de parochies. 
Gelukkig hebben we een aantal mooie 
koren die de vieringen muzikaal ondersteu-
nen en zal er af en toe samenzang zijn. 

Met kerst hebben we een mooie viering 
gehad in Nieuwveen. Elk koorlid deed 
haar/zijn uiterste best en was iedere repe-
titie weer aanwezig om de hoogste noot 
te kunnen zingen. Mooie liederen en een 
grote variatie aan muziek. Zo was het ope-
ningslied met groot orgel achter in de kerk. 
Sommige kerkgangers vonden dit te hard, 
maar dat was juist de bedoeling, want het 
volk moet ook uit volle borst meezingen! 
Als ik naar buitenlandse vieringen kijk of 

die van de protestanten dan komt altijd 
het kalk van de muur met het orgel en de 
samenzang! In ieder geval hebben vele 
mensen genoten van de vele vieringen die 
we het afgelopen jaar hebben gezongen.

Zondag 12 februari zingen we in de viering 
van 9.15 uur te Zevenhoven en zondag 5 
maart om 11.15 uur te Nieuwveen. Zondag 
26 maart zingen we weer in Zevenhoven 
om 9.15 uur. Afgelopen jaar heeft het koor 
in Mijdrecht gezongen samen met Cantare 
Dominum. Een prachtige viering met de 
mis van Don Lorenzo Perosi. Op zondag 
2 juli zullen wij wederom samen zingen in 
Mijdrecht, dus we hebben genoeg te doen 
voor de komende tijd!

Het koor telt momenteel 35 leden en repe-
teert en zingt met veel plezier. Uiteraard 
kunnen we altijd stemmen gebruiken. 

Mocht u denken, ik heb tijd over op de 
donderdagavond en ik vind het leuk om te 
zingen, dan bent u van harte welkom om 
eens te komen luisteren of meezingen op 
de repetitie van 19.30 tot 21.30 uur. Hier 
kunt u de sfeer proeven en zelf uw steentje 
bijdrage in de mooie gezangen van het 
koor. En anders zien we u graag terug in de 
viering waar u altijd met het openingslied 
en slotlied uit volle borst kan meezingen!

Theo van Dijk, dirigent St. Caecilia

Actie Kerkbalans 2023 
Bij de Samenstromen heeft u een persoon-
lijke brief ontvangen voor de Actie Kerkba-
lans 2023. 

Hierin vragen wij om een financiële bijdra-
ge aan onze lokale geloofsgemeenschap in 
Nieuwveen. Het mag een bedrag in een 
keer zijn, maar als u liever elke maand een 
bedrag overmaakt zijn wij daar natuurlijk 
ook heel blij mee. 

U kunt uw bijdrage over maken op bank-
rekening NL42 RABO 0300 3042 18 t.n.v. 
Parochie H. Clara BCP Nieuwveen. Wilt u 
daarbij het nummer vermelden dat in uw 
persoonlijke brief staat. 

U kunt de QR-code in de brief gebruiken. 
Dit jaar is op de website van de Federatie 
een aparte bladzijde geheel gewijd aan de 
Actie Kerkbalans 2023!  U kunt daar infor-
matie en inspiratie lezen vanuit de gehele 
Clara & Franciscus Federatie. 
Alvast bedankt voor uw bijdrage. Namens 
de beheercommissie, 

Harry Burgmeijer, penningmeester

Adventsactie 2022
Het thema van de Adventsactie 2022 was: 
Ieder kind een goede start.

De bevolking van Sierra Leone heeft te ma-
ken met ondervoeding, honger en slechte 
hygiënische omstandigheden. Dankzij de 
opbrengsten van de Adventsactie 2022, 
krijgen ouders voorlichting over goede voe-
ding en het verbeteren van de hygiënische 
omstandigheden. 

Er is € 293,20 opgehaald in Nieuwveen, 
namens de Adventsactie hartelijk dank 
voor uw bijdrage.

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

       Lief en leed

Overleden

12 december   Wilhelmina Gerarda van Smoorenburg-Visser  95 jaar  
18 december   Maria van den Berg-Lijster     87 jaar  

Gedoopt
Noor Maria Lek, dochter van  Ferdy Lek  en Kelly Lek-van der Weijden 
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De Samenstromen en 
Nieuwsbrieven
U weet het vast al. De ‘Samenstromen’ 
zal vanaf de komende maanden ver-
anderen. Het blad zal niet meer elke 
maand bij u in de bus vallen, maar van-
af juni 2023 slechts vier keer per jaar. 

Voor de actuele berichten van uw pa-
rochiekern wordt maandelijks of vaker 
een Nieuwsbrief gemaakt. Deze wordt 
via de e-mail verstuurd én zal op papier 
achterin de kerk te vinden zijn.

Om de Nieuwsbrief te ontvangen via 
de e-mail, moet u zich wel aanmelden. 
Gebruik daarvoor de QR-code met uw 
telefoon hieronder of stuur een e-mail 
naar nieuws_noorden@rkgroenehart.nl 
met als onderwerp ‘nieuwsbrief’

Federatieve Werkgroep Communicatie

Martinus mag toch nog 
een keer…
De Samenstromen ‘nieuwe stijl’ krijgt dit 
voorjaar vorm, zodat het lokale nieuws 
toch nog één keer in deze Samenstro-
men gedeeld mag worden en ik u vanaf 
deze plaats een heel goed 2023 mag 
toewensen!

We hebben een hele mooie kerstpe-
riode achter de rug met voor iedere 
doelgroep activiteiten. Het hele dorp 
kon genieten van de kerststal die in het 
gazon naast de kerk was opgebouwd. 
De kerkgangers en overige geïnteres-
seerden konden daarnaast ook in de 
kerk de prachtige kerststal en versiering 
bewonderen. Met alle lichtjes hing er 
een feeërieke sfeer in de kerk. Dank aan 
alle vrijwilligers die zich in deze kerst-
periode, op welke manier dan ook, heb-
ben ingezet!

Na twee jaar mochten ook alle vieringen 
weer zonder beperkingen doorgaan. Op 
woensdag genoten 50 senioren in de 
Rietzanger van de kerstviering met het 
aansluitende samenzijn met koffie en 
een maaltijd. Op vrijdagochtend waren 
de scholieren van de Antoniusschool te 
gast in de kerk voor hun kerstviering. 
Door de leerkrachten werd een (vooraf 
opgenomen) kerstverhaal in een mo-
dern jasje nagespeeld en zongen we 
met z’n allen kerstliedjes. Ook bekeken 
ze vol aandacht de kerststal met de 
oude ‘knik-engel’. 

Op zaterdagmiddag organiseerden we 
voor het eerst een ‘kerst sing-a-long’: 
buiten bij de kerststal zongen we kerst-
liedjes en werd het kerstverhaal vanuit 
de kinderbijbel voorgelezen. Kinderen 
met hun vaders en moeders en opa’s en 
oma’s luisterden aandachtig toe en zon-
gen mee met de leden van Waimbaji. 

Om 23 uur mochten de leden van 
Waimbaji weer ‘aan de bak’ voor de 
kerstnachtviering met Heleen en Arno. 
In een goed gevulde kerk en sfeervolle 
dienst mocht Arno de ‘preek’ verzor-
gen, wat hem zeer goed af ging! Dat 
belooft wat voor de toekomst. Tijdens 
de viering mochten parochianen naar 
voor komen om een kaars aan te steken 
voor hun eigen intentie. Hier maakten 
zoveel mensen gebruik van dat de hele 
kerk na afloop vol stond met brandende 
kaarsen. Ook werd gevraagd om dit 
licht (buiten de kerk) door te geven als 
schijnsel op het pad dat voor ons licht. 

Symbolisch werd een lantaarn met een 
brandende kaars voor het altaar gezet. 
Na afloop werd er kerstbrood uitge-
deeld. 

Eerste Kerstdag bezong Cantabo on-
der leiding van Niels en Pia tijdens de 
Eucharistieviering het Kerstkindje. Ook 
deze viering was zeer sfeervol, werd 
goed bezocht en de aanwezigen zongen 
uit volle borst met de bekende liederen 
mee. 

Op Tweede Kerstdag was de kerk voor 
de kleintjes tijdens het Kindje wiegen. 
Het kerstverhaal werd live nagespeeld 
en veel kinderen hadden zelf een rol als 
engel, herder of schaapje. Het lijkt wel 
alsof de animo voor het Kindje wiegen 
elk jaar groter wordt!

Het jaar werd traditiegetrouw uitgeluid 
met een viering met Heleen, Waimbaji, 
oliebollen en glühwein. Tijdens de vie-
ring werd een kleine terugblik gegeven 
op het afgelopen jaar en een doorkijkje 
naar het nieuwe jaar, onder het motto: 
‘onze parochiegemeenschap wordt 
mede mogelijk gemaakt door U allen’. 
Inmiddels is het nieuwe jaar als u dit 
leest alweer een maand onderweg. Het 
kerkelijk jaar gaat ook snel door, deze 
Samenstromen is voor februari/ maart 
en op 2 april is het alweer Palmzondag. 
In deze periode vieren we volgens het 
winterrooster, kijk goed in het rooster 
achter in de Samenstromen of op de 
website wanneer en waar de diensten 
zijn. In Noorden experimenteren we 

Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk
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NoordenH. Martinuskerk

ook met vieringen in de Rietzanger of 
in de apsis van de kerk (de kerkgangers 
zitten dan op de plek van het koor en 
de voorganger staat aan de andere kant 
van het altaar). 

Op 22 februari is het Aswoensdag, er is 
dan om 9.00 uur (’s ochtends) een vie-
ring met het uitdelen van het askruisje, 
ondersteund door Cantabo.
De viering van Palmzondag zal een spe-
ciaal karakter hebben en geheel in Afri-
kaanse sfeer gehouden worden. Ter ge-
legenheid van het 50 jarig bestaan van 
Waimbaji worden door het jaar heen 
speciale vieringen georganiseerd, waar-
onder deze Afrika-viering in samenwer-
king met de stichting Kaskazini en Solid 
Friends. De gezangen zijn in het Swahili, 
de meest gebruikte taal in Kenia. 

Pastoraatgroep, Hans Brouwer

RockSolid en SolidFriends
RockSolid is terug en hoe! Elke derde 
vrijdag van de maand van 19.39 tot 
21.39 uur organiseren we een leuk pro-
gramma voor tieners van 10 tot 15 jaar. 
Elke bijeenkomst hebben we een geva-
rieerd programma van leuke, actieve of 
spannende spelletjes, maken we veel lol 
en hebben we goede gesprekken met 
elkaar rondom een specifiek thema. 
Vrijdag 17 februari, thema:
 “Winterwonderland”
Vrijdag 17 maart, thema:
 “St. Patrick’s Day”

Doe jij met ons mee? Geef je dan nu op en 
zorg dat je om 19.39 in de Jozefzaal bent. 
Meer informatie bij Jos Schalkwijk
 (josgratis@hotmail.com).

SolidFriends leeft als geen ander. Elke 
eerste vrijdag van de maand van 20.10 
tot 22.10 uur komen de tieners van 15 
jaar en ouder bij elkaar. Voor deze stoe-
re jongens en meiden hebben we een 
stoer programma, wordt er veel gela-
chen en hebben we mooie gesprekken 
samen rondom een specifiek thema. 
Op dit moment bestaat de groep uit 10 
meiden tussen de 16 en 22 jaar, maar er 
is altijd een plekje voor je vrij als je wilt 

meekijken.

Wil je een keertje met ons mee doen? 
Neem dan contact op met Hein Wage-
naar (heinw@hotmail.com) of stuur me 
een appje: 06-55332320

Oh ja... vrijdag 7 april is het Goede Vrij-
dag en organiseren we weer een nacht-
wake, met allemaal leuke, spannende 
en ingewikkelde activiteiten rondom het 
thema Keuzestress. Doe jij mee? Meer 
informatie vind je op de jongerenpagina.

Tot RockSolid, tot SolidFriends, tot vrijdag.
Jos en Hein

Kindje Wiegen
De afgelopen twee jaar kon het Kindje 
wiegen helaas niet doorgaan. Wat was 
het een feest dat het dit jaar weer kon. 
De kerk was goed gevuld met men-
sen en kinderen die van het verhaal 
hebben genoten. Wij willen nogmaals 
iedereen bedanken die dit mogelijk 
heeft gemaakt. Familie van Koert voor 
de mandarijnen. Gonzalo Carballo, 
Roland Straathof en Jan Tersteeg voor 
het helpen opbouwen. Jan Tersteeg ook 
nog voor het fotograferen. Daarnaast 
bedanken we Elly Vork en Isabel Wahle 
voor het voorlezen. En natuurlijk Sven 

en Bo met hun zoontje Levi, die mee 
wilden spelen in het kerstverhaal als Jo-
zef, Maria en het kindje Jezus. En verder 
alle andere spelers die een rol hebben 
gespeeld. Jullie deden het fantastisch, 
we hebben van jullie genoten! Op naar 
volgend jaar dan hopen we weer veel 
mensen te zien op tweede kerstdag. 

Werkgroep Kindje Wiegen

Nieuwjaarsgroet
In samenwerking met de IPCI hebben 
de leden van de Diaconie-Bezoekgroep 
een kerstattentie gebracht bij zieke, 
oudere en alleenstaande parochianen, 
alsmede bij mensen die in het afgelo-
pen jaar een dierbare hebben verloren. 
Als een lichtpuntje in deze donkere, 
moeilijke tijd! Jan heeft namens mij 
kerstkaarten rondgebracht. Een Japans 
spreekwoord zegt: Een vriendelijk 
woord kan drie wintermaanden verwar-
men! Dus laten wij door een vriendelijk 
woord warmte verspreiden, als een 
stralend lichtpuntje in deze donkere 
tijden! Ik wens alle parochianen een 
Gelukkig Nieuwjaar, waarin we met veel 
respect en liefde omzien naar elkaar! 

Een warme Nieuwjaarsgroet van Emmie 
Tersteeg.

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

       Lief en leed

Overleden
17 november  Theo v.d. Voort    81 jaar
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De Samenstromen en 
Nieuwsbrieven
U weet het vast al. De ‘Samenstromen’ 
zal vanaf de komende maanden veran-
deren. 

Het blad zal niet meer elke maand bij u 
in de bus vallen, maar vanaf juni 2023 
slechts vier keer per jaar. 

Voor de actuele berichten van uw pa-
rochiekern wordt maandelijks of vaker 
een Nieuwsbrief gemaakt. Deze wordt 
via de e-mail verstuurd én zal op papier 
achterin de kerk te vinden zijn.

Om de Nieuwsbrief te ontvangen via de 
e-mail, moet u zich wel aanmelden. Ge-
bruik daarvoor de QR-code met uw tele-
foon hieronder of stuur een e-mail naar 
nieuws_zevenhoven@rkgroenehart.nl 
met als onderwerp ‘nieuwsbrief’.

Federatieve Werkgroep Communicatie

Vanuit de 
pastoraatgroep
We zijn alweer 1 maand onderweg in 
het jaar 2023, we kunnen terug
kijken op mooie, goed bezochte vierin-
gen met Kerst en Oudjaar.

Op 14 januari is de actie Kerkbalans van 
start gegaan, centraal staat het zorgen
voor elkaar .Wij vragen u dit jaar ook 
weer om een financiële bijdrage om 
onze geloofsgemeenschap levend te 
houden.

Inmiddels is het winterrooster ingegaan 
dat duur tot Palmzondag 2 april.

Nieuwveen en Zevenhoven hebben om 
en om een viering.

De communicanten van de Clara paro-
chie zijn al volop bezig met hun voorbe-
reidingen voor  hun Eerste Heilige Com-
munie. De voorstelviering van de com-
municantjes van Nieuwveen en Zeven-
hoven is op 19 februari om  09.15 uur  
in de H. Nicolaaskerk in Nieuwveen. Op 
16 april is de viering waarin de kinderen 
hun Eerste Heilig Communie ontvangen.
Deze is in de H. Nicolaaskerk , de tijd 
van deze viering is nog niet bekend.
Houdt u hiervoor de nieuwsbrief in de 
gaten.

Start Vormselvoorbereiding
Op 30 januari kwamen de ouders van 
de vormelingen bijeen voor een infor-
matiebijeenkomst over de voorberei-
dingen voor het Heilig Vormsel. Op 19 
februari is de eerste bijeenkomst en de 
startviering van de vormelingen van de 
Federatie, Deze vindt plaats in de HH. 
Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen, 
de viering begint om 11.15 uur. Er zijn in 
totaal 8 bijeenkomsten en de vormelin-

gen ontvangen op 23 juni het Vormsel 
in de H. Adrianuskerk in Langeraar, de 
viering begint om 19.30 uur.

Praiseviering
Zaterdagavond 11 februari vindt de 
eerste Praise viering plaats in de Petrus-
kerk in Roelofarendsveen. De project-
groep Praise organiseert deze avond 
en deze begint om 19.30 uur.De band 4 
Tune zorgt voor aanstekelijke liederen 
en diaken Van Aarle verzorgt de preek. 
Na afloop, onder genot van een drankje, 
is er nog tijd om met elkaar na te pra-
ten. De entree is gratis, er zal wel een 
collecte worden gehouden.

Voorstelling Titus Brandsma
Op 3 maart is er vanuit de werkgroep 
Federactie een poppenvoorstelling van 
Peter Vermaat over Titus Brandsma in 
de Petruskerk in Roelofarendsveen. In-
loop is om 19.30 uur en de voorstelling 
begint om 20.00 uur. U kunt kaarten 
kopen voor deze voorstelling bij u lokale 
secretariaten, na de vieringen en op de 
avond zelf, de kaarten zijn € 5,- per stuk.

De werkgroep Federactie organiseert 
door het gehele jaar heen diverse acti-
viteiten, houdt hiervoor de Samenstro-
men en nieuwsbrieven in de gaten.

De pastoraatgroep en de protestantse 
gemeentes van Nieuwveen en Zevenho-
ven gaan ook dit jaar weer de 40 dagen 
tijd gezamenlijk vieren. In deze Samen-
stromen vindt u op blz. 16 bij de kern 

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Vieringen in de week
Vrijdag 10 februari 9.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Van Paassen
Vrijdag 24 februari 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor Glas
Vrijdag 10 maart 9.00 uur  Eucharistieviering met kapelaan Van Paassen
Vrijdag 24 maart 9.00 uur  Eucharistieviering met pastoor Glas
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Nieuwveen een lijstje met alle vieringen 
en activiteiten. We hopen u in deze pe-
riode te ontmoeten, op weg naar Pasen.

Ook hopen wij u te ontmoeten op 5 
maart, na de viering van 11.15 uur in 
Nieuwveen wordt er namens de werk-
groep ‘Gastvrijheid in de kerk’, weer een 
lunch georganiseerd.

U kunt zich hiervoor opgeven bij het se-
cretariaat en er zal er een lijst achterin 
de kerk komen te liggen waar u zich op 
kan geven.

In de nacht van 18 op zondag 19 maart 
vindt de Stille Omgang plaats.
Meer informatie over de Stille Omgang 
vindt u in de rubriek Algemeen. 

Pastoraatgroep Nieuwveen/Zevenhoven

Vanuit de BCP
Ook in 2023 staan er weer klussen in en 
om de kerk op de agenda. 

In het voorjaar van 2023 zal het par-
keerterrein van de kerk voorzien wor-
den van een nieuwe toplaag. Ook de 
paden in de Stiltetuin zullen in het voor-
jaar opgeknapt worden en voorzien van 
een nieuwe bovenlaag. 

Er zijn ook nog veel kleinere klussen die 
we ook dit jaar weer op de agenda zul-
len zetten. We willen dan ook twee keer 
per jaar een klusdag inplannen om zo 
met elkaar die klussen te kunnen aan-
pakken. De eerste klusochtend hebben 
we op zaterdag 25 maart om 8.30 uur 
op de planning staan. Vele handen ma-
ken licht werk, maar met elkaar klussen 
is ook gezellig. U kunt zich aanmelden 
op bcp_zevenhoven@rkgroenehart.nl, 
graag vóór 20 maart, zodat we weten 
hoeveel mensen er bij zullen zijn. 
De energiekosten houden ons ook 
nog steeds bezig. De vraag is dan ook 
om zoveel mogelijk te repeteren in de 
Orangerie en de kleine doordeweekse 
vieringen ook te houden in de Orange-
rie, zodat we de kosten hopelijk beperkt 
kunnen houden. 

Kerkbalans 2022
De actie voor de Kerkbalans 2023 is 
inmiddels alweer volop aan de gang en 
een aantal van u heeft de bijdrage voor 
dit jaar al overgemaakt. Dank hiervoor!
Maar we willen toch nog even terugkij-
ken op de actie Kerkbalans 2022.
Er is in totaal € 23.319, - (2021: € 22.049, 
-) door u, onze parochianen, overge-
maakt voor de Kerkbalans, wat een fan-
tastisch resultaat is. De BCP wil u hier-
voor hartelijk dankzeggen en het toont 
ons dat veel parochianen ons kerkje 
met zijn Lourdesgrot en Stiltetuin een 
warm hart toedragen!! Maar zonder de 
stille krachten op de achtergrond van 
onze parochiegemeenschap, de vrijwil-
ligers, was dit niet mogelijk geweest. 
Ook hen wil de BCP hierbij heel hartelijk 
dankzeggen voor hun werk voor onze 
parochiegemeenschap.

BCP

Activiteiten Orangerie
Donderdag 16 februari brengen we een 
bezoek aan het Watersnoodmuseum in 
Ouwerkerk.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat die 
enorme ramp plaats vond. We hopen 
dat er voldoende mensen zullen zijn die 
willen rijden, zodat andere belangstel-
lenden bij hen kunnen instappen. Ben-
zine wordt vergoed. Neem uw museum-
kaart mee. We vertrekken om 8.30 uur 
vanaf de Orangerie.

We hopen ondanks de tragedie een ge-
zellig dagje uit te zijn. Opgeven bij Joke 

voor 11 februari, jokevtol@gmail.com 
tel. 0172-539748 en vermeldt u dan of u 
kunt rijden of mee wilt rijden.

Dinsdag 28 maart gaan we aan de slag 
voor een Paasstuk. Neemt uzelf een 
onderbord of mandje mee. Ook uw 
snoeischaar niet vergeten.

De kosten zijn hiervoor € 9,-.
Opgeven bij Joke voor 22 maart, joke-
vtol@gmail.com 0172-539748.

Graag tot ziens bij de activiteiten,
Gerda, Joke en Gerda

40-Dagentijd in 
Nieuwveen en 
Zevenhoven

De Pastoraatgroep Nieuwveen/Zeven-
hoven is blij dat zij met de kerkenraden 
van de protestantse gemeenten van 
Nieuwveen en Zevenhoven een mooi 
programma heeft kunnen maken om 
als christenen de komende 40-dagentijd 
intens te beleven.

Wij hebben één extra activiteit opge-
nomen van de FederActie, namelijk het 
theater-poppenspel over de H. Titus 
Brandsma in Roelofarendsveen. Maar 
dit past goed in de 40-dagentijd. Kijk 
goed naar het aanbod en neemt u deel 
aan wat de kerk aanreikt. U zult deze 
mooie periode extra intens kunnen 
beleven. 

Diaken Van Aarle 

Zevenhoven

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

       Lief en leed

Overleden
28 november    W.C. Hassing – Albers          85 jaar 
30 november     J.C. de Jong                            74 jaar
24 december      M.W. Bon – Maurits                84 jaar
6   januari          M.A.P Voorn           63 jaar
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Franciscus parochie O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge 
De parochiekern Hoogmade-Woubrugge 
wenst u hierbij de allerbeste wensen 
voor het nieuwe jaar. In Hoogmade is 
de aannemer flink aan het werk. De 
woorden van onze Paus Franciscus op 
nieuwjaarsdag maakte indruk op ons. 
“Wacht niet af, neem risico om de wereld 
te veranderen. Wacht niet langer tot de 
dingen beter worden, maar steek zelf je 
hand uit om anderen te helpen. God wil 
vrede brengen in de huizen en harten 
en de wereld van de mensen. Maar om 
die vrede te ontvangen zullen we samen 
op weg moeten gaan en risico moeten 
nemen.” 

De Samenstromen en 
Nieuwsbrieven 

U weet het vast al. De ‘Samenstromen’ 
zal vanaf de komende maanden veran-
deren. 

Het blad zal niet meer elke maand bij u 
in de bus vallen, maar vanaf juni 2023 
slechts vier keer per jaar. 

Voor de actuele berichten van uw pa-
rochiekern wordt maandelijks of vaker 
een Nieuwsbrief gemaakt. Deze wordt 
via de e-mail verstuurd én zal op papier 
achterin de kerk te vinden zijn.

Om de Nieuwsbrief te ontvangen via de 
e-mail, moet u zich wel aanmelden. Ge-
bruik daarvoor de QR-code met uw te-
lefoon of stuur een e-mail naar nieuws_
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.
nl met als onderwerp ‘nieuwsbrief’.

Federatieve Werkgroep Communicatie

Update over de herbouw

Aannemer Den Hoed is volop aan de 
gang. De kerk staat van binnen en bui-
ten in de steigers. De restanten puin 
zijn verwijderd en er is een nooddak 
gemaakt en noodramen zodat ze wind 
en watervrij kunnen werken. Het is nu 
even wachten op het hout -zoals overal 
in de bouw- dan kunnen ze echt begin-
nen aan het opbouwen. 

'Bidcoin'
Een prachtig aanden-
ken aan onze afge-
brande kerk. Van het 
koper van de groene 
torenspits is een ‘Bid-

coin’ gemaakt, welke geleverd wordt in 
een mooi opberg- of geschenkdoosje. 
De opbrengst komt ten goede van de 
inrichting van de kerk, die niet door de 
verzekering vergoed wordt.

Stichting De Groene Punt biedt deze 
aan via haar website: stichtingdegroene.
nl. Een Bid-coin kost €20,00

Namens de Beheercommissie, Leo van Rijn

Vastenactie 2023

Vastenactie 2023 steunt dit jaar projec-
ten die in het teken staan van: ”Mensen 
op de vlucht”. Wereldwijd waren eind 
2020 meer dan 89 miljoen op de vlucht, 
dat is 1% van de totale wereldbevolking.

Vluchtelingen raken niet alleen hun huis 
kwijt, maar ook hun bestaanszekerheid, 
identiteit, krijgen geen schoolonderricht 
en opleiding, getraumatiseerd zijn ze 
door de oorlog en angsten.

Het project, tijdens de vastentijd, is voor 
Zuid-Soedan, waar ruim anderhalf mil-
joen mensen ontheemd raakten door 
een gewelddadige  burgeroorlog.
Het geweld en al de gezinnen met kin-
deren op de vlucht brengen nieuwe 
problemen mee voor de toch al zwakke 
economie van het land. Meer dan de 
helft van de bevolking heeft er niet ge-
noeg te eten. Met wat hulp kunnen deze 
mensen hun eigen voedsel verbouwen 
om in hun levensonderhoud te voor-
zien.
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Vastenactie ondersteunt dit jaar ge-
vluchte gezinnen met zaaigoed en een-
voudig gereedschap, waarmee ze hun 
eigen voedsel weer kunnen verbouwen 
en begeleiden naar een beter en mens-
waardig bestaan.

De komende vastentijd hoort U tijdens 
de vieringen de verhaaltjes over het 
project en het land.

Laten wij met dit project de vluchtelin-
gen ondersteunen en speciale aandacht 
geven door een gulle gift te doneren! 
“Als we iets kunnen delen met anderen 
is dat ook omdat we zo bevoorrecht zijn 
dat er wat te delen valt”.

Tevens alvast de mededeling dat de 
vastenmaaltijd gepland is op woensdag 
22 maart in De Stal.

Adventsactie opbrengst
“Ieder kind een goede start” voor Sierra 
Leone heeft € 852,65 opgebracht. Har-
telijk Dank voor dit mooie bedrag!

M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede) 
Twan Goes, Lia van der Voorn en Jeanne 
Borst

Kerstmis: Familieviering 
‘Het wordt steeds fraaier’

Op zaterdag 24 december jl. om 19.00u 
vond in De Schuur in Hoogmade een 
bijzondere Woord en Gebedsviering 
plaats, voorgegaan door pastor Hoog-
enbosch. Voor het eerst in twee jaar 
konden we eindelijk weer met z’n allen 
een nachtmis vieren. En dat deden we 
met jong en oud en iedereen ertus-
senin! De zaal was hiervoor ingericht, 

mooi versierd en de entree met lichtjes 
gezellig gemaakt. Het thema van deze 
viering was immers: ‘het Licht van de 
wereld is gekomen!’. Op het toneel 
werd door zeven grote kinderen en een 
verteller een kerstspel opgevoerd, dat 
op grappige en eigentijdse wijze, het 
traditionele kerstverhaal volgens Lucas 
weergaf. De kleine kinderen hadden van 
de gastvrouwen een muts met schapen-
oortjes of een engeltjeskroon gekregen 
en zij konden vooraan bij het podium 
zitten. Een hoofdrol was weggelegd 
voor de ezel die steeds riep: ‘nou moet 
het niet gekker worden’, maar uiteinde-
lijk tot de conclusie kwam: ‘het wordt 
steeds fraaier’!

Tussendoor werden kerstliederen ten 
gehore gebracht door twee koren: En-
joy en Nederlandstalig koor tezamen, 
onder begeleiding van het pianospel 
van André respectievelijk Johanneke, en 
onder leiding van dirigente Jeanne. Wat 
was het heerlijk dat we weer ouderwets 
gezellig uit volle borst konden meezin-
gen! De viering werd afgesloten met 
koffie, thee, limonade en beschuit met 
muisjes. 

We willen op deze plek een aantal men-
sen bedanken voor hun bijzondere inzet 
om deze viering mogelijk te maken: de 
Schuur: Jos, het secretariaat: Gerda, 
Tony en Bea, de kosters: Sjaak, John, Jan 
en Theo, de zaalteams: Cleem, Margré, 
Merel, Jim, Toos, Tiny, Betty, Piet (en 
Jhon), de lector: Lia, de bloemverzor-
ging: Jenny, de gastvrouwen: Corinne 
en Margré, de koffiedames: Leny, Lida, 
Twan en Tiny, de piano sjouwers: Leo en 

Peter. Jullie zijn toppers: zó schijnt Gods 
licht door ons allen, deze kerst en het 
hele nieuwe jaar door! 

Vera Nieuwenhuizen & Merel Willemsen
Werkgroep Familievieringen Hoogmade-
Woubrugge

Nieuwjaarsreceptie 
8 januari
Zondag 8 januari organiseerde de PKN 
kerk samen met de Onze Lieve Vrouw 
Geboorte kerk een nieuwjaarsreceptie 
in het kerkje aan de Does voor paro-
chianen en niet-parochianen van Wou-
brugge en Hoogmade. Iedereen was 
welkom. 

Het was een plezierig samenzijn. Pas-
tor Hoogenbosch en ds. Stefan Honing 
hielden een mooi inspirerende woordje 
voor het nieuw jaar. Samen hebben we 
het glas geheven en elkaar de beste 
wensen gewenst voor het nieuwe jaar. 
Een jaar waarin we elkaar blijven ont-
moeten en inspireren. 

Hoe de weg ook zal gaan. 
Hij heeft alles in Zijn hand.

Als het nieuwe jaar nog gehuld is 
in de mist.

Als dat wat komen gaat voor ons 
nog verborgen is.

Hij weet de weg al en loopt met je mee.
Wat de toekomst ook zal brengen.

Hij laat je niet alleen.

Ilma de Haas,
lid Beheercommissie

O.L.V. Geboortekerk Hoogmade/Woubrugge
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De Samenstromen en 
Nieuwsbrieven
U weet het vast al. De ‘Samenstromen’ 
zal vanaf de komende maanden veran-
deren. 

Het blad zal niet meer elke maand bij u 
in de bus vallen, maar vanaf juni 2023 
slechts vier keer per jaar. 

Voor de actuele berichten van uw pa-
rochiekern wordt maandelijks of vaker 
een Nieuwsbrief gemaakt. Deze wordt 
via de e-mail verstuurd én zal op papier 
achterin de kerk te vinden zijn.

Om de Nieuwsbrief te ontvangen via 
de e-mail, moet u zich wel aanmelden. 
Gebruik daarvoor de QR-code met uw 
telefoon hieronder of stuur een e-mail 
naar nieuws_leimuiden_rijnsaterwou-
de@rkgroenehart.nl met als onderwerp 
‘nieuwsbrief’.

Federatieve Werkgroep Communicatie

Beste parochianen,

De beheercommissie en pastoraatgroep 
wensen u een gezond, vredig en goed 
2023 toe.

Op 31 december hebben wij onze 
doelstelling voor de kerkbalans 2022 
gehaald dankzij uw gulle gaven. Op 
30 november zaten we nog € 4.000,00 
onder onze doelstelling, dankzij uw bij-
drage in de maand december hebben 
wij € 4.046,00 ontvangen en ons doel 
voor afgelopen jaar behaald.
Heel veel dank voor uw geldelijke steun 
aan onze parochie zodat wij onze prach-
tige kerk kunnen onderhouden en als 
parochie laten zien dat we een vitale 
parochie zijn.

Wij hopen u in het komende jaar weer 
te begroeten tijdens de vieringen.

Leden BCP en PG

Verrassing voor 
Piet Cozijn

Niets vermoedend ging Piet Cozijn op 
familiebezoek in Bodegraven om, sa-
men met zijn echtgenote, zussen en 
zwagers het Sinterklaasfeest te vieren. 
Piet, niet een echte fan van de goed-
heiligman, kon zijn ogen niet geloven 
toen Sinterklaas in eigen persoon op de 
stoep stond. De Sint kon op zijn beurt 
niet geloven dat Piet, die zeer actief is 
in de parochie van Leimuiden/Rijnsater-
woude, weinig waardering heeft voor 
een bisschop. 

De Sint kwam niet zonder reden naar 
Bodegraven want Piet is, al vanaf jonge 
leeftijd, actief voor de jaarlijkse Stille 
Omgang. Zijn vader helpende met het 
innen van contributie en het bijhouden 
van de administratie. Dankzij Piet is 
het Genootschap Leimuiden/Rijnsater-
woude nog steeds actief, als enige in de 
Franciscus Federatie. De samenwerking 
met de genootschappen in de Clara 
Federatie maken de organisatie tot een 
echt Federatie breed gebeuren.

Piet Cozijn heeft daar een grote rol in 
vervuld, en is nog steeds de grote inspi-
rator waar velen van onder de indruk 
zijn. Dit alles was reden voor het Gezel-
schap Stille Omgang Amsterdam om 
Piet te onderscheiden met het Bronzen 
Insigne van de Stille Omgang, als dank 
voor zijn bijzondere en onvermoeibare 
inzet. Welverdiend, en dat een bisschop 

Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Peppelhof viering
Vrijdag 24 februari 9.30 Peppelhofviering met kapelaan van Paassen 

Vrijdag 17 maart 9.30 Peppelhofviering met kapelaan van Paassen 
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dit kwam overhandigen mag een extra 
eerbetoon zijn.

Cees van der Vlugt, voorzitter 
Samenwerkende Genootschappen
Stille Omgang Clara & Franciscus Federatie 

Nieuws van Akkoord
Weet u het nog? Kerst-
avond 2022 om 17:00 
uur? Wat was het een 
mooie viering, met veel 
engeltjes, een schaap-
je, Jozef, Maria een 
heel zoet kindje Jezus, 
een mooie preek en 

een kinderkoor vol met gekleurde enge-
len. We hebben gehoord dat iedereen 
er bij hoort. En dat we allemaal ons licht 
mogen laten schijnen. Akkoord blijft dat 
ook zeker doen! 

De repetities zijn ook in 2023 weer 
gezellig en leerzaam en op zondag 12 
februari mogen we om 11:15 uur met u 
mee vieren. 

We laten ons licht schijnen terwijl we 
het hebben over regels. We moeten er 
ons aan houden, maar stiekem vinden 
we een regel soms ook heel vervelend. 
Toch zijn bepaalde regels er niet voor 
niets en als je ze vervult dan brengt dat 
iets heel moois.

Nieuwsgierig geworden? We zien u 
graag op 12 februari.

Wil je graag bij het koor horen en mee-
zingen, kom dan ook gezellig repeteren. 
Er is ruimte genoeg voor nieuwe leden. 
Zit je in groep 2/3? Dan ben je elke 1e 
vrijdag van de maand welkom van half 3 
tot half 4. We repeteren weer op vrijdag 
3 februari. 

Zit je in groep 4 t/m 8? Dan ben je elke 
dinsdag welkom van half 7 tot half 8. 
Zit je op de middelbare school? We 
oefenen om de week op dinsdagavond 
vanaf kwart over 7. 

Wil je meer weten? Bel dan Marina van 
Dam (onze dirigente): 06-12136308

Paas - Seniorenviering 
2023

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 30 maart willen wij deze 
paas-voorbereiding vieren met een Eu-
charistieviering die begint om 11.00 uur! 
Kapelaan van Paassen gaat hierin voor. 
Vooraf aan de viering om 10.00 uur 
wordt u uitgenodigd een kopje koffie 
met iets lekkers te komen drinken.
Na afloop van de viering gaan wij terug 
naar de Priester Hendrikzaal voor een 
hapje en een drankje. Omdat de viering 
pas om 11.00 uur begint krijgt u ook 
nog een lekkere lunch aangeboden.
Mocht u problemen met het vervoer 
hebben, laat dit even weten op het se-
cretariaat (0172) 50 81 18
Tot donderdag 30 maart!

Werkgroep Seniorenviering

Schalen violen voor de 
vastenactie 2023

Ook dit jaar kunt u weer mooie schalen
met violen kopen voor de vastenactie.

De verkoopmomenten in onze St. Jan de 
Doperkerk zijn: 
30 maart na de seniorenviering
2 april na de Palmpasenviering

PCI

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
1 december       Ria Kea   68 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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De Samenstromen en 
Nieuwsbrieven
U weet het vast al. De ‘Samenstromen’ 
zal vanaf de komende maanden veran-
deren. 

Het blad zal niet meer elke maand bij u 
in de bus vallen, maar vanaf juni 2023 
slechts vier keer per jaar. 

Voor de actuele berichten van uw pa-
rochiekern wordt maandelijks of vaker 
een Nieuwsbrief gemaakt. Deze wordt 
via de e-mail verstuurd én zal op papier 
achterin de kerk te vinden zijn.

Om de Nieuwsbrief te ontvangen via 
de e-mail, moet u zich wel aanmelden. 
Gebruik daarvoor de QR-code met uw 
telefoon hieronder of stuur een e-mail 
naar: nieuws_rijpwetering_oudade@
rkgroenehart.nl met als onderwerp 
‘nieuwsbrief’.

Federatieve Werkgroep Communicatie

Maria Boodschap
Het feest van Maria Boodschap wordt 
dit jaar op vrijdag 24 maart (vooravond) 
in de kerk van Rijpwetering gevierd. 
Parochianen uit de gehele federatie 
worden uitgenodigd voor de eucharis-
tieviering om 19.00 uur in de O.L. Vrouw 
Geboortekerk. Voorganger is pastoor J. 
Glas.

Na de viering is er koffie en thee en 
gelegenheid elkaar te ontmoeten. Wees 
welkom.

Solidariteitsmaaltijd
Woensdag 15 maart om 18.00 uur 
wordt er in de pastorie van Rijpwetering 
een solidariteitsmaaltijd gehouden. De 
maaltijd staat in teken van het thema 
van het project dat door de gezamenlij-
ke MOV groepen van de Clara & Francis-
cus federatie zal worden gekozen. Dat 
is op het moment van dit schrijven nog 
niet bekend en kunt u later o.a. lezen in 
het weekblad en op de website.

We vragen per deelnemer minimaal 
€ 10,00. De opbrengst gaat uiteraard 
naar de Bisschoppelijke Vastenactie die 
een aantal projecten ondersteunt van 
Cordaid.

We vragen u uw eigen bestek en bord 
mee te nemen omdat in de pastorie-
ruimte onvoldoende bestek en borden 
aanwezig zijn.

U kunt uw deelname intekenen op de 
lijsten die vanaf 25 februari achter in 
beide kerken liggen.

Opgave is ook mogelijk via een briefje in 
de brievenbus van de pastorie in Rijp-

wetering, Pastoor van de Plaatstraat 17 
of door een mailtje te sturen naar Ger-
riemeerstadtvandermeer@gmail.com
Gerrie Meerstadt tel.071-5013683 en 
Cobi van der Meer tel. 06-20525346

Namens MOV (Missie Ontwikkeling en 
Vrede) groep Rijpwetering en Oud Ade

Opbrengst Adventsactie 
De opbrengst van de Adventsactie in 
Rijpwetering en Oud Ade bedraagt € 
350,40. Het project in Sierra Leone zal 
u hier dankbaar voor zijn. Daarbij heeft 
u meegewerkt om de moedersterfte te 
verlagen door goede voorlichting en de 
kinderen geholpen aan goed voedsel. 
We zijn blij met uw donatie ondanks de 
inflatie.

Gerrie Meerstadt van der Meer en Cobi 
van der Meer

Oud Ade/Rijpwetering

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

Dinsdagmorgen in Oud Ade
7 februari 9.00 uur  Eucharistieviering   pastoor J. Glas

21 februari 9.00 uur Viering van woord en gebed pastor H. van de Reep

7 maart 9.00 uur   Eucharistieviering   pastoor J. Glas

21 maart 9.00 uur Eucharistieviering   pastoor J. Glas
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Kindje wiegen 
Rijpwetering/Oud Ade 

Afgelopen eerste kerstdag kon geluk-
kig het Kindje Wiegen weer doorgaan 
in onze parochiekern en wat een feest 
was dat! Wij waren heel benieuwd wat 
de opkomst zou zijn na 2 jaar afwezig-
heid, maar we werden blij verrast, want 
uiteindelijk kwamen er in totaal ruim 60 
mensen waarvan bijna 25 kinderen naar 
de kerk in Rijpwetering.

Even voor 15:00 uur op deze eerste 
kerstdag kwamen voorzichtig de eerste 
pappa’s en mamma’s en opa’s en oma’s 
met kinderen en kleinkinderen de kerk 
in. Eerst kon iedereen de prachtige 
kerststal goed van dichtbij bekijken, 
waarna er een kort welkomstwoord 
was. 

Alle kinderen mochten toen naar voren 
komen om te luisteren naar een boei-
end en eigentijds kerstverhaal afgewis-
seld met de bekende kerstliedjes. Na 
afloop van dit kerstverhaal was er voor 
iedereen limonade en koffie/thee met 
koekjes en kerstkransjes en kon er ge-
zellig worden bijgepraat. De kinderen 
mochten nog een kerstlichtje en/of 
kerstbal versieren en om 16:00 uur ging 
iedereen weer voldaan en blij op huis 
aan.

Bianca van der Voorn

Huispaaskaarsen
Tot uiterlijk zaterdag 25 februari is het 
weer mogelijk om een huispaaskaars 
te bestellen. Ze zijn er in verschillende 
maten en prijzen. Er ligt een bestellijst 
achter in de kerken. 

Voor informatie of bestelling kunt u ook 
terecht bij het secretariaat in Rijpwete-
ring of na een viering bij de koster.

Feest rond de kerstboom 
in Oud Ade
Oud Ade vierde 10 december jl. een 
feest rond de kerstboom. In de vroege 
avond namen jong en oud massaal 
deel aan een muzikale lichtjestocht, die 
compleet met kerstman door het dorp 
slingerde en eindigde in de tuin van de 
Sint Bavokerk. Hier wachtten Jozef en 
Maria, de drie wijzen uit het Oosten, 
enkele herders en koor Joy de stoet op. 
Bij de gezellig ingerichte kramen wer-
den gezamenlijk prachtige kerstliederen 
gezongen en het kerstverhaal verteld. 

De kinderen bewonderden het kindje 
Jezus in de kribbe en de schaapjes in de 
kerststal. Waakzame herders hielden de 
wacht met een knapperend houtvuurtje 
op de achtergrond. In het kader van de 
oproep ‘Heel Oud Ade Bakt’ brachten 
veel vrijwilligers iets lekkers mee. Ter-
wijl de kerkklokken luidden gingen de 
lichtjes in de enorme kerstboom aan. 
Kinderen konden hun mooie kerstkleur-
plaat inleveren en voor iedereen was er 
warme chocolademelk of glühwein.

Al met al een bijzonder geslaagd evene-
ment! 

Namens de organisatie, Aad de Vries

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk Oude Ade/Rijpwetering

Lief en leed

Overleden
25 december   Theodora Hendrika Maria Semp-Hassing 88 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Gebed voor de veertig dagen  
Eeuwige God,

in deze veertig dagen roept U ons op,
op te staan uit de sleur van de dagen

en ons los te maken van alles
wat ons te veel bindt aan deze wereld.
Help ons bij onze tocht in de woestijn,

en neem ons mee de berg op,
op dat wij een glimp opvangen

van wat U met ons mensen voor hebt.
Eeuwige God,

in de stilte van dit moment bidden wij 
tot U:

open onze ogen om echt te zien,
open onze oren om echt te horen,

open ons hart om oprecht lief te hebben.
Laat ons hier leven in het besef

dat Uw Rijk komen zal.
Amen.
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De Samenstromen en 
Nieuwsbrieven
U weet het vast al. De ‘Samenstromen’ zal 
vanaf de komende maanden veranderen. 

Het blad zal niet meer elke maand bij u 
in de bus vallen, maar vanaf juni 2023 
slechts vier keer per jaar. 
Voor de actuele berichten van uw paro-
chiekern Emanuel wordt maandelijks of 
vaker een Nieuwsbrief gemaakt. Deze 
wordt via de e-mail verstuurd én zal op 
papier achterin de kerk te vinden zijn.
Om de Nieuwsbrief te ontvangen via de 
e-mail, moet u zich wel aanmelden. Ge-
bruik daarvoor de QR-code met uw tele-
foon hieronder of stuur een e-mail naar 
nieuws_roelofarendsveen@rkgroenehart.
nl met als onderwerp ‘nieuwsbrief’.

Federatieve Werkgroep Communicatie

Vanuit de 
beheercomissie
Actie Kerkbalans 2023
Wij hebben in januari gewerkt aan 
de folder en de brieven voor de Actie 
Kerkbalans. De folder geeft u inzicht 
waaraan uw geld wordt besteed. Wij 
hopen dat u de folder inspirerend vindt. 
Zó inspirerend dat u weer gul bijdraagt 
aan de Actie Kerkbalans. We hebben uw 
bijdrage hard nodig! Elders in het blad 
leest u meer over de Actie Kerkbalans. 

Als het goed is heeft u inmiddels de 
Actie Kerkbalans brief en folder ontvan-
gen. Wij hopen dat u ons weer voluit 
steunt. Mocht u de folder en brief ge-
mist hebben dan kunt u ze opvragen bij 
het secretariaat of via een email naar:  
kerkbalans.roelofarendsveen@
rkgroenehart.nl

Resultaat Actie Kerkbalans 2022
Wij geven veel aandacht aan de Actie 
Kerkbalans omdat we als parochiekern 
steeds meer afhankelijk zijn van uw 
jaarlijkse bijdragen. 
Daarom hebben wij voor 2022 een 
streefbedrag van € 125.000 genoemd. 
Helaas hebben we dat niet gehaald. De 
opbrengst is blijven steken op  
€ 110.836,00. 

We zijn blij én teleurgesteld tegelijk. Wij 
hadden natuurlijk graag een hoger be-
drag opgehaald.

Toch zijn we blij omdat u ons wel heeft 
gesteund. Iedereen ontzettend bedankt! 
Blijf ons steunen!

John van Velzen, secretaris

Vanuit de 
pastoraatgroep
Het is zover: Onze Petruskerk in Roelo-
farendsveen wordt het decor van heel 
bijzondere Praise-vieringen. De eerste 
is op zaterdagavond 11 februari 2023 
om 19.30 uur. De band ‘4Tune’ zal de 
nieuwe manier van geloofsbeleving 

H. Petruskerk en H. Mariakerk Franciscus parochie 

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

Iedere dinsdag om 09.00 uur eucharistieviering  

Vrijdag 17 februari 19.30 uur  viering H. Vormsel 

    Voorganger Mgr. J.H.J. van den Hende

Aswoensdag 22 februari19.00 uur   eucharistieviering met mogelijkheid Askruisje te  

    ontvangen (voorganger pastoor Glas)
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muzikaal omlijsten in een swingend 
ritme. Aanwezigen kunnen meezingen 
en – wie dat wil – ook meebewegen. Na 
afloop een gezellig samenzijn. Iedereen 
is welkom, ook jongeren en jongvolwas-
senen! Meer informatie vindt u vooraan 
in dit boekje. 

Tijdens de eucharistieviering van zon-
dag 29 januari om 9.15 uur staat koor 
‘Faith’ garant voor mooie zang. De tra-
ditionele Kinderzegen wordt gegeven. 
Daarom een speciaal welkom voor ge-
zinnen met kinderen. 

Dat in Roelofarendsveen de jonge garde 
niet wordt vergeten, bleek op Tweede 
Kerstdag tijdens het zogenoemde ‘Kind-
je wiegen’. Tegen de 150 jonge kindjes 
en hun ouders genoten in de kerk van 
een onvergetelijk levend kerstverhaal. 

De eucharistieviering in de Petruskerk 
werd op zondag 8 januari 2023 door 
KRO-NCRV rechtstreeks op televisie 
uitgezonden. Een inspirerende preek 
door pastoor Jack Glas, veel muziek, 
prachtige zang en kleurige bloemen 
in een bomvolle kerk; het werd een 
mooie viering. Maar liefst 60.000 t.v.-
kijkers volgden de uitzending. Terwijl de 
televisie-technici na afloop erwtensoep 
verorberden, verzorgde een groepje 
vrijwilligers een sfeervolle nieuwjaarsre-
ceptie voor de kerkgangers. 

Namens de pastoraatgroep, Ellen Verhaar

Vrijwilliger aan het woord

Mijn naam is Corrie Verdel en ik ben 
een van de lectoren van de Petruskerk.
Ik ben getrouwd met Ton, wij hebben 
samen vijf kinderen; twee zonen en drie 

dochters en inmiddels ook  acht kleinkin-
deren. Toen onze zoon zijn Heilig Vorm-
sel deed, heb ik als ouder van de vorme-
ling een voorbede gedaan. Na de viering 
werd ik achter in de kerk door mevrouw 
Bep de Jong opgewacht,
met de vraag of ik misschien ook lector 
wilde worden. Ik heb er even over nage-
dacht en ben nu alweer ruim vijfentwintig 
jaar lector. Er zijn in die jaren ook veel 
veranderingen geweest, zo gingen we 
van drie kerken naar één kerk. 

Alle lectoren bij elkaar, met de nodige 
veranderingen en aanpassingen.
Wij hebben een mooie groep lectoren, 
die als het nodig is kunnen ruilen of inval-
len voor elkaar.

Wat doe je nu precies als lector?
Voor de vieringen bereid je je lezingen 
voor; ik haal deze meestal van internet 
en lees het dan thuis al een paar keer 
goed door. Zelf probeer ik een half uur 
voor de viering aanwezig te zijn om de 
voorbede te lezen, vaak zijn er nog wat 
kleine veranderingen. Wat ook wel leuk is 
om te vertellen: onze dochter en ik ston-

den heel wat jaren terug samen aan het 
altaar; zij als misdienaar en ik als lector. 
Nu is haar dochter Bo, onze kleindochter, 
ook misdienaar en staan wij soms ook 
samen in een viering. Dat is toch bijzon-
der. Het geeft mij een goed gevoel om 
vrijwilliger te zijn en zo mijn steentje bij te 
dragen aan de kerk en de samenleving.

Corrie Verdel

Zie het inlegblad voor de bijdrage van 
Henk Hoek waarvoor in deze Samenstro-
men helaas geen plaats was.

Adventsactie
Beste parochianen
Wij willen u hartelijk danken voor de 
mooie opbrengst van de Adventsactie 
door kaarsjes of cupcakes te kopen en 
uw bijdrage aan de collectes. 
Er is € 405,15 opgehaald, hier kan weer 
heel veel goeds mee gedaan worden. 
Nogmaals dank. 

Jolanda Koek en Thea Huigsloot

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

Lief en leed

Overleden
16 november  Helena Maria v.d. Star-Duwel  76 jaar
16 november  Geertruida Petronella Catharina    
    Maria v.d. Berg- v.Velzen  92 jaar
19 november  Henricus Bernardus Maria Hoogenboom  58 jaar
22 november  Wilhelmus Theodorus Dobbe  86 jaar
23 november  Maria Cornelia vd.Meer-v.Hameren  91 jaar
24 november  Gerardus Johannes v.d.Zwet  72 jaar
24 november  Johanna Wilhelmina Margaretha    
    v.Klink-Paardekooper  81 jaar
06 december  Alida Cornelia Maria Hillebrand – v.d. Meer  89 jaar
10 december   Petronella Alida Schrijvers-Bartels  83 jaar
14 december  Jozefa Maria Petronella Gertruda    
    Maassen-Grasveld  75 jaar
23 december   Jozef Jacobus Hendrikus Bakker  79 jaar
25 december  Antonius Joannes Maria v.d. List  86 jaar
25 december   Theodora Hendrika Maria Semp-Hassing  88 jaar
29 december   Anna Jacoba Dina Tuithof – Huigsloot  98 jaar
31 december   Johannes Wilhelmus v. Hees  83 jaar
01 januari        Bernardus Johannes Maria v.d. Zwet  81 jaar
06 januari       Cornelis Jozef Bakker  91 jaar
06 januari        Miep Jong-Steeman  76 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Vastenactie 2023: Mensen onderweg

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken 
van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten 
bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen, anderen zijn van 
hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw be-
staan op te bouwen.

Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen 
op de vlucht. In 2022 raakten door de oorlog in Oekraïne nog 
eens miljoenen mensen op drift. In mei 2022 hadden wereld-
wijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar een 
veilig heenkomen elders. 

Het lijkt vaak alsof vluchtelingen vooral naar het rijke westen 
trekken, maar meestal komen ze terecht in buurlanden. Tur-
kije, Pakistan en Oeganda vangen de meeste vluchtelingen 
op.

Niet genoeg te eten
Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan vlucht-
ten al 2,2 miljoen mensen naar buurlanden in de regio. Nog 
eens 1,6 miljoen mensen raakten ontheemd in eigen land. 
Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties 
behoort Zuid-Soedan tot de top vijf van landen met de mees-
te vluchtelingen. Zo’n zestig procent van de bevolking heeft 
niet genoeg te eten en werk vinden is bijna onmogelijk.

Ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners van rustigere 
gebieden hun ontheemde landgenoten waar ze kunnen. 
Zoals in het stadje Malek aan de Witte Nijl, waar de nieuw-
komers een stukje land krijgen om te voedsel te verbouwen. 
“Samen overleven is makkelijker dan alleen,” aldus een vluch-
telinge die in Malek een nieuw thuis vond. “Overleven is een 
gevecht, maar ik heb nog steeds hoop voor de kinderen.”

Wat doet Vastenactie?
Ieder jaar steunen we kleinschalige projecten die (in)direct te 
maken hebben met mensen die moeten vluchten voor bij-
voorbeeld geweld of extreme droogte. In 2023 ondersteunt 
Vastenactie in Zuid-Soedan een project voor ontheemde 
mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen elders in 
hun land een nieuw bestaan op te bouwen. We helpen met 
zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen 
voedsel kunnen verbouwen. 

Doneer aan Vastenactie: 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag
Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het be-
drag over via iDEAL. 

Agatha Keijzer en Jeanne Borst-Oudshoorn

De bedragen welke via de QR-code gedoneerd zijn, is ons 
nog niet bekend. Als deze bekend zijn, melden we deze via de 
nieuwsbrieven per kern.

OMZIEN naar de ander  

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Opbrengst Adventsactie 2022 
voor Sierra Leone
- Roelofarendsveen/  €   403,15
 Oude- en Nieuwe Wet.
- Hoogmade/Woubrugge  €   852,65
- Leimuiden/Rijnsaterw.  €   115,00
- Rijpwetering/Oud Ade  €   350,40
- Aarlanderveen   €   999,35
- Langeraar   €   188,55
- Nieuwkoop   €   370,95
- Nieuwveen   €   293,20
- Noorden   €   484,85
- Zevenhoven   €   403,75

TOTAAL         € 4461,85
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Algemeen
Clara & Franciscus  Algemeen

Voorstelling over levensverhaal  
H. Titus Brandsma in Roelofarendsveen 

Op vrijdag 3 maart 2023 vindt de voorstelling "Titus, held of 
heilige?" plaats in de Petruskerk in Roelofarendsveen. Dich-
ter-verteller Peter Vermaat vertelt over het leven van Titus 
Brandsma met behulp van karakteristieke poppen en ob-
jecten. In een voorstelling van ruim anderhalf uur wordt het 
levensverhaal verteld van deze religieus bewogen man.

Inspirerend levensverhaal
Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig 
wordt verklaard. Niet iedereen zal weten, wat Titus Brandsma 
heeft bezield en hoe hij heeft geleefd. In een theatervoorstel-
ling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat 
het levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 geboren op 
een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 
te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is 
het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te 
midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een 
praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in 
crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten 
motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding 
leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van 
vandaag. 

FederaCtie
De avond wordt georganiseerd door FederaCtie, een werk-
groep vanuit de Federatie De lezing is voor iedereen toegan-
kelijk. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van uw 
parochiekern, na de vieringen in de parochiekerken en op de 
avond zelf. 

Waar:        Petruskerk, Noordeinde 187, Roelofarendsveen
Tijd:          20.00 uur
Wanneer:  Vrijdag 3 maart 2023
Prijs:          € 5,00 

Marieke van Gelderen

FederaCtie zoekt werkgroepleden
FederaCtie is een werkgroep 
binnen de federatie Clara 
en Franciscus die door het 
jaar activiteiten verzorgt om 
parochianen van de kerken in de federatie en anderen te 
verbinden. U kent misschien onze activiteiten al: de jaarlijkse 
actie voor de Voedselbank in januari, de korendag, bedevaart, 
lezingen (zoals onlangs de kerstlezing van Karin Braamhorst) 
en fietstochten langs de kerken. Bovendien zetten we elk jaar 
een vrijwilligersgroep van alle kernen in het zonnetje met 
een gezellige avond. Elke parochiekern van de federatie is 
vertegenwoordigd in de werkgroep. Tenminste.....dat is de 
bedoeling. Wij zijn nog op zoek naar werkgroepleden voor de 
kernen Aarlanderveen, Nieuwkoop, Noorden en Hoogmade/
Woubrugge. Maar ook als u in een parochiekern woont die 
al wel vertegenwoordigd is en het leuk vindt om mee te den-
ken of te praten over interessante en uitdagende activiteiten 
meldt u zich gerust aan. Of vraag informatie bij Riet Spekman, 
m.spekman@ziggo.nl of 06-40410241.

Riet Spekman

Stille Omgang 2023
De afgelopen drie jaar werd de Stille Omgang viering, noodge-
dwongen, gehouden in de Parochiekerken van Langeraar en 
Leimuiden. Dit jaar hoopt het Samenwerkend Genootschap 
Clara & Franciscus Federatie weer met een grote groep de bij-
zondere omgang te lopen door donker Amsterdam. 

De Stille Omgang is in de loop der jaren uitgegroeid tot een 
boetedoening in de vastentijd, en een uiting voor het behoud 
van vrijheid van godsdienst. In de nacht van 18 en 19 maart zal 
de omgang gehouden worden, beginnende met een plechtig 
Lof in de Langeraarse Parochiekerk (om 20.30 uur), daarna de 
busreis waarbij wij de deelnemers van de Franciscus Federatie 
ophalen in Leimuiden. Om ca. 23.00 uur komen wij aan op het 
Spui in Amsterdam. Hierna lopen wij, samen met duizenden 
pelgrims uit het gehele land, de Stille Omgang welke besloten 
zal worden door een plechtige Eucharistieviering in de Kapel 
van het Begijnhof. Thuis is er een samenzijn met broodmaaltijd.
De Omgang werd vanaf 1345 tot 1578 op uitbundige wijze ge-
houden om het Mirakel van Amsterdam te gedenken. Hierna 
werd de Omgang door de Protestante overheid verboden. Pas 
in 1983 werd het processieverbod opgeheven, maar de Katho-
lieken ontweken het verbod door in stilte jaarlijks de Stille Om-
gang te lopen. Een bijna 700 jarige traditie die in stand gehou-
den moet worden, ook vanuit onze Federatie. De organisatie 
hoopt dat vanuit alle parochies in de Federatie aanmeldingen 
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Algemeen
Clara & Franciscus  Algemeen

komen om juist in deze tijd uiting te geven aan waar wij met 
elkaar voor staan. De kosten voor deelname zijn € 15,-.

Aanmelden kan via:
Bep de Bruin, Zevenhoven  Tel. 0172 854552
Piet Cozijn, Leimuiden   Tel. 0172 509726
Leo van Veen, Nieuwkoop  Tel. 0172 604106
Trees Zandvliet, Roelofarendsveen Tel. 06 10469958
Secretariaat, Langeraar    Tel. 0172 602130

Genootschap  Stille Omgang

Een nieuw gezicht als gastvoorganger
Met elf kerken in onze paro-
chiefederatie is het soms een 
hele toer om te zorgen dat in 
iedere kerk onder leiding van 
een voorganger de zondag 
gevierd kan worden. En dat 
geldt ook voor de uitvaarten. 
Maar meestal lukt het goed 
want naast het pastoraal team 
gaan van tijd tot tijd ook pa-
rochianen op de zondag voor. 
Een aantal van hen is opgeleid 
en gevormd tot gebedsleider. 
Twee oud-collega-priesters 
gaan regelmatig voor in de 

eucharistie: pastor Ab Vijftigschild en pastor Jaap van de Bie. 
En soms kunnen we de hulp inroepen van collega-pastoraal 
werkers zoals Christa van der Sman. Hieronder stelt ze zich-
zelf aan u voor.

Mijn naam is Christa van der Sman, inmiddels al bijna 20 jaar 
woonachtig in Papenveer. Ben getrouwd, we hebben twee 
kinderen die inmiddels zelfstandig zijn. Sinds 2020 werk ik als 
geestelijk verzorger in de ouderenzorg, nadat ik ruim 30 jaar 
met veel plezier bij een grote bank heb gewerkt. In de laat-
ste jaren bij de bank heb ik in deeltijd theologie gestudeerd, 
waarna deze zogenaamde ‘carrièreswitch’ mogelijk werd. In 
mijn studie heb ik zowel de afstudeerrichting geestelijke ver-
zorging als parochiepastoraat gekozen. Met een zending van 
de bisschop werk ik met veel voldoening in verpleeghuizen in 
de Duin – en Bollensteek. Ik ben er voor de bewoners, familie 
en collega’s. Ik spreek met mensen ongeacht hun levensover-
tuiging over dat wat hen ten diepste bezighoudt. Ook mag ik 
regelmatig uitvaarten van bewoners begeleiden en voorgaan 
in vieringen. En dat laatste mag ik nu ook af en toe doen in 
onze federatie. Ik kijk er naar uit om u daar te ontmoeten!

Christa van der Sman

Armoedeprobleem in Kaag en Braassem
In de afgelopen tijd zien we steeds meer berichten over men-
sen die in financiële problemen komen. Dit kan door allerlei 
omstandigheden worden veroorzaakt, zoals de stijgende 
energiekosten, prijzen van levensonderhoud die de pan uit 
rijzen, enz.

Maar er kunnen ook andere omstandigheden zijn waardoor ie-
mand plotseling in de financiële problemen komt en waarvoor 
(nog) geen oplossing voorhanden is via rijks of gemeentelijke 
voorzieningen. In dat geval kan Stichting Sociaal Noodfonds 
Kaag en Braassem wellicht hulp bieden. Het Noodfonds is ont-
staan doordat diverse binnen Kaag en Braassem werkzame 
fondsen hiaten in de hulpverlening signaleerden. De bestaande 
fondsen blijven hun goede werk gewoon doen, maar het Soci-
aal Noodfonds is niet kerkelijk gebonden, niet gericht op een 
speciale doelgroep en wil hulp bieden gewoon aan eenieder die 
dat nodig heeft. De verwachting is dat hierdoor de grens voor 
mensen om een beroep te doen op het fonds lager zal zijn. 
Omdat sprake is van een breed gedragen algemeen Noodfonds 
kan (nog) beter hulp worden geboden aan mensen in acute 
nood, waardoor sociaal isolement kan worden voorkomen.

Het Noodfonds kent drie vormen van hulpverstrekking:
• In de vorm van een lening (beoordeeld wordt of de hulpvra-

ger voldoende aflossingscapaciteit heeft)
• In de vorm van een gift (bij geen of onvoldoende aflossingsca-

paciteit bij de hulpvrager)
• In natura ( bijvoorbeeld het vervangen of repareren van een 

niet functionerend gebruiksvoorwerp )
Opgemerkt wordt dat financiële hulp in de regel wordt overge-
maakt niet aan de hulpvrager maar rechtstreeks aan de schuld-
eiser. Voor de praktische uitvoering maakt het Noodfonds ge-
bruik van de inzet van een medewerker van uitvoeringsinstantie 
De Driemaster.

Hoe kan een aanvraag worden gedaan?
Op de website van het Noodfonds vindt u een aanvraagformu-
lier https://noodfondskb.nl/aanvraag/
Verder kunt u voor een aanvraag het Noodfonds telefonisch 
benaderen op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur 
op tel.: 06-83845677

Wie kunnen aanvragen indienen?
Aanvragen kunnen worden ingediend door hulpvragers zelf, zo 
nodig met hulp van hulp- en dienstverleners.

Binnen welke termijn kan hulp worden geboden?
De bedoeling is dat het wordt geregeld binnen twee werkdagen.

Fried Elstgeest, voorzitter Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en 
Braassem
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Daar kun je voor bidden..

Liefdevolle God
Stook ons vuurtje op.
Help ons om te oefenen (met breien, schaatsen, huiswerk? Vul in).
Om niet te denken: dat kan ik toch niet
of: dat lukt me toch nooit
of: wat saai, ik wil op de iPad.
Geef ons een beetje vuur
om te blijven proberen als het eerst fout gaat,
om te kijken of het leuk is.
Amen

Maak het in deze koude winterdagen samen gezellig. Je kunt 
kaarsjes aansteken. Dat ziet er gezellig uit én je krijgt het er 
een beetje warm van. Maar je kunt ook samen een spelletje 
doen, een mooie tekening maken voor iemand, of iets anders 
doen waar iemand bij van wordt. 
Zo deel je de winterwarmte!

En kan het je niet kóud genoeg? 
Dan kun je bidden om sneeuw!

God, we vragen U:
laat U het sneeuwen deze winter?
Spelen in de sneeuw,
sneeuwballen gooien, een sneeuwpop maken,
sleeën, een glijbaan maken...
En sneeuwengelen, vindt U die ook leuk?
We bidden: dat de sneeuw naar beneden mag dwarrelen
overal in ons land.
Dan zijn de kinderen blij!

Als je deze Spraakwater leest zijn we al weer een beetje gewend aan het jaar 2023. Met 
minder edities van Samenstromen, en ‘dus’ ook minder Spraakwaters om te lezen. Ik ga 
proberen wat meer op de facebookpagina te plaatsen. Kijk je daar wel eens? 
facebook.com/samenstromenSpraakwater. Deze Spraakwater lees je in de winter. In de 
winter is het koud, en dan heb je soms warmte nodig. Van warme wanten of van een 
kachel. Maar innerlijke warmte is ook soms nodig. Een warm hart dat klopt voor anderen, 
het vuur dat in jezelf aangewakkerd wordt en God die heel dichtbij is.

Door Saskia van de Ven-Vink

Winterwarmte versje. Om van 
binnen lekker warm te worden!
‘s Morgens in de vroegte is de winter bijtend koud,
hij legt een witte nevel rond de huizen.
En tóch is er geen jaargetijde waar ik méér van houd,
want binnen hoor je de verwarming suizen.
De aarde houdt haar adem in en lijkt zich te bezinnen.
Het is haar slaapseizoen, haar stille tijd,
want over een paar maanden gaat ze aan iets nieuws beginnen
wat in de diepe kou wordt voorbereid.
Maar altijd is er zonlicht, ook al vriest het dat het kraakt,
en blijf je warm door truien, mutsen, jassen.
Ook wordt er in de keuken veel verrukkelijks gemaakt,
gerechten die echt bij de winter passen.
Je leest, je tekent, kijkt een film en gaat ook weer naar school,
leert schrijven, zingen, rekenen en spelen.
Die winter met zijn winterkou, die houden we best vol
als wij de winter-warmte samen delen!

Bron: Marjet de Jong, Geloventhuis
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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 
4 februari 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild  

zondag 
5 februari 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Viering in de apsis
• A. Vijftigschild  

zaterdag 
11 februari 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas  

zondag 
12 februari 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
• J. Glas + A. van Aarle 

zaterdag 
18 februari 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waimbaji
• Viering in de apsis
• J. Glas 

zondag 
19 februari 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans / De Vrolijke Noot
• Carnavalsviering
• B. van Paassen  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Voorstelviering communicanten
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas 

woensdag 
22 februari  
Aswoensdag

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. van Paassen  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen 

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

9.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• A. van Aarle  

zaterdag 
25 februari 

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

zondag 
26 februari 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• koffie na de viering
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas 

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

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 
4 februari 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild  

zondag 
5 februari 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Viering in de apsis
• A. Vijftigschild  

zaterdag 
11 februari 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas  

zondag 
12 februari 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
• J. Glas + A. van Aarle 

zaterdag 
18 februari 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waimbaji
• Viering in de apsis
• J. Glas 

zondag 
19 februari 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans / De Vrolijke Noot
• Carnavalsviering
• B. van Paassen  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Voorstelviering communicanten
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas 

woensdag 
22 februari  
Aswoensdag

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. van Paassen  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen 

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

9.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• A. van Aarle  

zaterdag 
25 februari 

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

zondag 
26 februari 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• koffie na de viering
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas 

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

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 2022FEBRUARI 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

zaterdag 
4 februari 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• J. Glas 

zondag 
5 februari 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• Kinderzegen 
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• A. Vijftigschild  

zaterdag 
11 februari 

19.30 uur
• Praiseviering
• A. van Aarle 

zondag 
12 februari 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• B. van Paassen  

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

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

zaterdag 
18 februari 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• B. van Paassen  

zondag 
19 februari 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. van Paassen 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. Glas 

woensdag 
22 februari  
Aswoensdag

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

zaterdag 
25 februari 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Askruisje
• J. van der Bie 

zondag
26 februari 

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

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

wekelijks Iedere donderdag 
eucharistieviering om 19.00 uur

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

Een keer per twee weken 
eucharistieviering op dinsdag 
om 9.00 uur

Elke 1ste woensdag van de maand 
om 10.30 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

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 
4 februari 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• J. Glas 

zondag 
5 februari 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• Kinderzegen 
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• A. Vijftigschild  

zaterdag 
11 februari 

19.30 uur
• Praiseviering
• A. van Aarle 

zondag 
12 februari 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• B. van Paassen  

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

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

zaterdag 
18 februari 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• B. van Paassen  

zondag 
19 februari 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. van Paassen 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. Glas 

woensdag 
22 februari  
Aswoensdag

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

zaterdag 
25 februari 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Askruisje
• J. van der Bie 

zondag
26 februari 

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

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

wekelijks Iedere donderdag 
eucharistieviering om 19.00 uur

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

Een keer per twee weken 
eucharistieviering op dinsdag 
om 9.00 uur

Elke 1ste woensdag van de maand 
om 10.30 uur in Woudsoord Woubrugge

 

FEBRUARI 2023

Wat wij lezen op de zondagen 
in februari

5 februari 
5e zondag 
eerste lezing: Jes. 58,7-10
tussenzang: Psalm 112
tweede lezing: 1 Kor. 2, 1-5
evangelie: Mt. 5, 13-16

12 februari 
6e zondag
eerste lezing: Sir. 15, 15-20
tussenzang: Psalm 119 
tweede lezing: 1 Kor. 2, 6-10
evangelie: Mt. 5, 17-37 of 5, 
20-22a.27-28.33-34a.37

19 februari 
7e zondag
eerste lezing: Lev. 19, 1-2.17-18
tussenzang: Psalm 103
tweede lezing: 1 Kor. 3, 16-23
evangelie: Mt. 5, 38-48

26 februari 
1e zondag veertigdagentijd
eerste lezing: Gen. 2, 7-9; 3, 1-7
tussenzang: Psalm 51
tweede lezing: Rom. 5, 12-19 of 12. 
17-19
evangelie: Mt. 4,1-11

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE
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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 
4 maart 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• A. Vijftigschild 

zondag 
5 maart 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas + H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Locatie De Rietzanger. koffie na de 
viering
• J. Glas + H. van de Reep  

zaterdag 
11 maart 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• B. van Paassen 

zondag 
12 maart 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• koffie na de viering
• B. van Paassen 

zaterdag 
18 maart 

20.30 uur
• Lof
• Stille Omgang
• J. Glas + B. van Paassen 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• J. Glas 

zondag 
19 maart 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen + A. van Aarle 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Waimbaji
• Locatie De Rietzanger
• B. van Paassen + A. van Aarle 

zaterdag 
25 maart 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. van Paassen  

zondag 
26 maart 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Vrolijke Noot
• Ankerviering
• J. van der Bie +  M. Hoogenbosch 

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

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 
4 maart 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• A. Vijftigschild 

zondag 
5 maart 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas + H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Locatie De Rietzanger. koffie na de 
viering
• J. Glas + H. van de Reep  

zaterdag 
11 maart 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• B. van Paassen 

zondag 
12 maart 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• koffie na de viering
• B. van Paassen 

zaterdag 
18 maart 

20.30 uur
• Lof
• Stille Omgang
• J. Glas + B. van Paassen 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• J. Glas 

zondag 
19 maart 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen + A. van Aarle 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Waimbaji
• Locatie De Rietzanger
• B. van Paassen + A. van Aarle 

zaterdag 
25 maart 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. van Paassen  

zondag 
26 maart 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Vrolijke Noot
• Ankerviering
• J. van der Bie +  M. Hoogenbosch 

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

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 2022MAART 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

zaterdag 
4 maart  

zondag 
5 maart

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• A. Vijftigschild  

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• M. Hoogenbosch  

zaterdag 
11 maart 

zondag 
12 maart

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

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

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

zaterdag 
18 maart 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• Koffie na de viering
• B. van Paassen + A. van Aarle 

zondag 
19 maart 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• J. Glas  

zaterdag 
25 maart 

zondag 
26 maart 

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• LEF
• H. van de Reep 

wekelijks Iedere donderdag 
eucharistieviering om 19.00 uur

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

Een keer per twee weken 
eucharistieviering op dinsdag 
om 9.00 uur

Elke 1ste woensdag van de maand om 
10.30 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

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 
4 maart  

zondag 
5 maart

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• A. Vijftigschild  

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• M. Hoogenbosch  

zaterdag 
11 maart 

zondag 
12 maart

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

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

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

zaterdag 
18 maart 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• Koffie na de viering
• B. van Paassen + A. van Aarle 

zondag 
19 maart 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• J. Glas  

zaterdag 
25 maart 

zondag 
26 maart 

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• LEF
• H. van de Reep 

wekelijks Iedere donderdag 
eucharistieviering om 19.00 uur

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

Een keer per twee weken 
eucharistieviering op dinsdag 
om 9.00 uur

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

 

MAART 2023

Wat wij lezen op de zondagen 
in maart

5 maart
2e zondag veertigdagentijd
eerste lezing: Gen. 12,1-4a
tussenzang: Psalm 33
tweede lezing: 2 Tim. 1,8b-10
evangelie: Mt. 17,1-9

12 maart
3e zondag veertigdagentijd
eerste lezing: Ex. 17,3-7
tussenzang: Psalm 95
tweede lezing: Rom. 5,1-2.5-8
evangelie: Joh. 4,5-42 of 5-15.19b-
26.39a.40-42

19 maart
4e zondag veertigdagentijd
eerste lezing: 1 Sam. 16,1b.6-7.10-
13a
tussenzang: Psalm 23
tweede lezing: Ef. 5,8-14
evangelie: Joh. 9,1-41 of 1.6-9.13-
17.34-38 

26 maart
5e zondag veertigdagentijd
eerste lezing: Ez. 37,12-14
tussenzang: Psalm 130
tweede lezing: Rom. 8,8-11
evangelie: Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-
27.33b-45

 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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Actie Kerkbalans 2023 
In de afgelopen weken is de jaarlijkse 
Actie Kerkbalans van start gegaan. U 
heeft daar vanuit uw parochiekern 
een brief over ontvangen of u krijgt 
deze later in het jaar. De parochieker-
nen vragen u om een geldelijke bij-
drage voor de plaatselijke geloofsge-
meenschap.  
 
Uw bijdrage is onmisbaar voor de toe-
komst van uw kerk(gemeenschap). 
 
 

 
 
 
Financieel zelfstandige parochies 
De parochiekernen zijn zelf verant-
woordelijk voor hun inkomsten. An-
ders dan in andere landen krijgen de 
parochies geen subsidie van de over-
heid. De parochies zijn dus vrijwel ge-
heel afhankelijk van de bijdragen van 
de parochianen.  De Actie Kerkbalans 
zorgt daarbij voor een belangrijk deel 
van de inkomsten. Vandaar dat alle 
parochiekernen gezamenlijk uw aan-
dacht vragen.  
 
 
 

Uw bijdrage is broodnodig! 
In de afgelopen jaren zijn de inkom-
sten van de parochies gedaald. Bij-
voorbeeld omdat het spaargeld bijna 
geen rente meer geeft. Maar zeker 
ook omdat de deelname aan de vie-
ringen e.d. terugloopt. Daardoor ont-
vangen we veel minder collectegel-
den. Daarnaast stijgen de kosten zo-
als voor energie en onderhoud. Dus 
ontstaan er tekorten op de begroting. 
 

 
 
Bijdragen als Christelijke bediening 
Als parochie én als parochiekernen 
willen wij duidelijk uitdragen waarin 
we geloven en waar aan wij werken. 
Op zo’n manier dat het u in de gele-
genheid stelt zich hieraan te verbin-
den. Als geloofsgemeenschap hebben 
wij een fantastische visie. Uw geld 
wordt goed besteed aan het uitvoe-
ren daarvan.  
Wij nodigen u uit om iets van uzelf 
te investeren uit de talenten die 
God u heeft gegeven; uw energie, 
uw gebed, uw geld.  
 
Wij willen lokaal zichtbaar zijn! 
De parochiekernen willen plaatselijk 
zichtbaar zijn. Zodat het werk en inzet 
van vrijwilligers en het pastoraal 
team door u wordt herkend als blijk 
van christelijke naastenliefde. 
Om deze inzet beter in beeld te bren-
gen zijn er speciale brieven en folders 
gemaakt. Daarin kunt u zien en lezen 
wat de parochiekernen voor u doen. 
Elke kern doet dat op zijn manier. 

Bijvoorbeeld met verhalen en foto’s 
van vrijwilligers en financiële informa-
tie. 
 

 
 
Kom, helpt uw parochie! 
In het kader van de Actie Kerkbalans 
vragen wij u jaarlijks om een              
financiële bijdrage. 
In de brief van uw parochiekern leest 
u hoe en waarheen u geld kunt over-
maken. Ook via onze website kunt u 
doneren aan uw eigen parochiekern. 
 
Meer geven met minder geld! 
Wij wijzen u ook graag op de moge-
lijkheid van een periodieke gift. Daar-
mee kunt u uw parochie meer geven 
met minder geld. De parochie is er-
kent als goed doel waaraan u belas-
tingvrij kunt schenken. Uw parochie-
kern secretariaat kan u hierbij helpen. 
 
Voorbeeld van Periodieke gift 
U schenkt normaal € 100 en uw hoog-
ste belastingschijf is 37%. U kunt uw 
gift verhogen naar € 150 zonder dat 
het u iets extra’s kost.  
De parochiekern ontvangt € 150 en u 
ontvangt € 56 terug van de belasting. 
Netto kost uw schenking dan maar    
€ 94.  
 
Meer geven met minder geld! 
 
 

Actie Kerkbalans 2023 
Geef vandaag voor de Kerk van morgen 

 

                 Kom in actie en doe mee!  
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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 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. 2 (april/mei 2023) kunt u uiterlijk op  
13 maart aanleveren bij uw lokale redactie.  
Het blad verschijnt omstreeks 31 maart.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

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

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

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

Wat gaan we doen?
Om 19.00 uur vertrekken we met het verlichte kruis vanaf 
de parkeerplaats bij de Evangelische Gemeente De Brug 
in Nieuwkoop in processie naar de Hervormde Kerk in 
Nieuwkoop op het Reghthuysplein. Iedereen, jong en oud, 
is uitgenodigd om mee te lopen. Om 19.30 uur begint de 
oecumenische dienst in de Hervormde Kerk in Nieuwkoop. 
Naast alle ouders, opa’s en oma’s is iedereen hiervoor van 
harte uitgenodigd.

Om 20.30 uur nemen we afscheid van je ouders en gaan de 
Goede Vrijdag activiteiten beginnen. Onder leiding van een 
groepsleider, gaan wij je wakker houden met leuke spelletjes, 
ingewikkelde puzzels en hele spannende opdrachten rondom 
het leven van Jezus en de keuzes die Hij heeft gemaakt.

Midden in de nacht wandelen we met het verlichte kruis naar 
de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. Uiteraard mag 
iedereen meelopen die dat leuk vindt. Na aankomst gaat het 
programma weer verder.

We sluiten af met een ochtendgebed en een gezamenlijk ont-
bijt. Om half 8 mogen je ouders je komen ophalen.
Beleef op Goede Vrijdag een spannend avontuur. Maar ....
kan je de hele nacht wakker blijven? Ben jij 10 jaar of ouder, 
geef je dan op vóór 24 maart! Natuurlijk mag je een vriend of 
vriendin meenemen.

Heb je vragen of wil je je opgegeven, mail dan naar heinw@
hotmail.com of stuur een appje naar tel. 06-55332320 
Tot Goede Vrijdag.

Hein Wagenaar

Prego
Wij zijn jongvolwassenengroep Prego. Wij organiseren bij-
eenkomsten met een gezellige maaltijd, een interessant 
thema, verdiepende gesprekken en een meditatief gebed. 
Onze samenkomsten zijn eens in de zes weken op een 
zondagavond in Roelofarendsveen, de komende tijd op 19 
februari, 2 april, 7 mei en 11 juni.
Het bestuur van Prego bestaat uit Jack Glas, Steffi de Lange, 
Patrick Hofkens en Kirsten Schoenmaker. We zijn bereikbaar 
op het mailadres rkj.prego@gmail.com. Bijvoorbeeld voor 
wanneer je meer wilt weten over ons of als je een keer wilt 
aansluiten bij een bijeenkomst.

Kirsten Schoenmaker

Rock Solid Aarlanderveen
Rock Solid is een tienergroep met tieners tussen 10 en 15 
jaar. Ideaal instroommoment is net na het vormsel. Wij 
komen 1x per maand samen. Tijdens deze bijeenkomsten 
hebben wij het over van alles en nog wat. Van Sinterklaas 
tot de Brugklas en van pesten tot Pasen. Doormiddel van 
spelletjes en luistermomenten proberen wij weer wat 
nieuws en wat leuks mee te geven over het onderwerp. 
Ook is er ieder jaar een goede vrijdag avond- nachtpro-
gramma. Dit organiseren wij samen met andere groepen. 

Kom eens kijken de volgende keer:
- Zondag 22 januari
- Zondag 26 februari
- Zondag 26 maart 
Tijd: 15.30 uur tot 17.00 uur

Voor meer informatie mail naar:
rocksolidaarlanderveen@rkgroenehart.nl

Goede Vrijdag 2023 – 
Keuzestress 
Doe je mee aan dit spannende avontuur?

Vrijdag 7 april is het Goede Vrijdag. 
Voor alle tieners in onze federatie 
organiseren we voor de achtste keer 
een Goede Vrijdag nachtwake. De 
bedoeling van de wake is dat je de 
hele nacht wakker blijft. Een hele uit-
daging! Gelukkig hebben we weer een 
leuk, spannend, leerzaam en actief 
programma in elkaar gezet om jou de 
hele nacht wakker te houden.

Toen Jezus met dat loodzware kruis over zijn schouder 
naar de berg Golgotha strompelde om daar te worden 
gekruisigd, zal Hij zich zeker hebben afgevraagd waarom 
het zo moest aflopen. Had Hij nu wel de juiste keuzes in 
Zijn leven gemaakt? Was dit nu echt het plan wat God voor 
ogen had? Wat zou er gebeurd zijn als Hij andere keuzes 
had gemaakt? Had Hij het allemaal wel handig aangepakt?
Dit jaar staan alle activiteiten in het teken van deze keuzes; 
de keuzes die Jezus destijds maakte, de keuze die jij maakt, 
en de keuzes die jouw team gaat maken tijdens het Goede 
Vrijdag nachtprogramma.


