
 

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: 9 

 

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 

donderdag 23 februari 09.30 – 12.00 uur secretariaat open 
Mariakapel open 

vrijdag 24 februari   
zaterdag 25 februari   
zondag 26 februari   
maandag 27 februari   
dinsdag 28 februari 09.30 – 12.00 

 
uur secretariaat open 
Mariakapel open 

woensdag 01 maart   
 

MEDEDELINGEN en NIEUWS: 

Enquête 
Bij de brieven voor de kerkbalans trof u ook een gekleurde brief met een enquête 
aan. We hopen dat zoveel mogelijk parochianen die willen invullen zodat wij weten 
hoe u over verschillende belangrijke zaken denkt. 
U kunt uw ingevulde formulier mailen naar nieuwkoop@rkgroenehart.nl, of in de 
brievenbus van de pastorie doen of in de bus achter in de kerk die daarvoor 
bedoeld is. Inmiddels hebben we 50 reacties binnen. Doet u ook mee? 
BCP 
 
FLYERS VASTENTIJD 
Achter in de kerk liggen weer de paarse flyers om mee te nemen voor de 
vastentijd. Elke week een nieuwe. Neem ze ook gerust mee voor bekenden die 
niet naar de kerk konden komen. 
 
Voorstelling over het leven van Titus Brandsma VRIJDAG 3 MAART 
PETRUSKERK 
ROELOFARENDSVEEN 
AANVANG: 20.00UUR 
Dichter-verteller Peter Vermaat vertelt over het leven van Titus Brandsma met 
behulp van  karakteristieke poppen en objecten. In een voorstelling van ruim 
anderhalf uur wordt het levensverhaal verteld van deze religieus bewogen man. 
 

woensdag 22 februari 19.00 uur 
Aswoensdag  
Woord & Gebed H. van de Reep  
donderdag 23 februari 09.00 uur 
Eucharistie B. van Paassen 
Gebedsintenties: Gerard Baas  
zondag 26 februari 09.15 uur 
Eerste zondag van de advent 
Eucharistie J. Glas m.m.v. Allegro 
koffie na de viering / uitzending op 
tv.rkgroenehart.nl 
Gebedsintenties: André Wansinck en 
familie, Bep Groen in 't Wout, Bets van 
den Helder, Kees van der Voorn, Lucie 
Hijman-v.d. Berg, Rie Adema-de Jeu, 
Wilma de Rijk  
donderdag 02 maart 09.00 uur 
Eucharistie B. van Paassen  
zondag 05 maart 10.00 uur 
woord & gebed I. van Eimeren 
m.m.v. de Horizon 
in het parochiehuis 
Gebedsintenties: familie van Schie, 
jaargetijde Nel van Schie  
donderdag 09 maart 09.00 uur 
Eucharistie J. Glas  
zondag 12 maart 09.15 uur 
Eucharistie B. van Paassen 
m.m.v. Allegro 
koffie na de viering 
Gebedsintenties: André Wansinck en 
familie, Anneke den Hartog-van der 
Werff, Bep Groen in 't Wout, Bets van 
den Helder, Kees van der Voorn, Lucie 
Hijman-v.d. Berg, Pieter van Overbeeke, 
Wilma de Rijk  

 
 



 

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. 

VASTENACTIE 
De werkgroep “Missie Ontwikkeling Vrede” van de samenwerkende kerken van de parochiefederatie “Clara” 
nodigt u uit voor een presentatie over het Vastenactieproject bij u in de kerk. Na de viering wordt er onder genot van een 
kopje koffie een korte presentatie gegeven over het vastenproject in Soedan. Hiermee wordt u op de hoogte gebracht  waar 
uw geld dit jaar aan besteed gaat worden. De presentaties vinden plaats na de onderstaande viering. 
26 februari 9.15 uur O.L.V. Hemelvaartkerk Nieuwkoop 
 
Vastenactie 2023 
Mensen onderweg 
Ieder jaar steunt de Vastenactie 70 kleinschalige projecten, die veelal te maken hebben met mensen die moeten vluchten 
voor bijvoorbeeld geweld, natuurrampen, landonteigening of extreme droogte. 
Dit jaar steunen we de mensen in Zuid- Soedan die het geweld van hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders een 
nieuw bestaan proberen op te bouwen. We maken kennis met twee sterke vrouwen, Awut en Ajak, die beiden hun 
echtgenoot, hun huis en hun gemeenschap verloren, maar nu samen een nieuw tehuis creëren voor hun kinderen. Wilt u 
hen helpen? Dat kan via op rekening   NL21 INGB 000 0005850  t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 
 
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 maart is er nog een 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: 
Voor alle donderdagen kunt u ook intenties opgeven    
woensdag 22 feb 19.00 uur Woord & Gebed 
zondag 26 feb 09.15 uur Eucharistie 
zondag 05 mrt 10.00 uur woord & gebed 
zondag 12 mrt 09.15 uur Eucharistie 
zaterdag 25 mrt 19.00 uur Eucharistie 
zondag 02 apr 11.15 uur Eucharistie 
vrijdag 07 apr 15.00 uur Kruisweg 
zondag 09 apr 09.15 uur Eucharistie 
zaterdag 15 apr 19.00 uur Woord & Gebed 

zondag 23 apr 11.15 uur Eucharistie 
zondag 30 apr 09.15 uur Woord & Gebed 
zaterdag 06 mei 19.00 uur Eucharistie 
zondag 14 mei 11.15 uur Woord & Gebed 
zondag 21 mei 09.15 uur Eucharistie 
zaterdag 27 mei 19.00 uur Eucharistie 
zondag 04 jun 11.15 uur Eucharistie 
zondag 11 jun 09.15 uur Woord & Gebed 
zaterdag 17 jun 19.00 uur Eucharistie 
zondag 25 jun 11.15 uur Eucharistie 
 

AVONDGEBEDEN 40 DAGEN TIJD 
De oecumenische Avondgebeden zijn op woensdagavonden, in de Hervormde kerk aan het Reghthuysplein. Aanvang 19.30 
uur. 
Het thema is dit jaar: 'Uit liefde voor jou!'. Het sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: 'Aan tafel'.  U bent van 
harte welkom! 
1 MAART, voorganger: dhr. Quint Bonvie, 15 MAART voorganger ds. Henk-Jan Prosman, 22 MAART voorganger: ds. Gonja 
van 't Kruis en 29 MAART voorganger: mevr. Hennie Kwakkenbos 
De Gemeenschap van Kerken Nieuwkoop.   
 
HUISPAASKAARSEN 
Achter in de kerk ligt weer een bestellijst voor een huispaaskaars. De bestelling wordt uiterlijk 5 maart verzonden. Dus u kunt 
tot die datum uw bestelling doen. Houdt er rekening mee dat de prijzen hoger zijn dan vorig jaar i.v.m. het duurder worden 
van de grondstoffen. Afhankelijk van de grootte kosten ze € 25 (25 cm hoog) tot € 85 (60 cm hoog). De pastoraatgroep heeft 
voor de paaskaars voor de kerk gekozen voor de afbeelding van het Lam Gods. 
 
GEMEENSCHAP  VAN  KERKEN  NIEUWKOOP   -  WERELDGEBEDSDAG  2 0 2 3 
Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond. 
Honderdduizenden gelovigen voelen zich – in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag – verenigd 
en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering duidelijk dat gebed en actie 
onafscheidelijk zouden moeten zijn. Het geloof krijgt hierdoor een internationale, oecumenische dimensie. Samen vieren, 
samen bidden, samen delen ! 
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. 


