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AGENDA 2023  week 13  

Donderdag 30 maart. 

19.00 uur Eucharistieviering. 

  Voorganger kapelaan B. v. Paassen. 

Zondag 02 april. Palmzondag van het lijden van de Heer. 

09.15 uur Eucharistieviering m.m.v. het kinder- en tienerkoor Akkoord. 

  Voorganger pastor A. vijftigschild.  

  Na de viering is er koffie drinken in de Priester Hendrikzaal. 

Donderdag 06 april. GEEN VIERING 

Zaterdag 08 april. GEEN VIERING 

Zondag 09 april. Pasen. Verrijzenis van de Heer. 

11.15.uur Eucharistieviering m. m. v. het Caeciliakoor.  

  Voorganger kapelaan B. v. Paassen. 

Maandag 10 april. Tweede Paasdag. GEEN VIERING 

OVERLEDEN 

24 febr. Clara Maria Agnes Visser-Rijkelijkhuizen. 

MISINTENTIE 

Do 30 mrt.  Pastoor Henricus Franciscus v. Zoelen. 
Zo 02 april. Voor kracht voor alle mensen op de wereld die leven in oorlog en onzekerheid. 
  Overl. familie de Haas-Koomen. 
Zo 09 april. Dick Petit. 
  Jan Straathof. 
  Levende en overl. fam. Straathof-Versteegen. 
  Toos Visser-Koot. 
  Yvonne Lunenburg-Mollers. 
  Overl. ouders v. Velzen-Wijfjes. 
  Overl. ouders v. Steijn-v. Aart. 
  Sjaak Senne. 
  Pastoor Cornelis Thomas 
  Pastoor Antonius Harding. 
  Pastoor Henricus Franciscus v. Zoelen. 
  Mars de Rijk. 
  Jan v. Vliet. 
  Adrianus Jozef Vink en Petronella Maria Vink. 
LIVE STREAM 
02-04-2023 09.15 uur Nieuwveen. 

08-04-2023 21.30uur Langeraar Paaswake 

09-04-2023 09.15 uur Rijpwetering Eerste Paasdag 



 
 
 
ZOMERKAMP 

Laat het zomerkamp 2023 voor jou een droom zijn die uit komt! Meld je dan aan! 

Trek een week met meiden en jongens op waarmee je spellen speelt en andere activiteiten doet, samen 

zingen en plezier maken en ook met elkaar bidt en over het geloof spreekt. 

Mis dit gezellige kamp niet! Ga mee! 

Kinderkamp 8-11 jaar, Tienerkamp 12-14 jaar, jongerenkamp 15-17 jaar. 

Meer informatie op de flyer achter in de kerk. 

 

 

De Missionaire Parochie. Als God renoveert 
Zaterdag 25 maart 2023 vertrok een delegatie van 17 mensen 
uit de H.H. Clara & Franciscusfederatie 
naar Veenendaal voor de mini conferentie van De Missionaire 
Parochie. 
Wat een drukte daar. 700 mensen, jong en oud, uit heel 
Nederland kwamen aldaar bij elkaar. 
De voorhoede van de kerkvernieuwing in Nederland. 

Hoe bemoedigend en inspirerend kan het zijn, om met zoveel mensen bijeen te komen. 
Hoe bemoedigend ook dat onze federatie zo sterk vertegenwoordigd was. 
Zaterdag 25 maart was ook dat wij als katholieken vierden als Maria Boodschap.  
Het thema van de dag was daarom heel toepasselijk: Hier ben ik! 
Bij binnenkomst werden we ontvangen met koffie. Vervolgens stond de H. Mis op het programma. 
De band speelde bij binnenkomst het openingslied; “Hier ben ik Heer”. 
 
Het lied Emanuel, God met ons, weer door iedereen meegezongen. 
Wat mooi om te beseffen, dat God met ons is. 
Daarna gaf de Britse Hannah Vaughan Spruce  een seminar voor de voltalige zaal over belangrijke items 
van de parochievernieuwing. 
Na de middagpauze gaf Paul Donders van een adviesbureau een lezing over leiderschap in de kerk. 
In een andere zaal gaf Pastoor Jeroen Smith een seminar over gebed en parochievernieuwing. 

 
Tussendoor speelde de band mooie praise nummers 
en als slotlied: Kom Heilige Geest, vervul ons hart”. 
Aan alle deelnemers van de conferentie werd 
gevraag om ook hun JA te bekrachtigen als dragers 
van de kerkvernieuwing.  
Helemaal geïnspireerd en vol hoop keerden wij 
huiswaarts. Om na te praten namen wij nog een 
gezamenlijk etentje. 
Al met al een hele nuttige dag, om aan de volgende 
etappe van de kerkvernieuwing te beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  begrafenisvereniging St. Barbara Leimuiden en Rijnsaterwoude 

Op donderdag 13 april a.s. wordt de algemene ledenvergadering van St. Barbara gehouden. 
U bent van harte welkom om deze bij te wonen bij Partycentrum Keijzer - Dorpsstraat 30 te Leimuiden,  
aanvang 20.00 uur. 
Tijdens deze vergadering zal Margo Gonggrijp zich aan u voorstellen , zij heeft zich bereid verklaard toe te 
treden tot het bestuur in de functie van algemeen bestuurslid. 
Om ons bestuur te complementeren zijn wij nog op zoek naar iemand die deze taak zou willen vervullen. 
Heeft u interesse of wil u informatie over de vacante bestuursfunctie , dan kunt u contact opnemen met 
Marjolein Ubink  - tel; 06-19578492 of Irene van Ingen – 06-23034106 
Met vriendelijke groet, het bestuur van St. Barbara. 
 

OECUMENISCHE VIERING Zondag 30 april a.s. 
In het 50-jarig jubileum van de Oranjevereniging Rijnsaterwoude in 2018, hebben wij een oecumenische 

kerkdienst gehouden in de Woudse Dom. Omdat hierop enthousiast gereageerd werd, is besloten om hier een 

jaarlijks terugkomende activiteit van te maken en wel in het weekend tussen Koningsdag en Bevrijdingsdag. 

Begin mei 2022 was de laatste keer. Er is met diaken A. van Aarle 

en dominee Kloppenburg direct een nieuwe datum afgesproken voor 2023. 

 

Sta op en kom naar buiten. Naar het evangelie van afgelopen zondag. 
Dit evangelie ging over leven en dood; over Lazarus, Maria en Martha en over Jezus, die te laat bij  
zijn vriend aankomt. Wat Lazarus overkomt, overkomt ons ook: geboren worden, leven en sterven. 
Maar het woord van God roept hem opnieuw tot leven. Kom eruit, roept Hij, sta op en kom naar buiten. 

 
Als moeilijkheden en verdriet je overkomen, kun je 
al gauw in een uitzichtloze situatie terecht komen, 
zonder hoop of perspectief. Dan wordt ons 
bestaan een graf-situatie.  
Er zit geen pit, geen leven, geen energie meer in. 
In het evangelie van afgelopen zondag worden wij 
opgeroepen om geloof en vertrouwen te stellen  
in God, die levend maakt en die aan de dood het 
laatste woord heeft ontnomen. 
De oproep van Jezus aan Lazarus: “kom naar 
buiten”, is feitelijk en prachtig symbool van het 
geloof in God, 
die de dood niet het laatste woord geeft. 
 
 

 
DODO VAN HASKE(HASKERLAND)  

Hij werd geboren in Bakkeveen (in de buurt van Drachten) in de 2e helft van de 12e eeuw. 

Na enkele jaren huwelijk besloten hij en zijn vrouw in het klooster te gaan. Dodo werd 

norbertijn in Mariagaard waar de H. Siardus abt was. Norbertijnen leven niet alleen 

contemplatief  maar richten zich meer op praktische prediking en zielzorg. Hun leus is: tot 

elk goed werd bereid. 

Dodo kreeg toestemming om zich als kluizenaar te vestigen, eerst in Bakkeveen. Op 

verzoek van een plaatselijke priester verhuisde hij naar Haske (in de buurt van Joure) om 

daar zielzorg te verrichten. Hij genas veel zieken en hij ijverde jarenlang voor de uitroeiing 

van bloedwraak in Friesland. Op 30 maart 1231 stortte zijn bouwvallige kluis in; hij werd 

er onder bedolven en overleed. De vrouwen die hem onder het puin haalden ontdekten in 

zijn handen, voeten en zijde de wondtekenen (stigmata), die hij altijd had verborgen.    



 

 

De Missionaire Parochie. Eerste Praise viering een groot succes  

Zaterdag 11 februari is de eerste Praise viering van de Clara & Franciscusfederatie gehouden.  

In de parochiekerk van de Franciscusparochie in Roelofarendsveen kwamen ruim 300 mensen bijeen.  

Bij binnenkomst werden de mensen hartelijk verwelkomd.  

Ieder kon een gebeds-intentie opschrijven die later in de voorbeden werd voorgelezen.  

De band 4Tune speelde vrolijke muziek, met mooie zang van een goede zangeres.  

Op grote schermen werden de lied-teksten geprojecteerd.  

Door de kerkbezoekers werd spontaan en met veel enthousiasme meegezongen.  

Diaken André van Aarle was de enthousiaste voorganger, met een ontroerende preek, naar aanleiding van Psalm 23 

(Mijn Herder Is De Heer).  

Ook de voorbeden (met de opgegeven gebeds-intenties) werden als zeer positief ervaren.  

En natuurlijk was er daarna een ontspannen after-party in een stampvolle familiezaal. 

Veel bezoekers waren zo positief verrast, dat zij dit spontaan willen doorvertellen.  

De volgende Praise-viering is op zaterdag 22 april, om 19.00 uur. 

Dit alles onder de begeleiding van de Praise-band Aalsmeer.        

 U bent van harte welkom. 
 
 

 
 

vastenactie-verhaaltjes 2023  
Zuid-Soedan 

 

6e zondagsviering van de vasten  4/5 april 2023 

Awut en Ajak uit Zuid-Soedan: Samen overleven is gemakkelijker dan alleen. 
Awut en Ajak uit Zuid-Soedan zijn overlevers. Ze doorstonden al een oorlog, maar elke dag blijft een strijd: 

om voedsel te verbouwen, om school van hun kinderen te betalen. Een strijd om te overleven en iets op te 

bouwen. Ze helpen elkaar erdoorheen. Vandaag het derde stukje van hun indrukwekkende verhaal. 

Hoop 
Awut en Ajak twee vrouwen die elkaar vinden in Malek nadat zij hebben moeten vluchten voor het 

oorlogsgeweld. Zij hebben al veel overwonnen, maar er blijven uitdagingen voor hun families. ‘We werken 

hard op het land, maar als het regent wordt het moeilijker,’ legt Ajak uit. Zij is een weduwe met zeven 

kinderen, ook dat maakt het ingewikkeld. Hoe erg zij ook haar best doet, zij kan niet altijd zorgen voor 

schoolgeld, uniformen en alle anderen benodigdheden. Dan moeten de kinderen soms thuisblijven. Het is een 

gevecht, maar zij hebben nog steeds hoop, Awut en Ajak laten zien wat je met doorzettingsvermogen, 

solidariteit en moed kunt bereiken. Toen alles tegen hen leek, hielpen zij elkaar. En nu de coronapandemie 

voor nieuwe problemen zorgt, doen ze dat nog steeds. Zo zijn ze een voorbeeld voor ons allemaal. 

 

 

Wilt u Awut en Ajak uit Zuid-Soedan steunen met een geldelijke bijdrage, zodat ook zij weer iets op kunnen 
bouwen 
Hiervoor staat na de viering ??????     Alvast bedankt namens Awut en Ajak. 
 

  



 

Koningskerk organiseert symposium ‘De kerk en 

het slavernijverleden’ 

 
‘De kerk en het slavernijverleden’. Met dit thema organiseert de Koningskerk op 

12 april een symposium dat inzicht biedt in het slavernijverleden en de rol van de 

kerk hierin. Keynotespreker prof. dr. Alex van Stipriaan Luïscius verzorgt de 

hoofdlezing over de ‘Nederlands Atlantische Slavernij: achtergronden van de 

excuses’. Iedereen is welkom op dit symposium. Daarom is de toegang gratis en 

een vrije gift welkom. 

 

Het symposium vindt plaats op woensdagavond 12 april van 19:00 tot 22:00 uur. Het 

wordt gehouden in de Koningskerk aan de Landsheerlaan 5 in Zwolle. Vooraf aanmelden 

is verplicht en je bestelt je ticket via www.jirk.nl. Er is plek voor maar 350 mensen, dus 

wees er snel bij want vol is vol! 

 

Tijdens het symposium verzorgt ook predikant Jeroen Sytsma van de Koningskerk 

(www.koningskerk.nl) een lezing met als thema ‘Spreken en zwijgen’. Daarnaast spreekt 

Shirley Kambel over het vergroten van het historisch besef over het slavernijverleden en 

om elkaar daarin te leren kennen, te ontmoeten en de verbinding te zoeken. Kambel is 

voorzitter van Comité 30 juni / 1 juli Zwolle en kartrekker van Keti Koti Collectief. 

 

Tijdens de avond is er ruimte om vragen te stellen aan de sprekers. Hierbij treedt mr. Jan 

de Beer op als gespreksleider en hij is ook avondvoorzitter van het symposium. Tenslotte 

is er gelegenheid om elkaar werkelijk te ontmoeten onder het genot van koffie en/of thee 

met wat lekkers erbij. 

 

Het symposium sluit aan bij het Herdenkingsjaar Slavernijverleden dat duurt van 1 juli 

2023 tot 1 juli 2024. Op 1 juli 2023 is het 160 jaar geleden dat de slavernij officieel door 

de Nederlandse regering werd afgeschaft en 150 jaar geleden dat de laatste mensen 

daadwerkelijk vrij werden. 

 

 

 

                                      
 

  



 

VEERTIGDAGENTIJD  
DE WEG VAN VERTROUWEN  (1 JOHANNES 5:14) 

WEEK 6.  
ZONDAG 2 APRIL.  
Mattheus 21:1-11.  
De menigte riep: Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.   
Jezus wordt als een held binnen gehaald. Prachtig!  
Super! De verwachtingen waren hoog gespannen.  
De verwachting is de kraamkamer van de teleurstelling. Soms verwacht je meer van 

anderen dan je zelf zou kunnen waarmaken.      
MAANDAG 3 APRIL.  

Openbaring 2:8-11.  
De Heer zegt: Ik weet van uw ellende en armoede, hoewel u rijk bent. Wees niet 

bang voor wat u nog te wachten staat. Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als 

lauwerkrans het leven geven.  
Als jij dadelijk aan het eind van je leven bent, wat zal dan belangrijk zijn? Ik weet 

zeker dat je je dan niet druk maakt over je servies en je banksaldo. De vraag die 

dan in je hart klinkt is: Heeft mijn leven er toe gedaan? Ben ik trouw geweest aan 

anderen en aan God? Mooie vraag? Nu kun je er nog aan werken.   
 DINSDAG 4 APRIL.  
Johannes 12:20-30.  
Jezus zegt: Waarachtig, Ik verzeker u: Als een graankorrel niet in de 

aarde valt en sterft, blijft het een graankorrel. Maar wanneer hij sterft 

draagt hij veel vrucht voort.  
Hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt.  
Hoe meer je ontvangt, hoe meer je kunt geven. Zo mag ons leven 

vrucht voortbrengen. En zo mag je ook sterven. Je zegeningen 

brengen dan nog veel vrucht voort.   
Daar zorgt God voor.  

      WOENSDAG 5 APRIL.  
Mattheus 10:38-39.  

Jezus zegt: Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen.  Maar wie zijn leven verliest 
omwille van Mij, die zal het behouden.  

Iets kwijt raken en toch weer niet. Dat is bijzonder. Jezus is soms wat radicaal in zijn woorden. Eigenlijk 
zegt Hij dat Hij (God) de dragende grond in je leven moet zijn. Bij alles wat je moet doen in je leven 
kun je altijd vragen: Wat zou U doen, Jezus?  

En wees dan maar stil. Je krijgt antwoord. En leven met Hem, is 
eeuwig leven.   

DONDERDAG 6 APRIL.  

Marcus 14:12-26  
Jezus nam brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het 

uit en sprak:  
Neemt hiervan, dit is mijn lichaam.  
Er is geen duidelijker gebaar van Jezus waarin Hij zegt bij ons te zijn, 

dan in dit gebaar. Vanaf de oorsprong van de kerk kwamen gelovigen 

rond de tafel.  
Door de H. Eucharistie of H. Avondmaal komt  
Hij tot ons; ook wanneer wij de heilige gaven niet kunnen ontvangen. Een intieme omhelzing!  

VRIJDAG 7 APRIL.  
Lucas 23: 33-34  

Aan het kruis zei Jezus: Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze 

doen.  
De dood van Christus betekent veel. Hij deelt ons lijden en sterven. Hij vergeeft 

onze tekortkomingen, onze zonden. Vergeving is de eerste vrucht van de  liefde. 

Bid vandaag intens het Onze Vader.   
En vergeef iemand die jou pijn heeft gedaan.  

           Of, vraag om vergeving. Hoe moeilijk het ook is.  
ZATERDAG 8 APRIL.  
Lucas 24:1-7  
Twee mannen in stralende gewaden zeiden tot de vrouwen:  
Waarom zoekt u de levende onder de doden. Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt.  
Bij dit liefdevolle mysterie kunnen we alleen maar zeggen: 

 

Zalig Pasen - Gezegend Pasen.   
Amen!  
 


