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

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

kunnen opnemen en informatie over onze geloofsgemeenschap kunnen doorgeven. 

NIEUWSBRIEF de nieuwsbrief wordt gemaakt voor donderdag 
tot donderdag voor één of meerdere weken. 2023  Week: 6 

 

Clara en Franciscus federatie, Parochie H. Clara 
Parochiekern:  O.L.Vr. Hemelvaart Nieuwkoop 
 
Secretariaat: tel.: 0172  571101 E-mail adres: nieuwkoop@rkgroenehart.nl  
 
NL31RABO0304406740 (ook voor gebedsintenties)    

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

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

De weekbrief wordt achter in de kerk gelegd in beperkte oplage. U kunt zich opgeven voor toezending via de mail door uw 
mailadres op te geven bij het secretariaat, graag met uw naam en adres. U krijgt dan elke nieuwe uitgave per mail 

toegestuurd. Kent u mensen die de brief zouden willen hebben maar geen mail hebben of aan huis gebonden zijn? Wilt u dan 
een exemplaar voor hen meenemen? 

VIERINGEN: AGENDA: 

Datum / tijd / viering / voorganger / koor DAG TIJD EN ANDERE ACTIVITEIT 
vrijdag 03 februari   
zaterdag 04 februari   
zondag 05 februari   
maandag 06 februari   
dinsdag 07 februari 09.30 – 12.00 uur secretariaat open 

Mariakapel open 
woensdag 08 februari   
donderdag 09 februari 09.30 – 12.00 

 
uur secretariaat open 
Mariakapel open 

 

MEDEDELINGEN en NIEUWS: 

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

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

 
KERKBALANS 
In januari/februari ontvangt u weer de brief m.b.t. de kerkbalans. Ook vindt u er 
een financieel overzicht. Het moge duidelijk zijn dat in deze tijd van teruglopend 
kerkbezoek, uw gift zeer welkom is. 
Enquête 
Bij de brieven voor de kerkbalans zit ook een gekleurde brief met een enquête. We 
hopen dat zoveel mogelijk parochianen die willen invullen zodat wij weten hoe u 
over verschillende belangrijke zaken denkt. 

donderdag 02 februari 09.00 uur 
Eucharistie B. van Paassen 
koffiedrinken na afloop in de pastorie  
zondag 05 februari 10.00 uur 
gebedsbijeenkomst in parochiehuis  
Mariakapel open van 10 tot 12 uur 
Gebedsintenties: Bep Groen in 't Wout, 
Bets van den Helder, Lucie Hijman-v.d. 
Berg, Wilma de Rijk  
donderdag 09 februari 09.00 uur 
Eucharistie J. Glas 
koffiedrinken na afloop in de pastorie  
zaterdag 11 februari 19.00 uur 
Eucharistie J. Glas 
m.m.v. de Horizon 
Gebedsintenties: Anneke den Hartog-
van der Werff, Bep Groen in 't Wout, 
Bets van den Helder, Kees van der 
Voorn, Lucie Hijman-v.d. Berg, Wilma de 
Rijk  
zondag 12 februari 10.00 uur 
Mariakapel open van 10 tot 12 uur  
donderdag 16 februari 09.00 uur 
Eucharistie B. van Paassen 
koffiedrinken na afloop in de pastorie 
  

U kunt uw ingevulde formulier mailen naar nieuwkoop@rkgroenehart.nl, of in de brievenbus van de pastorie doen of in de 
buis achter in de kerk die daarvoor bedoeld is. Inmiddels zijn er al veel mensen die hebben gereageerd. We zijn er blij mee! 
BCP 
 
KLAVERJASSEN 
10 februari, 10 maart en 14 april. Klaverjassen 
Zin in een gezellig avondje uit? Kom klaverjassen! 
Beste mensen, heeft u zin in een gezellige avond uit? Dan bent u vrijdag 10 februari van harte welkom in het Parochiehuis, 
Dorpsstraat 39 in Nieuwkoop. We beginnen om 20.00 uur en spelen 3 potjes op zijn Rotterdams (verplicht gaan en maatslag 
introeven). Tussendoor kunt u gezellig bijkletsen en genieten van een hapje en een drankje. Deelname kost 3,50 euro. De 
zaal is open vanaf 19.40 uur. De andere kaartavonden van dit seizoen zijn op 10 februari, 10 maart en 14 april. U bent van 
harte welkom. De opbrengst van de avonden gebruiken we voor het onderhoud van de kerk.  
Activiteiten Comité RK-Kerk 



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

LEGE WEEKENDEN 
In verband met de energiemaatregelen ontstaan er weekenden waarin er in onze kerk helemaal geen viering is. U kunt dan 
naar een andere kerk van onze federatie, want er is altijd wel ergens een eucharistieviering. We hebben in onze kerk al jaren 
de Mariakapel open of de zijkapel voor aanbidding van 10 tot 12 uur als er zondag geen viering is, maar dan is er wel op 
zaterdag een viering. Dat doen we nu ook als er ook op zaterdag geen viering is en een grote groep vrijwilligers zorgt bij 
toerbeurt voor het openstellen van de kerk. Op 5 februari en 5 maart zijn er gebedsbijeenkomsten in het parochiehuis, dat 
makkelijker te verwarmen is. Na afloop schenken we dan koffie of thee.  
 
VIERINGEN 
Hieronder een overzicht van de komende vieringen (onder voorbehoud van wijzigingen) waarvoor u uw gebedsintenties kunt 
opgeven: 
zondag 05 februari 10.00 uur  gebedsbijeenkomst in parochiehuis  

donderdag 09 februari 09.00 uur  Eucharistie   

zaterdag 11 februari 19.00 uur  Eucharistie de Horizon  

donderdag 16 februari 09.00 uur  Eucharistie   

donderdag 23 februari 09.00 uur  Eucharistie   

zondag 26 februari 09.15 uur  Eucharistie Allegro  

donderdag 02 maart 09.00 uur  Eucharistie   

zondag 05 maart 10.00 uur  gebedsbijeenkomst in parochiehuis de Horizon 

donderdag 09 maart 09.00 uur  Eucharistie   

zondag 12 maart 09.15 uur  Eucharistie Allegro  

donderdag 16 maart 09.00 uur  Eucharistie   

donderdag 23 maart 09.00 uur  Eucharistie   

zaterdag 25 maart 19.00 uur  Eucharistie de Horizon  

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

 
LOURDES 
Dit jaar gaan we weer naar Lourdes op bedevaart. Met de bus vanuit Nieuwkoop over Amiens, Licieux, Bordeaux naar 
Lourdes waar we vier dagen verblijven en een dag een uitstap maken de bergen in en het mooie kerkje in Saint Savin 
bezoeken, en op de terugweg via Nevers waar we een bezoek brengen aan Bernadette. 
DE DATUM: 19 t/m 27 september 2023. U kunt nu al een inschrijfformulier opvragen via rajau@casema.nl of telefonisch 
0172 572140. Zorg dat u er op tijd bij bent want er kunnen maximaal 40 pelgrims mee. 
Werkgroep bedevaart Nieuwkoop-Lourdes 
 
GEMEENSCHAP  VAN  KERKEN  NIEUWKOOP   -  WERELDGEBEDSDAG  2 0 2 3 
Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond. 
Dit jaar staat TAIWAN  centraal met het thema: ‘ Zichtbaar  Geloven ‘ aan de hand van Efeziërs 1 : 15  ‘ Ik heb gehoord van 
jullie geloof ’. De vrouwen van Taiwan verzorgden de orde van dienst en de kunstenares Hui-Wen HSAIO maakte een fraai 
en kleurrijk kunstwerk voor de viering. 
 Ook in Nieuwkoop, in de Remonstrantse kerk, hopen we – na 2 jaar waarin  uitsluitend een gestreamde viering mogelijk was 
- elkaar weer fysiek te ontmoeten en de Wereldgebedsdag te vieren met elkaar!  
De Gemeenschap van Kerken Nieuwkoop nodigt u van harte uit op: 
Vrijdag, 3  maart,  aanvang  19.30 uur  in  de  Remonstrantse Kerk, Dorpsstraat 131, Nieuwkoop. 
 
Gedachte voor thuis, Zondag 5 februari 2023. Mt 5, 13-16 
‘Gij zijt het licht der wereld’ 
Zout bewaart het voedsel en in de handen van een goede kok voegt het smaak bij het eten. Als het zout der aarde kunnen 
we meer smaak geven aan het leven van anderen. 
Licht verandert de kamer niet maar het stelt ons wel in staat te zien wat erin is. Het helpt ons te waarderen wat goed en mooi 
is. Het helpt ons ook valkuilen te vermijden.  
Een definitie van een christen: een christen moet zout en licht zijn. Het is een oproep om in actie te komen. Zowel licht als 
zout zijn er voor de ander, niet voor onszelf. Licht kan zichzelf niet verlichten en zout kan zichzelf geen smaak geven. Hoe 
kunt u licht en zout zijn voor anderen? 
 
 
 


