
De steen
 
Alles krijgt klaarder stem. De bomen
zeggen: wij groeien op naar de nieuwe
aarde, naar onze schaduw
over het Lam.
 
De vogels zeggen: wij trekken wiekend
de winter voorbij naar het eeuwige
voorjaar, naar ons hooglied
in Sion.
 
De velden zeggen wij zijn geboorte,
voren van pijn, ploegsneden van
het ontzaglijke baren
der schepping.
 
De mensen zeggen: wij zijn overal
onderweg, overal voorgevoel
over stervensdorst heen naar
het levende water.
 
Mijn hart zegt: kom in mijn hart,
mijn ogen zeggen: spring in mijn licht,
mijn handen zeggen: maak mij los,
ik wil bidden.
 
En God zegt: nog staat mijn kruis
op de berg, nog is mijn graf
gesloten, wentel in Gods naam
je steen van Mij weg.
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Kerk aan de Vliet
jaargang 2, nummer 2 - april/mei 2018



Uit de federatieContact
 
Parochiesecretariaten
Zie de parochiepagina's 6 en 10
Website: rkvlietstreek.nl
 
Pastoraal team
A.J. van Deelen, pastoor
pastoor.vandeelen@
bonifatiusparochie.info
070 399 24 16
W.P.J. Bakker, pastoor
pastoorbakker@
sintmaarten-trinitas.nl
070 319 44 41
D.S. Huntjens MA, diaken
daan.huntjens@
bonifatiusparochie.info
070 327 45 11
drs. P.R. Tolsma, diaken
diakentolsma@
sintmaarten-trinitas.nl
06 12 96 70 36
Mw. I.A.M. van der Aart,
pastoraal werker
pastor.vanderaart@
bonifatiusparochie.info
070 399 24 16
Mw. S.S.M. van Winden-
van der Pol, pastoraal werker
pastor.vanwinden@
bonifatiusparochie.info
06 44 85 20 88 (di en do)
drs. H.A. van Zoelen, stagiair
havz2903@gmail.com
070 327 45 11
 

Colofon
 
Kerk aan de Vliet is een uitgave
van de r.-k. parochiefederatie
Vlietstreek bestaande uit de
parochies H. Bonifatius te Rijswijk,
St. Maarten te Voorburg en
Trinitas te Leidschendam.
 
Redactie en medewerkers
Keimpe Dijkstra, Metka Dijkstra,
Jos Kester, Wil Kouwer,
John Medenblik, Dieneke Meijer, 
Harry Raven, Jacqueline Timmer,
Pier Tolsma, Joke Valk en
Emile Verviers.
 
kopij: kadv@sintmaarten-trinitas.nl
kerkaandevliet@
bonifatiusparochie.info
oplage: 4.500 exemplaren
druk: Editoo, Arnhem

De Blijde Boodschap communiceren
Het verkondigen van het Evangelie beperkt zich niet tot binnen de kerken.
Onze opdracht is ook om ermee naar buiten te treden en de wereld te laten
weten van Gods liefde voor alle mensen. In nauwe samenwerking tussen be-
stuur en pastoraal team wordt er gewerkt aan de verbetering van onze com-
municatie zowel intern als extern.
 
Lezersonderzoek Kerk aan de Vliet
Vorig jaar zijn we gestart met een nieuw parochieblad voor de gehele fede-
ratie. In het vorige nummer is een oproep gedaan uw mening daarover ken-
baar te maken. Tot 2 april kunt dit nog doen op kto4mkb.nl/onderzoeken.
Hier selecteert u onderzoek E door op ‘starten’ te klikken. Het wachtwoord
is: Vlietstreek. Het onderzoek is anoniem en wordt gratis aangeboden door
KTO4MKB, specialist op het gebied van klanttevredenheidsonderzoeken voor
MKB-ondernemingen.
 
Een nieuwe website: rkvlietstreek.nl
De volgende stap is een nieuwe website voor de gehele federatie. Het eerste
begin is er. U vindt de nieuwe website op: rkvlietstreek.nl. In de loop van dit
jaar hopen we alle informatie van de bestaande websites naar deze nieuwe
website over te brengen. Voorlopig wordt er nog doorgeschakeld naar de
bestaande website van de H. Bonifatius en die van Sint Maarten en Trinitas.
De bestaande websites blijven ook nog rechtstreeks te benaderen. Graag
horen wij uw reacties, waarmee u bijdraagt aan het verbeteren van de com-
municatie door onze parochies.

Oscar de Man, secretaris, en Pier Tolsma, diaken

Van de bestuurstafel

Kerk aan de Vliet is de priesterraad op 20 maart bijeen geweest. In het ver-
trouwen dat er een positief advies komt, zijn we met het nieuw samenge-
stelde bestuur op 15 maart voor de eerste keer bijeengekomen. Voor u nog
een keer de namen van de bestuursleden van de Personele Unie van Bestu-
ren: Pastoor Wim Bakker, voorzitter; Tineke Tangel, vice voorzitter; Oscar de
Man, secretaris en vrijwilligers; Vincent Dobbe, penningmeester; Anja van
der Wallen, personeel en juridische zaken; Steven Verouden, gebouwen.
 
Vrijwilligers op de lokaties
Op de twee informatie-avonden op 17 en 18 januari is veel aandacht gege-
ven aan de inbreng van en de concrete ondersteuning vanuit de plaatselijke
geloofsgemeenschappen binnen de nieuwe bestuursstructuur. Het bestuur
vraagt om uw medewerking. We zoeken dringend parochianen die zich per
geloofsgemeenschap lokaal willen inzetten voor de kascommissie, de Actie
Kerkbalans en als financieel aanspreekpunt. Daarnaast zijn we ook op zoek
naar technische vrijwilligers voor het in stand houden van de gebouwen,
met name onze kerken. Heeft u interesse: neem dan contact op met pastoor
Bakker of met mij oscar.deman@sintmaarten-trinitas.nl, 06 53 42 03 31.

Oscar de Man, secretaris Personele Unie van Besturen

Mgr. Van den Hende moet eerst de
priesterraad van het bisdom Rotter-
dam horen om een bisschoppelijke
machtiging te kunnen geven voor de
oprichting van een Personele Unie
van Besturen voor de parochies Sint
Maarten, Trinitas en de heilige Boni-
fatius van de federatie Vlietstreek.
Net voor het verschijnen van deze 
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Van het pastoraal team
 

Ons Paaslam, Christus
Er zijn vijf verschillende prefaties van Pasen. In alle vijf vormen de volgen-
de woorden de kern: “Ons Paaslam, Christus, is voor ons geslacht.” In onze
tijd roepen deze woorden mogelijk meer vragen op dan dat ze een ant-
woord geven op een centrale geloofsvraag.

Het spreken over een paaslam borduurt voort op het
joodse Paasfeest, waarbij als herinnering aan de uittocht
uit Egypte een paaslam wordt geslacht. Ook Jezus viert
op de avond voor zijn lijden en sterven samen met de
leerlingen op deze wijze het Paasmaal. Dit Laatste
Avondmaal vormt de basis voor onze Eucharistievering.
 
Je leven geven
Het probleem van het verstaan van de prefatietekst zit
niet zozeer in de historie ervan maar veel meer in het
feit dat Jezus zijn leven geeft voor ons. In deze tijd waar-
in de mens vrijwel uitsluitend als een autonoom individu
wordt gezien, is dat werkelijk problematisch. In die zin
leven we in een andere tijd dan zeventig, tachtig jaar ge-
leden. Toen was het niet ongewoon dat mensen tijdens
de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven voor onze vrij-
heid. Als echter het eigen ik het hoogste goed is wat er
bestaat, wordt zoiets onvoorstelbaar.
 
Jezus leert ons: “Geen groter liefde kan iemand hebben
dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.”
(Joh 15,13) Voor Hem is het dus zeker mogelijk om het
eigen leven ondergeschikt te maken aan het leven van
anderen. Voor Hem is er geen leven zonder anderen.
Ruim vijftig jaar geleden heeft de Kerk tijdens het Twee-
de Vaticaans Concilie het begrip ‘communio’ centraal
gesteld in het denken over mensen. De mens is alleen
mens als hij in relatie staat met anderen, als hij deel uit-
maakt van een gemeenschap en de gemeenschap deel
uitmaakt van zijn menselijk bestaan.
 
Als wij onszelf zien als deel van de gemeenschap die
onontbeerlijk is voor ons individuele bestaan, wordt

het ook voor ons mogelijk ons op te offeren voor onze
medemens. Dan is het ook mogelijk te aanvaarden dat
Jezus Christus als onze voorman, als onze plaatsbekleder
ons kwaad op zich heeft genomen om ons zo zijn weg
ten leven te geven. Zo spreken wij ook niet over mijn
verlossing en mijn heil, maar altijd over onze verlossing
en ons heil. Namens het pastoraal team wens ik u allen
een zalig Pasen.

Pier Tolsma, diaken

Op 2 februari baden we in de HH. Petrus en Paulus met velen om vrede.
Maria is de Koningin van de vrede, omdat haar Zoon Jezus de Vredevorst is.
Daarom blijven we met onze bisschoppen de Rozenkrans bidden voor de
vrede. We doen dit op de dagen die zij hebben aangewezen. Binnen onze
federatie bidden wij om de vrede op maandag 19 maart (H. Jozef) en maan-
dag 9 april (dit jaar Maria Boodschap) om 19.30 uur in de HH. Benedictus en
Bernadette. Woensdag 31 mei om 19.30 uur in de H. Bonifatius.
 
Bisschop Van der Hende heeft inmiddels in het kader van het Jaar van Gebed
voor een gebedskaart gezorgd die achter in onze kerken beschikbaar is. Het
is een mooi gebed om samen te bidden bijvoorbeeld bij de opening van ver-
gaderingen en andere bijeenkomsten.

Diaken Daan Huntjens

Jaar van Gebed en gebed voor de vrede
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Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

Dag en nacht bereikbaar

E-mail:  erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl
Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Van Vredenburchweg 55
2282 SE  Rijswijk
Tel.: 06-51383380
of 070-3210143

Op zondag 15 april verzorgt Strijk-
trio Kodama een concert in de Boni-
fatiuskerk.
 
Het strijktrio bestaat uit Momoko
Noguchi (viool), Elisabeth Runge
(altviool) en Mileva Fialova (cello).
Dit concert met als titel ‘Un après
midi français’, is onderdeel van de
concertserie Muziek in de Bonifatius.

Muziek in de Bonifatius
Op het programma staan: Die drei-
stimmige Inventionen 11 en 8
(Bach); Ogives 2 en 3 (Satie); Occa-
sional, Oratorio ‘May balmy peace’
(Händel); Trio nr 40 G-groot (Haydn);
Intermezzo (Kodály); Pastorale
(Poulenc); Pavane (Fauré) en Cinq
Piéces en Trio (Ibert).
Het concert begint om 15.00 uur en
duurt een uur. De toegang is gratis.

Na afloop is er een deurcollecte
en de mogelijkheid een glaasje te
nuttigen.
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Geloven en vieren

Palmpasen
Op zaterdag 24 en zondag 25 maart herdenken we de in-
tocht van Christus in Jeruzalem. Daar willen we Hem
deze week op de voet volgen, daar geeft Hij zijn leven
voor ons. Op zondag is er in de Sint Martinuskerk, de HH.
Benedictus en Bernadettekerk en de HH. Petrus en Pau-
luskerk bijzondere aandacht voor de kinderen met hun
palmpaasstokken. Normaal is op 25 maart, precies negen
maanden voor Kerstmis, het hoogfeest van Maria Bood-
schap, maar nu die dag in de Goede Week valt, wordt
dat verplaatst naar maandag 9 april met om 19.00 uur
een Eucharistieviering in de HH. Petrus en Pauluskerk.
 
Boete- en Biechtvieringen
Wij kunnen ons eigen hart voorbereiden op Pasen met
behulp van de boetevieringen: op 24 maart, de voor-
avond van Palmzondag om 19.00 uur in de HH. Benedic-
tus en Bernadettekerk (vooraf kunt u van 17.30-18.30
uur het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen)
en op 26 maart om 19.00 uur in de HH. Petrus en Paulus-
kerk (het Sacrament kunt u daarna ontvangen).
 
Oecumenische vespervieringen
Op 26, 27 en 28 maart zijn er in Rijswijk 's avonds oecu-
menische vespervieringen. Zie pagina 6.
 
Chrismamis in de kathedraal
Bisschop Van den Hende wijdt voor het hele bisdom het
H. Chrisma voor Doop, Vormsel en Wijding, en zegent de
oliën voor zieken en geloofsleerlingen. Zo blijven we het
hele jaar met Christus, de Gezalfde, verbonden. Onze
jongeren die nu in het tweede jaar van hun vormselpro-
ject zitten zijn aanwezig om voor ons de oliën op te
halen, onder andere het Chrisma voor het Vormsel! De
bisschop nodigt ook u allen uit hierbij aanwezig te zijn
aan de Mathenesserlaan 307 in Rotterdam (betaald par-
keren met betaalpas) op woensdag 28 maart om 19.30
uur (vooraf van 18.30-19.15 uur: gelegenheid tot het
ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening).
 
Witte Donderdag, 29 maart
Tijdens het Laatste Avondmaal stelt Jezus de H. Eucharis-
tie in. Voor Hij gaat sterven, geeft Hij zijn Lichaam en
Bloed aan zijn leerlingen. Door zijn woorden maakt Hij
duidelijk: als morgen mijn Lichaam gegeven en mijn
Bloed vergoten wordt, dan gebeurt dat “voor u” – om
ons het leven te geven! We vieren de Eucharistie om
19.00 uur in de H. Bonifatiuskerk (met voetwassing van
de jongeren uit het eerste jaar van het vormselproject)
en de HH. Petrus en Pauluskerk. In deze laatste kerk kun-
nen we nog tot 22.00 uur aanbiddend bij Hem blijven

waken. Via de poort naast De Haard komt u direct in de
sacristie. In de H. Bonifatiuskerk is tot 20.30 uur gelegen-
heid tot aanbidding.
 
Goede Vrijdag, 30 maart
Inderdaad: Zijn Lichaam wordt gebroken en zijn Bloed
vergoten. Op zijn stervensuur, 15.00 uur, bidden we in
alle vier de kerken de kruisweg. Om 19.00 uur wordt in
de H. Bonifatiuskerk het lijdensverhaal gezongen en het
kruis vereerd. Om 19.00 uur in de HH. Petrus en Paulus-
kerk: viering met passieverhaal, grote voorbede en kruis-
verering. Op alle locaties kunt u zowel naar de kruisweg
als naar de avondviering bloemen meenemen (graag
zonder verpakking) om bij het kruis te leggen.
 
Passieconcert
Op Goede Vrijdag is er om 19.00 uur een passieconcert
in de Sint Martinuskerk. Zie pagina 11.
 
Paaszaterdagviering voor kinderen
Op zaterdag 31 maart om 19.00 uur worden de gebeur-
tenissen rond Jezus in de Goede Week voor basisschool-
kinderen verteld in de H. Bonifatiuskerk met zang door
de Koorschool.
 
Paaswake, zaterdag 31 maart
21.30 uur, H. Bonifatiuskerk, St. Martinuskerk en HH.
Petrus en Pauluskerk: In deze heilige nacht waarin onze
Heer Jezus Christus van de dood naar het leven is over-
gegaan, nodigt de kerk alle gelovigen over heel de we-
reld uit bijeen te komen om te waken en te bidden. We
gaan Pasen vieren door de Paaskaars te ontsteken, te
luisteren naar Gods grote daden en de H. Eucharistie
weer te vieren. En wij hopen eens te mogen delen in
Jezus' overwinning op de dood om voor altijd met Hem
te leven in God.
 
Eerste Paasdag, zondag 1 april
De Eucharistievieringen zijn om 9.30 uur in de HH. Bene-
dictus en Bernadettekerk, om 9.30 uur in de St. Marti-
nuskerk (zonder koffiedrinken), om 11.00 uur in de HH.
Petrus en Pauluskerk en om 11.15 uur in de H. Bonifati-
uskerk. Met de allerkleinsten, de kinderen van 0 t/m 7
jaar en hun (groot)ouders, wordt Pasen om 11.00 uur in
een KinderVertelViering in de St. Martinuskerk gevierd.
 
Tweede Paasdag, maandag 2 april
Het Paasfeest is zo groot, dat het acht dagen lang Pasen
is. De tweede daarvan is een nationale feestdag. We vie-
ren de Eucharistie met samenzang: om 10.30 uur (!)
zowel in de H. Bonifatiuskerk als de Sint Martinuskerk.

De vieringen van de Goede Week helpen ons de centrale waarheid van ons geloof te beleven: dat God ons zozeer
heeft liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft (Joh 3,16).

De viering van de Goede Week en Pasen
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Heilige Bonifatius
Centraal secretariaat: Ina van der Steen

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk
secretariaat@bonifatiusparochie.info

ma t/m vr 9.30 - 12.30 uur: 070 399 24 16
in dringende gevallen: 070 319 16 13

www.bonifatiusparochie.info

Bankrekening:
H. Bonifatiusparochie, Rijswijk

NL70 RABO 0323 1096 75

Heilige Benedictus en Bernadette
ma t/m vr 9.30 - 12.30 uur: 070 394 07 08
Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk 

Heilige Bonifatius
ma t/m vr 9.30 - 12.30 uur: 070 399 24 16
Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

In de Goede Week, die voorafgaat aan Pasen, organiseren de kerken van
Rijswijk (katholiek én protestants) gezamenlijk op maandag-, dinsdag- en
woensdagavond een oecumenisch avondgebed:
op maandag 26 maart in de Leeuwendaalkerk (Oranjelaan 62); dinsdag 27
maart in de Oude Kerk (Herenstraat 62b) en woensdag 28 maart in de Hof-
rustkapel (Laan Hofrust 21). Het avondgebed is van 19.30 tot 20.00 uur.

Wij geloven in Rijswijk – Goede Week

In de Goede Week zijn er overigens ook oecumenische vespervieringen in Steenvoorde:
op maandag 26 maart in de Jeroenkapel van de Benedictus- en Bernadettekerk; dinsdag 27 maart in de Nieuwe Kerk
en woensdag 28 maart weer in de Jeroenkapel. Deze vieringen beginnen telkens om 19.00 uur.
Fijn als u ook komt, hartelijk welkom!

Vrijwilliger van het jaar!

De Rijswijkse wethouder Marlies Borsboom heeft eind januari de vrijwilli-
gersprijzen voor het jaar 2017 uitgereikt. In de categorie individueel is Freek
de Jong een van de vrijwilligers van het jaar geworden. Hiermee wordt zijn
jarenlange inzet voor de Benedictus- en Bernadettekerk beloond, maar ook
zijn werk voor de Rijswijkse afdeling van Groei en Bloei. Van harte
gefeliciteerd! 
 

Expositie in de Benedictus en Bernadettekerk
We bedanken Grandia Winnifred voor haar fleurige schil-
derijen. De komende maanden exposeert mevrouw Jos
Reneman. Ze begeleidt drie groepen in Stervoorde met
veel enthousiasme: “Als kind heb ik al tekenen heel leuk
gevonden. De tekenacademie in Den Haag heb ik door
verhuizing helaas niet kunnen afmaken. Maar twintig
jaar geleden heb ik het tekenen en schilderen weer opge-
pakt en lessen genomen bij Kees Fluitman en Jan Naezer.

Mijn inspiratie haal ik uit de dingen die ik zie op vakantie
of zomaar in de tuin, of mijn kleindochter die speelt in
het bos. Ik werk met acryl, aquarel, olieverf, pastelkrijt,
houtskool. Tekenen en schilderen is een uitdaging voor
mij. Soms mislukt het en andere keren is het een ontdek-
king wat er allemaal gebeurt met de kleuren op het
doek… Ik hoop dat u de stukken die nu tentoongesteld
worden leuk vindt om naar te kijken.”
 

Dit jaar hebben wij 47 communicanten. Op zondag
28 januari zijn ze voorgesteld in de Bonifatiuskerk. Op
zondag 3 juni is de grote dag, dan zullen ze hun eerste
heilige Communie ontvangen.

Voorstellen communicanten
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Heilige Bonifatius

Voor vervoer naar de Bonifatius bel:
W.G. Oosterveer, 070 390 01 71.
Naar de Benedictus en Bernadette:
Theo van Paassen, 0174 29 29 57.

Vervoer naar de kerk

Maaltijdprojecten

Mee-eten in de Nieuwe kerk
De eet-data in de komende maan-
den zijn: 22 mrt; 5 en 19 apr; 3, 17
en 31 mei; 14 en 28 juni.
Aanmelden: de maandag vooraf bij
mevr. Adele Lievaart 070 393 21 63;
b.g.g. fam. Rog 06 50 28 32 42.

Benedictus en Bernadettekerk
Op de tweede en vierde woensdag
van elke maand bent u in de gele-
genheid om aan te schuiven voor
een maaltijd in de parochiezaal van
de Benedictus en Bernadettekerk.
Kom en overtuig u! Kosten € 5,- p.p.
incl. koffie of thee. Wijn € 0,80. Aan-
vang 17.30 u. U bent vanaf 17.00 uur
welkom.
Aanmelden tussen 17.00 en 20.00
uur uiterlijk de maandag ervoor:
070 393 90 37 of 070 396 06 99 of
070 325 43 02.

Dankwoord familie
Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

Psalm 25
 
Hierbij willen wij iedereen bedanken
die bij de uitvaartviering van pastoor
Wim van den Ende aanwezig was.
Bijzondere dank gaat uit naar de
voorgangers, koren, dirigent, orga-
nist en kosters. Het was fijn te erva-
ren dat hij voor zovele parochianen
een steun en inspiratiebron was. Wij
denken met een warm gevoel terug
aan zijn afscheid.

Petra Gravendeel-van den Ende
 

Heeft u hulp nodig bij het vervoer,
dan kunt u dat aangeven bij uw aan-
melding. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden.

Zieken- en Ouderenbezoekgroep

Ontspanningsmiddag voor zieken en ouderen
Op dinsdag 29 mei wordt er in de Lucaszaal van de Bonifatiuskerk weer een
gezellige ontspanningsmiddag georganiseerd door de Zieken- en Ouderenbe-
zoekgroep van de Bonifatiusparochie. De middag is vooral bedoeld voor zie-
ken, ouderen en alleenstaanden van onze gemeenschap en duurt van 14.00
tot 16.30 uur. Vast ingrediënt is de ontmoeting met elkaar, daarbij wordt ge-
zorgd voor een goede catering en voor levende muziek.
Wij hopen dat u erbij bent.
Heeft u interesse? Geeft u zich dan op voor 21 mei bij Open Huis van de Bo-
nifatiuskerk: 070 399 24 16.

Kom zingen bij Barina!
Het is wetenschappelijk bewezen dat zingen gelukkig maakt, zingen in een
koor maakt nóg gelukkiger: waarom zou u en jij het daarom laten om te
komen zingen bij Barina? Dit middenkoor, leeftijd van 25 tot 70 jaar, is op
zoek naar leden. Alle stemmen zijn zeer welkom, alten in het bijzonder. We
zingen eens per maand in een viering in de Benedictus- en Bernadettekerk
en we organiseren elk jaar een kerstconcert. Op 1 september 2018 bestaat
Barina twintigjaar!
Wij repeteren op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Benedic-
tus- en Bernadettekerk. De pauze wordt altijd gebruikt om gezellig bij te pra-
ten. Daarnaast hebben we elk jaar een kooruitje waarbij alle koorleden graag
meegaan. Kom eens vrijblijvend luisteren en de sfeer proeven op een dins-
dagavond. U en jij bent meer dan welkom!

Arco Zwijnenburg

Dank u voor uw eindejaarsbijdrage
Vele parochianen hebben gereageerd op de brief van november waarin we
vroegen om een extra financiële bijdrage. In totaal heeft de parochie
€ 36.000 ontvangen als extra financiële bijdrage. Wij willen alle parochianen
hartelijk bedanken. Dankzij deze extra bijdrage hebben we het jaar financieel
gezond afgesloten. In de volgende federatieblad komen wij met de complete
jaarcijfers.

Vincent Dobbe, penningmeester

Familieberichten
 
Gedoopt
Olivia Kuipers
Samuel Homik
Juliette Engel Montenegro
Zuzanna Giera
Deimantas Gindulis
Lisa-Marie Han
Rafael Tielak
Floris-Jan van Vianen
Joshua Klos
Marlena Giera
Mike Sochan Giera
Ada Kapuscinska
 
Overleden
Maria Zegers-Rewinkel, 92 jaar
Trees Muller- Voets, 78 jaar
Nol Bauwens, 95 jaar
Riet Borsboom-Shrama, 94 jaar
Miep Koot-van Bladel, 92 jaar
Paul Jansen, 66 jaar
Rieki Boelens-van den Akker,
95 jaar
Lia Schonk-Dijkmans, 79 jaar
Gesina Ravensbergen- Grob,
93 jaar
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Vieringen in onze kerken

za
za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
17.30
19.00
  9.30
  9.30
11.00
11.00
13.00

Mar
B&B
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B

Euch.
Biecht
Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
Pastoor Van Deelen
Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker
Paters SVD

Samenzang, organist, na afloop vastensoep
Biechtgelegenheid tot 18.30 uur
Boeteviering & Palmwijding, Resonet in Laudibus
Koorschool
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gerardus Majellakoor
Con Amore, kinderwoorddienst
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Zaterdag 24 en zondag 25 maart: Palmzondag van het lijden van de Heer

ma
m-w
m-w

19.00
19.00
19.30

P&P Gebed
Gebed
Gebed

Pastoor Bakker
Oecumenisch
Oecumenisch

Boeteviering en Biechtgelegenheid
Vesper, zie pagina 6 voor locaties
Avondgebed, zie pagina 6 voor locaties

Maandag 26 tot en met woensdag 28 maart

do
do
do

19.00
19.00
20.00

Bon
P&P
B&B

Euch.
Euch.
Euch.

Past. Van Deelen & dkn Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Paters SVD

Gloria Deo
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Donderdag 29 maart: Witte Donderdag

vr
vr
vr
vr
vr
vr
vr
vr

15.00
15.00
15.00
15.00
19.00
19.00
19.00
20.00

B&B
Bon
Mar
P&P
Bon
Mar
P&P
B&B

Gebed
Gebed
Gebed
Gebed
Gebed
 
Gebed
Gebed

Pastor Van der Aart & geb.l. Beker
Pastoor Van Deelen
Gebedsleider Pinkse
Werkgroep
Pastoor Van Deelen
Passieconcert
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Paters SVD

Kruisweg, Resonet in Laudibus
Kruisweg, Gloria Deo
Kruisweg, St. Maarten
Kruisweg
Gez. passie & kruishulde, Gerardus Majellakoor
St. Maarten
Passieverhaal & kruishulde, JoKo
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag (verplichte vasten- en onthoudingsdag)

za
za
za
za
za

19.00
20.00
21.30
21.30
21.30

Bon
B&B
Bon
Mar
P&P

Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Van der Aart
Paters SVD
Past. Van Deelen & past. V/d Aart
Pastoor Bakker & dkn Huntjens
Pastor Wessel & diaken Tolsma

Paasviering voor kinderen, Koorschool
Paaswake Indonesische Katholieke Gemeenschap
Paaswake, Gloria Deo
Paaswake, St. Maarten
Paaswake, JoKo

Zaterdag 31 maart: Paaszaterdag

zo
zo
zo
zo
zo

  9.30
  9.30
11.00
11.00
11.15

Mar
B&B
Mar
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Gebed
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker & dkn Huntjens
Pastoor Van Deelen
Diaken Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastoor Van Deelen

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Resonet in Laudibus & Barina
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders
Con Amore
Gloria Deo & Gerardus Majellakoor

Zondag 1 april: Hoogfeest van Pasen

ma
ma

10.30
10.30

Bon
Mar

Euch.
Euch.

Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker

Samenzang
Samenzang, organist

Maandag 2 april: 2e Paasdag

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
13.00

Mar
B&B
Mar
P&P
Bon
B&B

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
Paters SVD

Zanggroep, deurcollecte Stichting Uit-Zicht
Resonet in Laudibus
St. Maarten, deurcollecte Stichting Uit-Zicht
Con Amore, deurcollecte Stichting Uit-Zicht
Schola Gloria Deo
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Zaterdag 7 en zondag 8 april: 2e zondag van Pasen, zondag van de goddelijke Barmhartigheid

ma 19.00 P&P Euch. Pastoor Bakker  
Maandag 9 april: Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

Kerken:
Soort viering:

B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus en P&P: Petrus & Paulus.
Euch.: Eucharistie; Comm.: Woord- en Communieviering en Gebed is Woord- en Gebedsviering.

Afkortingen
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Vieringen in onze kerken

In mei wordt er in de P&P op de weekdagen om 19.00 uur de Rozenkrans gebeden om de voorspraak van Maria
voor alles wat ons en de wereld bezig houdt. Op vrijdag 25 mei is er om 19.00 uur een plechtig lof.

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
13.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen

Pastoor Bakker & dkn Huntjens
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker & dkn Huntjens
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker
Pastor Van der Aart

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo (Latijn), na afloop koffie
JoKo, eerste heilige Communie, crêche

Zaterdag 14 en zondag 15 april: 3e zondag van Pasen

za
zo
zo
 
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
11.00
 
11.00
11.00
13.00
13.00

Mar
B&B
Mar
 
Bon
P&P
Bon
B&B

Euch.
Comm.
Euch.
 
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Van Eijk
Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker
 
Pastoor Van Deelen
Pastor Van Eijk
R.K. Oekraïense gemeenschap
Paters SVD

Schola Cum Jubilo, deurcollecte Vronesteyn
Barina, 2e collecte Vronesteyn
St. Maarten, eerste heilige Communie, crêche,
deurcollecte voor Vronesteyn
Koorschool, 2e collecte Vronesteyn
Con Amore, deurcollecte voor Vronesteyn
Oosterse Ritus
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Zaterdag 21 en zondag 22 april: 4e zondag van Pasen, Roepingenzondag, coll. priester- en diakenopl. Vronesteyn

za
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Comm.
Euch.
Euch.
Comm.
Euch.

Gebedsleider Pinkse
Pastoor Bakker
Past. Van Deelen & gebedsl. Pinkse
Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker

Samenzang, organist
Resonet in Laudibus of samenzang
St. Maarten
Gloria Deo (Ned)
Con Amore

Zaterdag 28 en zondag 29 april: 5e zondag van Pasen

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
  9.30
  9.30
11.00
11.00
13.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Comm.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Gebedsleiders Verviers-Beker
Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep
 
Resonet in Laudibus of samenzang
St. Maarten
Schola Gloria Deo, na afloop koffie
Samenzang, organist
Oosterse Ritus

Zaterdag 5 en zondag 6 mei: 6e zondag van Pasen

do
do
do

  9.30
10.30
11.00

Mar
B&B
P&P

Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Past. Van Deelen & diaken Tolsma
Pastoor Bakker

St. Maarten
Gerardus Majellakoor
Con Amore

Donderdag 10 mei: Hemelvaart van de Heer

za
zo
 
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
 
  9.30
11.00
11.00
13.00

Mar
B&B
 
Mar
Bon
P&P
B&B

Euch.
Euch.
 
Euch.
Comm.
Euch.
Euch.

Pastor Van Eijk
Pastoor Van Deelen
 
Pastor Van Eijk
Pastor Van der Aart
Pastor Van Eijk
Paters SVD

Samenzang, organist
Resonet in Laudibus of samenzang,
2e collecte Nederlandse missionarissen
St. Maarten
Gerardus Majellakoor, 2e coll. Ned. missionarissen
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Zaterdag 12 en zondag 13 mei: 7e zondag van Pasen

maandag
dinsdag
1e dinsdag
2e/4e dinsdag
3e dinsdag

19.30
  9.00
  9.30
  9.30
  9.30

 B&B
 P&P
 B&B
 B&B
 B&B

Rozenkrans
Eucharistieviering
Gebedskring
Communieviering
Eucharistieviering

woensdag
woensdag
donderdag
vrijdag
vrijdag

12.45
19.00
  9.00
  9.00
  9.30

 Mar
 P&P
 Mar
 P&P
 Bon

Eucharistieviering & 3e woensdag aanbidding
Rozenkrans
Communieviering
Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding

Vieringen op weekdagen in onze kerken
Zie voor vieringen in verzorgingshuizen de websites van de parochies.
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Sint Maarten en Trinitas
Centraal parochiebureau:

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg
parochie@sintmaarten-trinitas.nl

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11
in dringende gevallen: 06 10 77 78 75

www.sintmaartentrinitas.nl

Bankrekeningen: 
Sint Maarten, Voorburg, NL60 RABO 0365 9004 35 

R.K. Parochie Trinitas, Leidschendam
NL33 RABO 0365 9913 25

Sint Martinus
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11
Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

Heilige Petrus en Paulus
di en vr 9.30 - 12.00 uur: 06 51 11 34 54

Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

Palmpasen en Pasen voor de kinderen en jongeren
Palmpasen
Een uitgebreide uitnodiging tot het maken van de palm-
paasstokken door de kinderen staat in de vorige uitgave
van Kerk aan de Vliet. Op zondag 25 maart, om 9.00 uur
zijn de kinderen welkom in de Maartenszaal in Voorburg
en om 10.00 uur zijn de kinderen welkom in De Haard in
Leidschendam. Tijdens de vieringen is er een kinder-
woorddienst. Speciaal breng ik deze dag onder de aan-
dacht van de kinderen die zich voorbereiden op hun eer-
ste heilige Communie.
 

Sint Martinuskerk 125 jaar

Op 29 juni 1891 werd de eerste steen gelegd voor de
Sint Martinuskerk en bijna twee jaar later vond de conse-
cratie van de kerk plaats op 24 april 1893. Dat is nu 125
jaar geleden. Het feest van de heilige Martinus, 11 no-
vember, valt dit jaar precies op zondag. Een bijzonder
mooie dag om een herdenkingsfeest te vieren in dit jubi-
leumjaar van de parochiekerk.
 
Enkele weken geleden heeft de jubilerende Sint Marti-
nuskerk ons flink bezig gehouden. Er was door de storm
een kruisbloemornament van de sokkel afgewaaid en dit
zware betonnen ornament lag in een goot tegen de
toren aan. Met groots materieel moest deze gevaarlijke
situatie op ongeveer 37 meter hoogte hersteld worden.
Drie verschillende firma's hebben dit op één dag moge-
lijk gemaakt.
 
Ja, beste mensen, de Sint Martinuskerk is een mooi mo-
nument, maar vraagt constante aandacht. Het is een
kostbaar huis van God. Op de eerste plaats om samen
ons geloof te vieren, maar ook om het met elkaar te on-
derhouden. Een extra oproep om mee te doen met de
Actie Kerkbalans is hier op zijn plaats.

Pastoor W. Bakker

Pasen
Op eerste Paasdag is er in de Sint Martinuskerk een uit-
gebreide Kinderwoorddienst en Tienerkwartier tijdens
de viering van 9.30 uur. En om 11.00 uur is de KinderVer-
telViering voor kinderen van 0-7 jaar.

Pastoor W. Bakker
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten
 
Gedoopt
Philip Hoes
Faas van der Made
 
Overleden
Jan Bakker, 70 jaar
Max de Adelhart Toorop, 87 jaar
Peter Vermeulen, 84 jaar
Eline Swaak-Martijn, 84 jaar
Thea Lüling-Peters, 76 jaar
Frances Verhagen-Cozijn, 71 jaar
 

Gaat u ook mee naar Schotland?
U hoeft niet naar de andere kant van de aardbol te rei-
zen om een land te ontdekken waar natuur en cultuur u
om de haverklap de mond doen open vallen. De Schot-
ten nodigen u graag uit voor een bezoek aan hun vader-
land waar u natuurlijk ook kennis maakt met doedelzak-
ken, kastelen, whisky, kilts en zalm. Met een gezellige
groep mensen gaan we van 26 juni tot en met 4 juli naar
dit fascinerende land met onder andere bezoeken aan
Glasgow, Edinburgh en een whisky-destilleerderij.
Een uitgebreid programma en inschrijfformulier staan op
de websites van onze parochies en zijn verkrijgbaar bij:
De Koningkerk, HH. Petrus en Pauluskerk en de Marti-
nuskerk of op aanvraag per e-mail bij:
mjadegoederen@ziggo.nl.

Op Goede Vrijdag 30 maart om 19.00 uur is er in de Sint
Martinuskerk in Voorburg een passieconcert dat gege-
ven wordt door het parochiekoor Sint Maarten, met
medewerking van: Demelza van der Lans, sopraan, Merel
van der Meulen, viool, en Bernard Dijkman, declamaties,
alles onder leiding van Jos Siebers.
Het concert bestaat uit passiemuziek in vele talen,
muziek uit Taizé en tal van componisten zoals: C.C. Saint
Saëns, J.S. Bach, G. Fauré, W.A. Mozart, M. Haydn,
N. Luboff, A. Lloyd Webber, H. Purcell en vele anderen.
De toegang is gratis, er is een collecte na afloop! U bent
van harte uitgenodigd.

Passieconcert

De Paaskaars

De Paaskaars is hét teken van ons geloof in de verrezen Heer. In het duister,
aan het begin van de Paaswake wordt deze kaars aan het Paasvuur ontsto-
ken. De applicatie, de versiering op de Paaskaars van dit jaar is eenvoudig en
heel treffend: het Christusmonogram. Het is een afkorting van de Griekse
naam Christus, waarbij de eerste twee letters X (Chi) en P (Rho) tot een mo-
nogram gevormd zijn.
Daarbij staan op de Paaskaars de Alfa en de Omega. Dit zijn de eerste en de
laatste letters van het Griekse alfabet. In het Nederlands zouden we zeggen:
Ik ben de A en de Z. In het laatste Bijbelboek zegt Jezus Christus dat Hij de
Alfa en Omega is, dat wil zeggen: het Begin en het Einde, de Eerste en de
Laatste. (Openbaring 22,13).

Pastoor W. Bakker

Oecumenisch Vrouwenwerk
Vertrouwen
De Vrouw en Geloof-ochtend wordt gehouden op
woensdag 21 maart in de Kruisheuvelkerk, Burgemeester
Roeringlaan 6, Leidschendam. De inleiding wordt gehou-
den door Ria Keijzer.
De daaropvolgende bijeenkomst is op woensdag 18 april
in De Haard, Molenpad 2a, Leidschendam, met een inlei-
ding door Nel van Dorp.
Op beide bijeenkomsten zal het onderwerp 'Vertrouwen'
besproken worden.
Om 9.45 uur staat de koffie klaar. We starten om 10.00
uur en eindigen 11.30 uur. U bent welkom.
Informatie: p.korving@outlook.com of
pompertmarianne@gmail.com.

Veertigdagentijdvieringen

Biddend op weg naar Pasen. Onder dit motto is er in de
Veertigdagentijd op woensdagavond om 19.30 uur een
gebedsviering met muziek, zang en stilte. Aansluitend is
er een inleiding. Pastor Van der Aart en diaken Tolsma
hebben de spirituele kant van de Matthäus Passion be-
sproken. Pastor Van Eijk sprak over de litanie van het
heilig Sacrament: hoe beleven wij de Eucharistie. Op 21
maart is de tweede bijeenkomst over dit laatste onder-
werp. De vieringen zijn in de dagkapel van de Sint Marti-
nus en de inleidingen in de Maartenszaal.
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015-3101643 - www.vdhuz.nl -  070-3202040

Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

Haagse Bedevaarten 2018
Kevelaer, Maria Troosteres der Bedroefden
Tweedaagse bedevaart van maandag 30 april tot en met
dinsdag 1 mei Kevelaer in Duitsland. Op deze dinsdag zal
het bedevaartseizoen van Kevelaer officieel worden geo-
pend met vele gelovigen uit verschillende landen.
Smakt, St. Jozef
Op zaterdag 12 mei is de bedevaart naar Smakt in Lim-
burg. Een bijzonder heiligdom, gewijd aan Sint Jozef, pa-
troon van de arbeid, gelukkige levensstaat en het gezin.
Kevelaer, Maria Troosteres der Bedroefden
Driedaagse bedevaart van donderdag 9 tot en met zater-
dag 11 augustus of eendaagse bedevaart op vrijdag 10
augustus naar Kevelaer in Duitsland.
Heiloo, Onze Lieve Vrouw ter Nood
Op woensdag 19 september is de bedevaart naar Heiloo.
Maria is onze Moeder die alle noden en zorgen van de
mensen kent en luistert naar elke stem, ook de zwakste.
's Middags is er een bezoek aan de Abdij Sint Adelbert in
Egmond.
Kevelaer, sluiting bedevaartjaar
Een tweedaagse bedevaart van woensdag 31 oktober
tot en met donderdag 1 november naar Kevelaer om op
Allerheiligen het bedevaartseizoen officieel af te sluiten
met vele gelovigen uit verschillende landen.

Banneux Comité Bisdom Rotterdam 

Dit jaar zijn er de volgende bedevaarten naar Banneux.
Eendaagse bedevaarten
Op zaterdag 9 juni, begeleid door pater Boomaerts cp en
op maandag 27 augustus, begeleid door pastoor Bergs.
Tweedaagse bedevaarten
Op zaterdag en zondag 26 en 27 mei en op 1 en 2 sep-
tember, beide keren begeleid door diaken Collignon.
Vijfdaagse bedevaarten
Op vrijdag 11 tot en met dinsdag 15 mei, begeleid door
pater Lindeijer sj en diaken Vrijburg en op vrijdag 5 tot
en met dinsdag 9 oktober (onder medische begeleiding),
begeleid door pastoor Van der Helm en diaken Collignon.
Bisschop Van den Hende komt in het weekend van 6 en
7 oktober naar Banneux.
Meer informatie over de bedevaarten naar Banneux
Zie www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl of neem
contact op met Paula Opstal-Ammerlaan, Westlaan 62,
2641 DN Pijnacker, 015 369 31 48 of Gerard de Bruijn,
Polderweg 12a, 2493 ZA 's Gravenhage, 070 320 58 72.

Meer informatie over de Haagse Bedevaarten
Zie www.bedevaart.nl of mail naar info@bedevaart.nl of
neem contact op via 070 387 67 01. Aanmelding kan via
de website maar u kunt mij ook bellen.

Ineke Huitema
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Kerk en wereld

Vastenactie voor Kitale in Kenia

Het zal niemand zijn ontgaan: de Vastenactie van dit jaar
is gericht op het werk in Kenia van iemand uit onze naas-
te omgeving, Jacinta van Luijk. Zo komen missiewerk en
ontwikkelingshulp wel heel dichtbij. Met haar team weet
Jacinta honderden vrijwilligers te enthousiasmeren om
te werken aan gemeenschapsopbouw en vrede waar
verhoudingen verstoord zijn, aan zorg voor aidspatiënten
en voorlichting om verdere verspreiding te voorkomen,
aan de opvang van kwetsbare jongeren, aan voorlichting
over alcohol- en drugsmisbruik.
 
Zo veel werk, zo veel initiatieven, alleen… die financiën,
daar kan zij wel wat hulp bij gebruiken. Nu, tegen het
eind van de Veertigdagentijd, kunt u nog helpen met een
gift. Uw giften gaan rechtstreeks naar het werk in Kenia
en Vastenactie legt er nog 50 % bovenop. 
 
Bisschoppelijke Vastenactie Den Haag
IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 met vermelding:
Kitale Kenia projectnummer 400346.
Gebruik dit keer geen overschrijving met het voorge-
drukte betalingskenmerk van Vastenactie.
Wij hopen op heel veel hulp!

Werkgroep MOV

Orkaan op Sint Maarten
Eind vorig jaar is u gevraagd een bijdrage te leveren aan
het herstel van de schade die er door de orkaan Irma op
Sint Maarten is veroorzaakt. Onlangs is er € 1.040,31
overgemaakt naar de paters SVD ten bate van de paro-
chie Saint Martin of Tours op Sint Maarten. Op de websi-
te van die parochie staat een oproep om op elke derde
maandag van de maand deel te nemen aan een gebeds-
viering voor het eiland Sint Maarten. Die uitnodiging
kunnen wij ook op onszelf betrekken door op deze dagen
voor de mensen op Sint Maarten te bidden.

Werkgroep MOV, Pier Tolsma, diaken
 

VÍDAM-contactclowns

In de oecumenische diaconale viering op 25 maart in de
Benedictus en Bernadettekerk traden de contactclowns
van VÍDAM op. Deze vrijwilligers willen als clown wat
vreugde brengen aan mensen die oud of ziek of eenzaam
zijn, hier in Nederland en eens per jaar in Roemenië. In
deze Veertigdagentijd geven wij hun werk financiële on-
dersteuning.

Jacinta en een van de naaste medewerkers
 

Asiel Zoekers Centrum (AZC) Rijswijk

De Samenlopers bestaat uit mensen uit een tiental ker-
ken en christelijke groepen uit Rijswijk en omgeving. Zij
werken samen bij het helpen van de bewoners van het
AZC om zich hier thuis en welkom te voelen. In het AZC
verblijven op dit moment 400 bewoners, bestaande uit
gezinnen en alleen reizende mannen en vrouwen, van 23
verschillende nationaliteiten. De bewoners zorgen zoveel
mogelijk voor zichzelf: koken, wassen, schoonmaken,
boodschappen doen.
 
De 50 kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar
gaan op het terrein naar basisschool ‘De Bazaar’. De 35
kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar gaan naar een
internationale schakelklas voor het voortgezet onder-
wijs. Op het terrein is een Open Leercentrum ingericht
met leslokalen en computers die de bewoners kunnen
gebruiken. En er is een recreatieruimte waar bewoners
kunnen ontspannen. Verder is het Gezondheidscentrum
Asielzoekers op de locatie aanwezig en worden de bewo-
ners begeleid door medewerkers en vrijwilligers van
Vluchtelingen Werk Nederland.
 
Voor de uitvoering van activiteiten van De Samenlopers
worden vrijwilligers gezocht. Het betreft Nederlandse
taal, computerles, kinderactiviteiten, fietsles en fietsre-
paratie, vrouwenactiviteiten en sport.
Voor meer informatie: info@desamenlopers.nl.

Ellen Sormani
 

13



Inspiratie en bezinning

Column

Boekbespreking

Radio Maria
Dit jaar is het tienjarig jubileum van
Radio Maria. Ik luister al naar Radio
Maria vanaf de eerste uitzending en
de zender overtreft mijn verwachtin-
gen. Wat heeft Radio Maria te bie-
den? Te veel om op te noemen maar
onder meer:
- Vier keer per dag getijdengebed,
zoals in de kloosters wordt gebeden.
- Het Woord van God. Elke dag op-
nieuw.
- Een overweging van het Evangelie
door pater Bots sj.
- De rozenkrans van de goddelijke
barmhartigheid, waarbij gebedsin-
tenties kunnen worden opgeven.
- Dagelijks een Eucharistieviering om
19.00 uur.
Radio Maria Nederland maakt deel
uit van de wereldwijde Radio Maria-
familie die op alle continenten en in
ruim vijftig landen actief is. De studio
van Radio Maria Nederland bevindt
zich in Den Bosch. Dagelijks zetten
veel vrijwilligers zich met hart en ziel
in om de uitzendingen mogelijk te
maken. Wil je meer weten? Radio
Maria organiseert regelmatig Open
Dagen. De zender is te ontvangen via
DAB+ en via internet.
Waar vind je nog een katholiek ra-
diostation gericht op Geloof, Hoop
en Liefde?
Kom en luister. Radio Maria.

Jerry van Veldhoven

Titel: God is een vluchteling:
De terugkeer van het christendom in de Lage Landen
Auteur: David Dessin
Uitgever: Polis, 2017; Prijs: € 19,95
ISBN: 978 94 6310 110 3; Aantal pagina's: 210
 
Een eeuw geleden leefden de meeste christenen in
Europa. Nu woont driekwart van hen erbuiten. “Het
christendom is vandaag niet langer een voornamelijk
Europees verhaal.” Ook in onze directe omgeving is dit merkbaar. Ruim de
helft van alle migranten in de Europese Unie is christen. Zij brengen het
christendom terug naar Europa. David Dessin is op zoek naar hen. Wat zijn
hun achtergronden? Welke rol speelt het geloof in hun leven? Hoe denken
zij over het Europese christendom? Hoe gaan zij onze toekomst bepalen?
 
De filosoof Dessin beschrijft de ontwikkelingen van het christendom in Afrika
en in het nabije en verre Oosten. Vaak is dit een zeer lange geschiedenis van
vervolging en onderdrukking. Hij spreekt ook vele christenen afkomstig uit
deze delen van de wereld die nu in België wonen. Het resultaat is een fasci-
nerend en vlot geschreven boek dat veel stof tot nadenken geeft.

Pier Tolsma,diaken

Christus is één keer gestorven, de
Rechtvaardige die stierf voor on-
rechtvaardige mensen. Nu Hij uit de
dood is opgestaan, sterft Hij niet
meer. De dood heeft geen macht
meer over Hem. Door zijn dood is de
dood gestorven en heeft Christus
voor altijd afgerekend met de zonde.
Het leven dat Hij nu leeft, is een
leven voor God. Zo moeten we ons-
zelf ook beschouwen. We zijn gestor-
ven voor de zonde en we leven in
Christus Jezus voor God.

Aurelius Augustinus

Mijn Heer en mijn God

Gods aanwezigheid
Persoonlijk word ik gedurende de aanbidding uitgenodigd om binnen te tre-
den in Gods intimiteit en zijn aanwezigheid te beamen. Hierbij word ik door
twee leerlingen van Jezus uitgenodigd. Hier geef ik gevolg aan door in navol-
ging van Thomas, toen Jezus aan hem verscheen, van harte uit te spreken:
“Mijn Heer en mijn God.” En door eenvoudig zoals Maria van Betanië bij
Jezus te gaan zitten en in de rust en de stilte bij Hem te blijven zitten. Elisa-
beth van Dijon schreef hierover: “O, Woord van mijn God, mijn leven wil ik
doorbrengen al luisterend naar U; één en al ontvankelijkheid om alles van U
te leren… Door alle nachten heen, in elke leegte, in iedere onmacht: mijn blik
vast op U.”
 
Gedurende de aanbidding zullen we de komende tijd ook het gebed bidden,
dat ons door mgr. Van den Hende is aangereikt voor dit Jaar van Gebed. Een
aantal gebedskaarten ligt achter in de kerk om thuis te bidden.

Pastoor W. Bakker

Op deze pagina van Inspiratie en be-
zinning vindt u gedurende het Jaar
van Gebed iedere keer een korte
overweging over bidden. In heel wat
parochies is het gebruikelijk tijdens
de week met enkele mensen samen
te komen voor een Eucharistische
aanbidding. Binnen onze federatie is
dat op de eerste vrijdag van de
maand van 9.30 uur tot 10.00 uur in
de HH. Petrus en Pauluskerk en in de
H. Bonifatiuskerk van 9.50 uur tot
10.00 uur en op de derde woensdag
van de maand van 13.15 tot 13.45
uur in de Sint Martinuskerk.

Meditatie
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Leren en verdiepen Interview

Wie ben je?
“Ik heet Rozemarijn Waasdorp-Hens-
kens. Ik ben moeder van vier kinde-
ren (bijna 14, 12, 10 en 6 jaar oud).
Ik ben vrijwilliger in de Bonifatius-
kerk. Hier ben ik zelf ook gedoopt,
heb ik mijn eerste heilige Communie
en het Vormsel ontvangen, hier zijn
wij veertien jaar geleden getrouwd.”
 
Hoe kwam je bij je werkgroep?
“Als kind ben ik al actief geweest.
Ik heb gezongen in het Maribo koor 
(het toenmalige kinderkoor) en ik
was misdienaar. Maar het liefst hielp
ik in de crèche, die er toen was, om
de jongste kinderen op te vangen als
hun ouders naar de viering gingen.
Vele jaren later, toen mijn kinderen
wat groter werden, wilde ik weer
actief worden als vrijwilliger. Na de
eerste heilige Communie van onze
oudste dochter, zeven jaar geleden,
ben ik coördinator van de werkgroep
eerste heilige Communie in de Boni-
fatiusparochie geworden. Met een
vaste en enthousiaste werkgroep
begeleiden we de kinderen op weg
naar hun eerste heilige Communie.”
 
“We proberen de kinderen ook en-
thousiast te krijgen voor vrijwilligers-
werk, bijvoorbeeld als misdienaar of
bij de Koorschool. Zodat de kinderen
ook zo kunnen ervaren dat je op een
leuke manier bezig kunt zijn met het
geloof.”
 
Wat is jouw motivatie?
“Onze beide dochters zijn ook actief
als misdienaar en bij de Koorschool.
Nu zijn ze ook bezig met hun vorm-
selvoorbereiding en de oudste helpt
ook graag bij de communiewerk-
groep. Ik vind het heel belangrijk dat
mijn kinderen zich ook betrokken
voelen bij de Kerk. Zelf hoop ik ook
nog lang bezig te blijven binnen mijn
huidige werkgroep of bij een andere
werkgroep met kinderen of jonge-
ren.”

Rozemarijn 
Waasdorp-Henskens

Lezing Maria in de kerkmuziek door de eeuwen heen
Dinsdagavond 29 mei om 20.00 uur bent u van harte welkom in de Lucaszaal
van de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk bij de derde en laatste lezing over het
thema Maria. Gastspreker is dr. drs. Willem Marie Speelman. De heer Speel-
man geeft onderwijs aan de Universiteit van Tilburg in de christelijke spiritu-
aliteit en is onder andere expert in liturgische muziek. Deze avond vertelt hij
over Maria in de kerkmuziek door de eeuwen heen. Voor dit avondprogram-
ma is er geen vervoersregeling.

Namens de programmacommissie Maria Maas
 God ontmoeten in Paulus

Tijdens drie bijeenkomsten op woensdagavond gaan we
met elkaar in gesprek over het boekje ‘God ontmoeten
in Paulus’ van Rowen Williams, voormalig Anglicaans
aartsbisschop van Canterbury. In dit mooie en speciaal
voor de tijd van Pasen geschreven boekje belicht Rowan
Williams de kern en het doel van Paulus' brieven. Hij
richt daarbij vooral de focus op de sociale omgeving van
Paulus, waarin het christen-zijn iets nieuws met zich
meebracht dat bepaald niet zonder risico was.

Williams schrijft ook met gevoel over de wonderlijke manier waarop het ge-
drag en de taal van de christelijke gemeente in de tijd van Paulus werd ge-
vormd. Daarmee helpt hij ons dichterbij de spiritualiteit van Paulus te
komen. U wordt gevraagd als voorbereiding op iedere bijeenkomst één
hoofdstuk (ca. 30 pagina's) te lezen. De bijeenkomsten zijn op 4, 11 en 18
april in de Maartenszaal van de Sint Martinuskerk, Oosteinde 54, Voorburg
en staan onder leiding van diaken in opleiding Henk van Zoelen. Aanvang
20.00 uur. Aanmelding is noodzakelijk in verband met uw voorbereiding op
de inhoud en de aanschaf van het boekje (€ 14,90): havz2903@gmail.com.

Henk van Zoelen, diaken in opleiding
 
De eerste heilige Communie
 Na een tijd van intensieve voorbereiding is op zondag 15 april het feest de
eerste heilige Communie in de Petrus en Pauluskerk, op 22 april in de Marti-
nuskerk en tenslotte in Rijswijk op zondag 3 juni in de Bonifatius.
 
In Leidschendam en Voorburg hebben vrijwilligers de kinderen samen met
de ouders voorbereid. Elke bijeenkomst begon daar in de kerk, in de viering,
waar ze met hun ouders stukje bij beetje steeds meer ingroeiden in de litur-
gie. Met dit ingroeimodel wordt het vieren met de gemeenschap steeds ver-
trouwder. Het nadeel is dat er wat weinig tijd overblijft om ook inhoudelijk
een en ander te behandelen. In Rijswijk gebruikt een vast team van vrijwilli-
gers een andere methode. Hier krijgen de kinderen een uitgebreidere inhou-
delijke voorbereiding. Dat gebeurt tijdens de viering op zondagmorgen. Na-
deel is dat de kinderen niet in aanraking komen met de liturgie tenzij ze op
andere zondagen met hun ouders naar de kerk gaan. Wat weegt nu zwaar-
der? De kennis die kinderen krijgen overgedragen of het vertrouwd raken
met de liturgie en de gemeenschap?
 
Dat gaan we in de evaluatie en in het team bespreken. We hopen dat de
inzet van al die vrijwilligers niet vergeefs is geweest en dat ouders en kinde-
ren actief deel gaan uitmaken onze parochiegemeenschappen. Hoe het ook
zij, ik wil de vrijwilligers een dikke pluim geven. Het zijn zelf mensen met een
gezin of een baan of beide, en ze zijn er weer voor gegaan. Heel veel dank!
Wij kunnen niet zonder hen.

Ingrid van der Aart, pastoraal werker
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Jeugd en Jongeren

Kindervertelvieringen

te maken werd dit omgedoopt tot Koorschool. Behalve
in de vakanties wordt er elke donderdagmiddag van
15.45 tot 17.00 uur gerepeteerd. Een van de moeders,
Celine de Santos, zorgt daarbij voor limonade en begelei-
ding van de kinderen.
 
Als regel zingt de Koorschool eens per maand in de
zondagse liturgievieringen. Dit is op de laatste zondag
van de maand, tenzij zij die maand zingen in een viering
met eerste heilige Communie of heilig Vormsel.
 
Zij zingen ook op Palmzondag en in de kindervieringen
op Kerstmis en Pasen. Het betreft zowel vieringen in de
H. Bonifatius als in de HH. Benedictus en Bernadette. Op
Palmzondag en Pasen worden er liederen gezongen uit
de film Jesus Christ Superstar. Vooraf kijken ze samen
naar de film.

Laat de kinderen op jonge leeftijd
vertrouwd raken met vieren, geloven
en het kerkgebouw. De komende pe-
riode zijn er de volgende KinderVer-
telVieringen voor kinderen van 0-7
jaar en hun (groot)ouders.
 
Paastuinvieringgebouw
1 april 11.00 uur Sint Martinuskerk.
De Paastuinviering is de laatste jaren
een vertrouwde manier geworden
om Pasen te vieren met de aller-

“Het is een leuke en hechte groep. Het zijn echt heel leuke kinderen.” Gerard Legierse wordt helemaal enthousiast
als hij vertelt over de Koorschool waaraan hij leiding geeft.

kleinsten. Het verhaal over Maria
van Magdala die bij het lege graf
komt op Paasmorgen wordt verteld
en in beeld gebracht. Het open graf
staat in een mooie tuin. De tuin
wordt tijdens het verhaal nog mooi-
er gemaakt. Met deze viering leren
kinderen op jonge leeftijd de beteke-
nis van Pasen op een creatieve ma-
nier kennen en vieren. Na afloop is
het eieren zoeken in de buitentuin
van de Sint Martinuskerk.

Zacheüsviering
27 mei 15.30 uur Sint Martinuskerk.
In het volgende nummer komen we
met uitgebreide informatie over
deze viering maar zet deze datum
alvast in de agenda. De kinderen zul-
len actief in het verhaal participeren.
Zij mogen bij Zacheüs pas door de
poort als zij veel te veel muntjes be-
talen, maar dan komt Jezus naar de
stad…

Diaken Daan Huntjens

De Koorschool: geen simpele kinderliedjes

“We zingen muziek op niveau. De
kinderen worden echt uitgedaagd en
dat vinden zij geweldig. Zij nemen
geen genoegen met simpele kinder-
liedjes. Het repertoire bestaat uit
meerstemmige muziek in verschillen-
de talen. We zingen veel Taizé-accla-
maties waarbij alle kinderen zowel
de eerste stem als de tegenstem
leren zingen. We doen ook aan stem-
vorming en geven muziekles.”
 
Gerard laat zien hoe de kinderen
noten leren lezen en wat de beteke-
nis is van de G-sleutel en van kruizen
en mollen.
 
In 2005 werd Gerard dirigent van het
kinderkoor. Om de ambitie duidelijk

Tijdens de voorbereiding op hun eerste heilige Commu-
nie oefenen de communicantjes drie keer met de Koor-
school. Deze repetities zijn gericht op de kinderviering
op Kerstavond. Ook zingen zij tijdens de Lichtjesavond in
de Oude Kerk. Op deze manier maken de kinderen ken-
nis met de Koorschool en is er jaarlijks een groep kinde-
ren die zich bij de Koorschool aansluit. Het lidmaatschap
kan duren tot en met het doorlopen van het voortgezet
onderwijs. Een aantal jongeren heeft na het verlaten van
de Koorschool ervoor gekozen lid te worden van het ge-
mengd koor Gloria Deo.
 
Ieder jaar maakt het koor een uitstapje naar Drievliet.
Het lidmaatschap van de Koorschool is voor de kinderen
geheel kosteloos en er zijn geen toelatingseisen. Naast
Celine wordt Gerard in dit werk ondersteund door
Naomi Dieters en zijn vrouw Karin.


