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Kerstnacht
 
Kerstnacht – het woord is als een lafenis,
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren – op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.
 
Kerstnacht – het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.
 
Kerstnacht – het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.

Speciale Kerstuitgave
 
Deze speciale Kerstuitgave van Kerk aan de Vliet is in
een hogere oplage gedrukt en bij alle parochianen in
Leidschendam-Voorburg bezorgd. Op de pagina's 8 en
9 vindt u een overzicht van alle Kerstvieringen. Voor
de toegangskaarten voor Kerstavond zie pagina 12.
 
Wilt u voortaan elke twee maanden ons parochieblad
ontvangen, neem nam dan contact op met uw paro-
chiesecretariaat. U kunt Kerk aan de Vliet zowel op
papier als digitaal ontvangen.

Kerststal in de HH. Petrus en Paulus Leidschendam lda Gerhardt; uit: Verzamelde gedichten

Kerk aan de Vliet
jaargang 1, nummer 6 - december/februari 2018



Contact
 
Parochiesecretariaten
Zie de parochiepagina's 5 en 11
 
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,
Corrie de Groot, Jos Kester, 
John Medenblik, Dieneke Meijer, 
Harry Raven, Jacqueline Timmer,
Pier Tolsma en Joke Valk
 
kopij: kadv@sintmaarten-trinitas.nl
kerkaandevliet@
bonifatiusparochie.info
 
oplage: 9.300 exemplaren
druk: Editoo, Arnhem

Uit de federatie

Gerichte samenwerking

Dankwoord

Overweldigd ben ik door de grote
belangstelling op 18 november bij de
viering van mijn afscheid. Het heeft
mij heel goed gedaan, zoveel goede
woorden van dank en waardering als
mooie herinnering aan mijn lange
pastorale loopbaan naar mijn toe-
komst! Heel veel dank aan allen die
hebben bijgedragen aan de viering
die ik zo graag wilde doen: het sa-
menbrengen van Bijbelse verhalen,
poëzie, muziek, beeldende kunst,
stilte en licht. Het is voor mij een blij-
vende inspirerende herinnering!
Veel dank aan Ineke Huitema en de
koffieploeg. Zij hebben ons ontzet-

De vorige keer stond er ‘Toekomst-
gerichte samenwerking’. Nu staat er
‘Gerichte samenwerking’. Ja, er
wordt gericht gezocht naar hechtere
samenwerking tussen de parochies.
Er wordt ingezet op een personele
unie van besturen. Eén bestuur voor
de drie parochies. De huidige bestu-
ren vinden het belangrijk een avond
te beleggen om met u allen over deze ontwikkelingen te spreken. Een be-
langrijk punt is de inbreng vanuit de plaatselijke parochie. De portefeuille-
houder in het bestuur heeft beleidsmatig naar de hele federatie de verant-
woordelijkheid, maar daarnaast zijn voor de uitvoerende taken mensen van-
uit iedere parochie nodig. We zoeken vrijwilligers die zich willen inzetten
voor de kascommissie, de actie kerkbalans en als financieel aanspreekpunt.
We zijn ook op zoek naar technische vrijwilligers voor het in stand houden
van de gebouwen, met name onze kerken. Deze zorg voor de federatie als
ook voor de eigen geloofsgemeenschap is belangrijk genoeg om het te be-
spreken. Op 17 januari om 20.00 uur voor de Sint Maarten-Trinitasparo-
chies in De Haard en op 18 januari om 20.00 uur voor de H. Bonifatiusparo-
chie in de pastorie aan de Van Vredenburchweg te Rijswijk.
 
Pastoraal team
Het pastoraal team werkt al een jaar samen. Door de veranderingen in de
samenstelling is er het nodige af te stemmen om met minder personen het
goede binnen te parochies toch voort te zetten. De bestuursleden willen met
de vele vrijwilligers al het nodige doen om in goede samenwerking met de
leden van het pastoraal team aan een hartelijke en gelovige geloofsgemeen-
schap te werken.

Oscar de Man, secretaris federatiebestuur

tend verwend. Heel veel dank voor alle attenties en de overdadige bijdragen
in de flitspaal! Een lang gekoesterde wens kan in vervulling gaan: met kunst-
licht de mooiste sferen oproepen om portretten te kunnen maken op welke
locatie dan ook! Het is niet voor te stellen, maar de plezierige samenwerking
met het team en de vele vrijwilligers: het wordt een heel goede herinnering.
Met vertrouwen neem ik afscheid en wens het team en alle parochianen in
de parochies van de r.-k. federatie Vlietstreek alle goeds en Gods zegen!

Thérèse Beemster
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Van het pastoraal team

Jozef en de hoogzwangere Maria op weg naar Bethle-
hem. Zij moesten hals over kop op reis omdat keizer Au-
gustus een volkstelling wilde. Ieder naar de plaats waar
hij vandaan kwam. Jozef naar Bethlehem omdat hij van
David afstamde. De reis was lang en absoluut niet com-
fortabel. Doodmoe, na een lange intensieve reis kondigt
zich de geboorte van Maria haar kind aan. Zij gaan op
zoek naar een dak boven hun hoofd, een huis of herberg,
overal kloppen zij aan. Nergens is er plaats! Jezus wordt
uiteindelijk geboren in een stal tussen de dieren. In de
gedaante van een klein kind laat God zien dat Hij dichtbij
wil zijn en onder de mensen wil wonen.
 
Kerstmis in onze tijd
Wat zegt dit verhaal ons nu nog? Ook bij ons wordt er
vaak aangeklopt en wordt er een beroep op ons gedaan.
Zijn wij dan thuis? Is er plaats voor die ander? Zien wij

Kerstmis anno 2017
Donkere, koude dagen, kaarsjes in huis, een kerstboom, kerststalletje, ge-
zellig samen met familie rond heerlijk eten, voor veel mensen wellicht her-
kenbaar voor de maand december waarin wij Kerst vieren. Kerstmis is een
populair feest. Maar de oorspronkelijke betekenis ervan is voor veel men-
sen niet meer herkenbaar. De geboorte van Jezus, nu ruim tweeduizend
jaar geleden, was niet zo romantisch als wij in onze huiskamers afbeelden.

die ander nog staan? Of hebben wij het te druk met onze
eigen beslommeringen. Niet oneerbiedig bedoeld, maar
soms zijn wij zo bezig met andere dingen dat wij de nood
van de ander niet verstaan of zien. En in die ander
mogen wij de aanwezigheid van God zien. Hij is het die
bij ons aanklopt. Onze tijd is vluchtig en gejaagd. Onze
vaste contacten verlopen veelal via WhatsApp, Facebook
en Instagram. Die ander, die onbekende, herkennen wij
vaak niet. Hier bedoel ik ook de Ander met een hoofdlet-
ter: Jezus. Hij of zij staat niet in onze ‘contacten’. Waar is
Jezus voor ons te vinden? Heel simpel: in de ander, de
eenzame, de hongerige, de zieke, de migranten. Jezus
heeft inlevingsvermogen. Letterlijk: Hij is in hun leven.
Hij begeeft zich niet in een veilige comfortzone buiten
deze mens, maar in die mens. Na ruim tweeduizend jaar,
sinds de komst van Jezus in onze wereld, wordt Jezus
niet door iedereen erkend. Dit kan negatief stemmen,
maar geeft geen energie (geen licht). Laten wij ons voor-
al richten op dat wat positief is, het concrete, dat wat wij
wel kunnen doen. Onze deur open houden voor Hem die
in de ander aanwezig is en in nood, zorg of eenzaamheid
is en bij ons aanklopt. Dit betekent jezelf inleven naar de
ander die buiten je vaste contacten valt. Jezus bracht
met zijn komst en in zijn leven licht in de wereld, niet al-
leen toen, maar elke dag opnieuw mogen wij zijn Licht
ervaren en Hem ontmoeten.
 
Namens het pastoraal team wens ik u vele Lichtvolle
dagen toe in het bijzonder met Kerstmis en een stralend,
gezegend nieuw jaar.

Saskia van Winden – van der Pol, pastoraal werker

Diaken Daan Huntjens: ons net als Jezus klein maken

Op 18 november wijdde mgr. Van den Hende Peter Winnubst en mij tot dia-
ken. Deze ervaring is met geen pen te beschrijven. Omringd door mijn broer,
vrienden, kennissen, parochianen uit ons bisdom, vele priesters, andere be-
langstellenden én een groot aantal diakens merkte ik hoe mijn hele leven in
feite samenkwam in dit uur. Mijn innerlijke roeping werd door de roeping
van de Kerk bevestigd. Dat maakt je klein, maar ook helemaal geborgen in
Gods hand. Dit was het duidelijkst toen wij tijdens de litanie van alle heiligen
plat op de grond lagen. We probeerden ons net als Jezus klein te maken, en
dit moet voortaan de grondtoon van mijn bestaan zijn: als diaken en straks
als priester zal ik Gods volk dienen. De zondagen na de wijding mocht ik dat
al doen door als diaken te assisteren en te preken. Mijn dankbaarheid voor
het onvergetelijke wijdingsweekend is groot.

Daan Huntjens, diaken
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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

Benefiet-boekenmarkt op 9 december
Benefiet-boekenmarkt op zaterdag 9 december van
12.00 tot 15.00 uur. Ruim aanbod. Voor elk wat wils.
Bescheiden prijzen. Gehele omzet bestemd voor water-
puttenproject Ethiopië. Ook is het mogelijk om boeken in
te leveren ten behoeve van de benefietboekenmarkt.
Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B te Rijswijk.
Informatie: 070 385 44 61; www.vegr.nl.

Vriendelijke dank en groet! Margriet van Peursen

Concert Projektkoor Rijswijk
SALUT D’AMOUR, ‘ode aan de liefde’, is de titel van het
concert van het Projektkoor Rijswijk. Een concert met
licht klassieke muziek.
Het concert wordt gehouden in de Benedictus en
Bernadettekerk op 4 februari 2018 om 15.00 uur. De
toegangsprijs is € 15,- inclusief drankje.  Kaarten bestel-
len via kaartverkoop@projektkoorrijswijk.nl of kopen
aan de zaal.
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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

Het herdenkingsjaar 750 jaar Kerk in Rijswijk is op
zondag 3 december met een gezamenlijke kerkelijke
slotviering in de Bonifatiuskerk afgesloten voor alle
parochianen en kerkelijke gemeenteleden van de kerken
in Rijswijk.
 
Het projectteam kijkt tevreden terug op de vele activitei-
ten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Na
de openingsviering in januari waren er elke maand wel
activiteiten die in het teken stonden van het jubileum-
jaar.
Naast de open vieringen waren er lezingen over de ver-
talingen van de Bijbel, de geschiedenis van de kerken en
de kerkmuziek, een korenfestival, een reis naar Fulda en
Wittenberg, een gezamenlijke maaltijd, een theatervoor-
stelling voor de jeugd, een ontmoetingsmiddag voor jong
en oud, een tentoonstelling in het Rijswijks Museum,
een orgelwandelconcert  en een  maatschappelijk debat
over de rol van kerken in Rijswijk.
 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling, die door mgr.
Van den Hende is geopend, is een publicatie verschenen
over 750 jaar Kerk in Rijswijk die in het Rijswijks Museum
te koop is voor slechts 750 €urocenten.
 
Bij een aantal activiteiten werd meteen gezegd: dit moe-
ten we vaker doen. Het projectteam dat de festiviteiten
organiseerde, is in overleg met de voorgangers om te
bezien op welke wijze aan een of meer gemeenschappe-
lijke activiteiten een vervolg kan worden gegeven.
 
Het was goed om te leren in de afgelopen maanden dat
er belangstelling is voor elkaars kerk en hun gemeen-
schap. Er waren mensen die nog nooit een kerk van an-
dere geloofsgenoten van binnen hadden gezien.

750 jaar Kerk in Rijswijk afgesloten

Bisschop mgr. J.H.J. van den Hende, cultuurwethouder
Marloes Borsboom en Ruud Poortier (auteur van de
publicatie 750 jaar Kerk in Rijswijk) bekijken in het
Rijswijks Museum de originele oorkonde waarin melding
wordt gemaakt van een parochie in Rijswijk.

Bisschop opende tentoonstelling

 
Het projectteam hoopt dat dit jubileumjaar de onderlin-
ge kerkbanden heeft verstevigd door de vele activiteiten
samen te doen en met elkaar naar buiten te treden.
Op www.750jrkerkinrijswijk.nl/nieuws.php kun je nog
even nagenieten van een aantal activiteiten.

Paul Schott, projectteam 750 jaar Kerk in Rijswijk
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Heilige Bonifatius

Mee-eten in de Nieuwe kerk
In 2017 kunt u nog mee-eten op
14 december: kerst-eten (€ 7,50).
Eet-data in de eerste helft van 2018:
11 en 25 jan; 8 en 22 feb; 8 en
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 06 502 83 242.

Benedictus en Bernadettekerk
LET OP: Het samen eten op de derde
woensdag is vervallen.
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:
2e woensdag: 3939037 of 3960699
of 3254302
4e woensdag: 3939037 of 3960699
of 3254302.

Maaltijdprojecten

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

Zelfs in een relatief rustige periode voor wat de aanvragen betreft, heeft de
PCI in de afgelopen tijd kunnen bijdragen aan het oplossen van de sociale
problemen. Door een gedeelte van een eigen risico zorgverzekering voor
onze rekening te nemen, konden wij in een geval verder afglijden naar
schuldproblematiek voorkomen. En door in een andere situatie een gebitssa-
nering te bewerkstelligen, waardoor volgende behandelingen weer regulier
kunnen plaatsvinden.
Medische en gezinsproblematiek, met alle financiële gevolgen daaraan ver-
bonden, vragen om snel handelen. Dankzij uw regelmatige bijdragen en de
speciale PCI-collectie van 10 december maakt u allen dat mogelijk. Onze har-
telijke dank daarvoor.
Wij wensen u een gezegend Kerstfeest en hopen dat u ook in 2018 de PCI in
staat blijft stellen waar nodig te kunnen inspringen.

Peter Speetjens, penningmeester

Bericht uit de PCI
Expositie

We bedanken de heer Johan Toet
voor zijn expositie in de afgelopen
maanden.
In deze Kersttijd exposeert mevrouw
Joke Bloom in de Benedictus en Ber-
nadettekerk met iconen. Dit vertelt
ze zelf hierover: “Onder toeziend oog
van de heer Mandeliew, afstamme-
ling van de derde generatie Bulgaar-
se icoonschilders, heb ik ze geschil-
derd. H. Maria en Jezus zijn voor mij
grote inspiratiebronnen, ze staan
centraal. H. Maria (Bulgaars) met
Jezuskind; Gekruisigde Jezus en zijn
Moeder Maria; Verrezen Christus;
Jezus en zijn leerling Johannes;
aartsengel Michael. In gedichten zal
ik enige toelichting geven wat de af-
beeldingen in mijn leven betekenen.
Ik wens u een religieus aanschou-
wen.”
Na de Kersttijd exposeert mevrouw
Grandia-Wennifred. Zij schildert
aquarellen, meestal bloemen. Haar
devies is: ‘schilderen is kijken’.
We wensen u veel kijkplezier. Aan u
allen; goede kerstdagen en een ge-
zond 2018.

Bets Vriend

Familieberichten
 
Gedoopt
Sophie Nicolae
Patrik Kiszczak da Cunha
Mees Eggenkamp
Kate Huisman
Dominik Trojan
Samantha Tabangan
Nicola Stotko
Emma Paszkowska
Olivia Leeflang
 
Overleden
Bert Klaasman, 83 jaar
Aaf van Gageldonk-Witte, 95 jaar

Van de bestuurstafel

Een belangrijk onderwerp op de agenda was het bespreken van mogelijkhe-
den voor een hechtere samenwerking tussen de parochies van onze federa-
tie. Zoals u elders kunt lezen zetten we nu in op een personele unie van
besturen. 
De begroting voor 2018 is ter tafel gekomen en kan deze maand naar het
bisdom gestuurd worden.
Op verzoek heeft de administrateur een overzicht gemaakt van de kosten en
baten van de appartementen aan de Frans Halskade die in het bezit zijn van
de parochie. Dit overzicht maakte helder dat voor de komende jaren deze
bezittingen een mooi batig saldo opleveren.
Zoals u weet biedt de parochie in de Benedictus en Bernadettekerk al jaren
onderdak aan de Voedselbank. Er bleken nooit afspraken met Voedselbank
Haaglanden op papier gemaakt te zijn. Al geruime tijd proberen we dat voor
elkaar te krijgen. Er ligt nu een conceptversie voor de overeenkomst en we
hopen binnenkort een definitieve overeenkomst te kunnen tekenen. 
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Heilige Bonifatius
 

Kerstviering voor kinderen in de Bonifatiuskerk Muziek in de Bonifatius
 
De concerten in 2018 in de serie
‘Muziek in de Bonifatius’.
De concerten beginnen om 15.00
uur en duren een uur. De toegang
is gratis. Na afloop is er een deur-
collecte en de mogelijkheid een
glaasje te nuttigen.
 
Zondag 14 januari
Het Delfts Symphonie Orkest
speelt Beethoven en Mozart
o.l.v. Peter Gaasterland
m.m.v. Pauline Oostenrijk (hobo)
www.hetdso.nl
 
Zondag 18 februari
Pianorecital ‘Rondom Beethoven’
door Erwin Rommert Weerstra
www.erwinrommert.com
 
Zondag 18 maart
Passieconcert door Musica Sacra
www.kamerkoormusicasacra.nl
 
Zondag 15 april
Un après midi français door
strijktrio Kodama
 
Zondag 27 mei
Pianoduo Beth & Flo speelt
Klassiek met een vleugeltje
theater!
www.bethflo.com
 
Zondag 17 juni
Orgelconcert door Gerard Legierse
Orgelwerk in uitvoering!
 
Zondag 9 september
Orgelconcert door Eric Koevoets
‘Licht en donker’, composities van
o.a. Bach en Dupré
www.erickoevoets.nl
 
Zondag 14 oktober
Hanneke Rouw speelt Cello Sona-
te van Rachmaninoff
 
Zondag 25 november
Caeciliaconcert
Gemengd koor Gloria Deo en
Schola Cantorum van de
Bonifatiuskerk
o.l.v. Gerard Legierse

Met daarbij de Koorschool die de sterren van de hemel gaat zingen.
Wie hebben we nodig?
Twee herauten; engelen (jurken en vleugels hangen klaar); herders; een her-
bergier en een boer; drie koningen (mantels en kronen zijn in de maak); en
niet te vergeten Jozef en Maria.
Jullie hoeven geen teksten uit je hoofd te leren, je hoeft niet vreselijk knap te
zijn of toneelervaring te hebben. Als je maar zin hebt om mee te doen. Want
Kerstavond blijft een bijzondere avond! Ik heb graag dat je om kwart over 6
in de Bonifatiuskerk bent op Kerstavond 24 december, zodat we jullie wat
aanwijzingen kunnen geven en je je kunt verkleden.
Kan iemand echt trompet spelen: meld je. Hier ligt je kans!
Hierbij doe ik ook een oproep aan ouders om te helpen. Ben je creatief met
naald en draad? Heb je een bijzonder talent om te knutselen? Vind je het
leuk om de kinderen mooi aan te kleden? Laat het mij weten, ik kan wat hulp
goed gebruiken.

Kerstconcert Barina op zondag 17 december

Op zondag 17 december zal het Middenkoor Barina een Kerstconcert verzor-
gen in de Benedictus en Bernadettekerk te Rijswijk. Het concert begint om
14.30 uur. Het koor zingt kerstkoorzang uit diverse tijden. Er staan naast
kerstkoorzang uit diverse landen en culturen ook traditionele kerstliederen
op het programma die allen mee kunnen zingen. Wie de middag mee maakt,
komt – een week voor het Kerstfeest - al helemaal in een blijde kerststem-
ming.
 
Na afloop van het concert wordt een kerstdrankje aangeboden in de vorm
van een glas warme chocolademelk of glühwein. De entree is gratis. Het koor
wordt op piano en orgel begeleid door George Willegers. Dirigent is Hans
Speetjens.

De Kerstviering komt eraan!
Wat gaat er gebeuren? Het Kerstver-
haal wordt verteld en gespeeld, door
kinderen.
Er zijn engelen met mooie jurken en
vleugels, koningen in vorstelijke
mantels, herders, herauten en niet
te vergeten Jozef en Maria met het
Kindje.

Ik ontvang graag per mail de namen van kinderen die willen meespelen (met
leeftijd en kledingmaat) en namen van ouders die willen meehelpen, naar
pastor.vanderaart@bonifatiusparochie.info. Ik zit aan mijn PC en wacht…

Ingrid van der Aart, pastoraal werker

Op zondagmiddag 14 januari om 15.00 uur start de
nieuwe, inmiddels 14e jaargang  van de concertserie
Muziek in de Bonifatius met een concert door het Delfts
Symphonie Orkest onder leiding van Peter Gaasterland
en met medewerking van Pauline Oostenrijk (hobo). Op
het programma staan: Ouverture Coriolan (Beethoven),
Hoboconcert KV 314 (Mozart) en Symfonie nr. 2 in D
(Beethoven). Hiernaast het jaarprogramma.

Muziek in de Bonifatius op zondag 14 januari
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16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Van Eijk
Pastoor Van Deelen
Pastor Van Eijk
Pastoor Van Deelen
Pastor Van Eijk

Samenzang, organist
Resonet in Laudibus, boeteviering
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo (Latijn), boeteviering
Samenzang, organist

Zaterdag 16 en zondag 17 december: 3e zondag van de Advent

ma 19.00 P&P Gebed Pastoor Bakker Boeteviering en Biechtgelegenheid
Maandag 18 december: Boeteviering

za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker Samenzang
Zaterdag 23 december: 4e zondag van de Advent, vooravond

zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

17.00
17.00
18.00
19.00
19.00
21.00
21.00
21.00
22.00
23.00
23.00
23.00

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

Gebed
Euch.
Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Woord
Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.

Diaken Huntjens
Pastoor Bakker
Paters SVD
Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
Diaken Tolsma
Pastoor Bakker
Pastor Van der Aart
Pastoor Van Deelen
Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker

Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders*
Kerstgezinsmis met samenzang*
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
Kinderviering met Kerstspel, Koorschool
Kerstgezinsmis met samenzang*
Gloria Deo
Meditatieve Kerstviering met Zanggroep*
Kerstavondmis met Con Amore*
Barina
Gerardus Majellakoor
Kerstnachtmis met St. Maartenkoor*
Kerstnachtmis met JoKo*

Zondag 24 december: Kerstavond. Let op: * toegangskaarten nodig bij de vieringen in Mar en P&P

ma
ma
ma
ma
ma
ma

10.30
10.30
10.30
11.00
15.00
15.00

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

Euch.
Euch.
Euch.
Comm.
Gebed
Gebed

Pastoor Bakker & dkn Huntjens
Pastoor Van Deelen
Pastor Olsthoorn & dkn Tolsma
Pastor Van der Aart
Hans Speetjens
Pastoor Bakker

St. Maarten
Resonet in Laudibus
Con Amore
Gloria Deo
Kindje Wiegen
Kindje Wiegen

Maandag 25 december: Kerstmis

di
di

10.30
11.00

Bon
P&P

Euch.
Euch.

Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker

Samenzang
Samenzang

Dinsdag 26 december: 2e Kerstdag

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.
Euch.
Euch.

Gebedsleider Pinkse
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker & gebedsl. Pinkse
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker & gebedsl. Pinkse

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Con Amore

Zaterdag 30 en zondag 31 december: H. Familie (Oudjaar)

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

De vierde zondag van de Advent
De vierde zondag van de Advent wordt alléén op de vooravond op zaterdag 23 december gevierd. Dit vanwege de
Kerstvieringen op de zondagavond. Er is in onze federatie één viering op deze zaterdagavond en wel om 16.30 uur
in de Sint Martinuskerk.

Vieringen in onze kerken
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Vieringen in onze kerken

ma
ma

10.30
11.00

Mar
Bon

Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Past. Van Deelen & dkn Huntjens

St. Maarten
Gerardus Majellakoor

Maandag 1 januari 2018: Nieuwjaarsdag, H. Maria, Moeder van God

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
  9.30
  9.30
11.00
11.00
15.30

Mar
Bon
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar

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

Pastoor Bakker & dkn Huntjens
R.K. Oekraïense gemeenschap
Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker & dkn Huntjens
Pastoor Van Deelen & dkn Tolsma
Pastoor Bakker & dkn Huntjens
Diaken Huntjens

Zanggroep
Openbaring van de Heer, Oosterse Ritus
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Schola Cantorum
Con Amore, kinderwoorddienst
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Zaterdag 6 en zondag 7 januari: Openbaring van de Heer (Driekoningen)

za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
  9.30
  9.30
11.00
11.00

Mar
Bon
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Van Eijk
R.K. Oekraïense gemeenschap
Pastoor Van Deelen
Pastor Van Eijk
Pastoor Van Deelen
Pastor Van Eijk

Samenzang, organist
Besnijdenis Johannes de Doper, Oosterse Ritus
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo (Latijn)
Con Amore

Zaterdag 13 en zondag 14 januari: 2e zondag door het jaar

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.
Comm.
Euch.
Euch.
Comm.
Dopen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastoor Bakker & dkn Huntjens
Diaken Tolsma
Diaken Huntjens

Schola
Barina
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo (Ned.)
Samenzang, organist, kinderwoorddienst
 

Zaterdag 20 en zondag 21 januari: 3e zondag door het jaar, begin gebedsweek voor de eenheid

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
19.00

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

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Vesper

Pastoor Bakker
Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker
Past. Van Deelen & dkn Huntjens
Pastoor Bakker
Voorgangers protestante kerken

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Koorschool
JoKo
Samenzang, gebedsweek voor de eenheid

Zaterdag 27 en zondag 28 januari: 4e zondag door het jaar, einde gebedsweek voor de eenheid

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
13.00
15.30

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon
Mar

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
R.K. Oekraïense gemeenschap
Diaken Huntjens

Zanggroep
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Samenzang, organist
Oosterse Ritus
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Zaterdag 3 en zondag 4 februari: 5e zondag door het jaar

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

Vieringen op weekdagen in onze kerken
Zie voor vieringen in verzorgingshuizen de websites van de parochies.
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015-3101643 - www.vdhuz.nl -  070-3202040

Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

 

Kerstvertelviering 24 december
17.00 uur Sint Martinuskerk

Voor (groot)ouders met (klein)kinderen van 0-7 jaar
biedt deze viering op een kinderlijke en speelse wijze in
beeld en verhaal de ervaring van een ‘kerstnachtviering’.
Het Kerstverhaal wordt verteld door Annemarie Huizing,
kinderen spelen de rollen uit het Kerstverhaal, de kerst-
baby zal niet ontbreken. Naast het verbeeldend verhaal
zullen er ook lichtgevende stokjes zijn, waarmee het licht
van de Kerstnacht als herinnering kan worden meegeno-
men. Er worden heel veel kerstliederen gezongen. Voor-
ganger is diaken Daan Huntjens. 

Driekoningen 7 januari
15.30 uur Sint Martinuskerk

Een speciale Driekoningenviering. Alle kinderen van 0-7
jaar worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze vie-
ring met het verhaal over de wijzen uit het Oosten. Ge-
kroond en wel zijn alle kinderen in deze viering koning,
maar de echte koningen van de dag komen te voorschijn
als na afloop blijkt wie er een boon in de cake treft. Dia-
ken Daan Huntjens neemt de kinderen bij de hand en we
volgen de ster.
 

Feest van de ontmoeting 4 februari
15.30 uur Sint Martinuskerk

Met een viering die ook wel bekend is als Maria Lichtmis
vieren wij het feest van de ontmoeting. Jezus wordt op-
gedragen in de tempel en aan de poort van de tempel
ontmoet de heilige Familie Simeon en Hanna. Deze bij-
zondere ontmoeting is bepalend voor het kleine Kerst-
kind. Het krijgt een naam en gaat vervolgens naam ma-
ken! Met de allerkleinsten vieren we de betekenis van
een naam krijgen bij de Doop, met bijzondere aandacht
voor het licht en een lichtje willen zijn in het leven. Na
afloop zijn er de pannenkoeken die horen bij de traditie
van Maria Lichtmis.
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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

Foto Ank van Veen

Tijdens het jaarfeest van het zangkoor Con Amore op zondag 26 november j.l. werd ook gevierd dat Henk Nieuwland
(64) al 50 jaar de orgels van de HH. Petrus en Pauluskerk bespeelt. Eigenlijk speelt muziek al sinds de kleutertijd een
rol in z'n leven. Eerst was daar een speelgoedpiano maar toen erfde zijn opa een piano van een tante uit Australië.
Het hek was van de dam. Echter opa en oma werden op den duur kriegel van het gepingel van Henkie en er werd 
een rooster opgesteld in huize Nieuwland aan de Dam-
laan. Henk at 's avonds vroeg en ging dan naar het bo-
venhuis waar opa en oma woonden en waar de piano
stond, om te gaan oefenen. Zijn grootouders gingen dan
naar beneden om in alle rust te eten. 
 
Via school en de kerk kwam hij op het koor van Frans
van Raad. Het koor zong boven op de ‘zingzolder’ van
de kerk. Daar stond ook het majestueuze orgel van de
Gebr. Franssen uit Roermond. Dat wekte de interesse
van Henk en af en toe pingelde hij er even op. Frans van
Raad rook talent en wist de ouders van Henk te overre-
den om hem op les te doen. Pastoor Nederstigt die in
1964 naar Leidschendam kwam, was groot liefhebber
van kerkmuziek en richtte in 1965 het gemengde zang-
koor St. Caecilia op. Het koor moest actief deelnemen
aan de liturgie en zong voortaan beneden bij het St. Jo-
zefaltaar. In 1966 werd het orgel naar beneden gehaald
en deels met materialen uit het oude orgel herbouwd
door Verschueren.
 
Ook de pastoor had de jonge Henk (14) in de smiezen
en Henk speelde al snel in de Missen van 11.00 en 12.15 
uur. In die tijd belde Henk door de week wel eens bij de pastorie aan, om met toestemming van de pastoor in de 
kerk te repeteren. De pastoor had echter vaak kostgangers en een daarvan was Pater Hanekamp. Deze deed de deur
eens open en zag daar de jonge Henk staan. “Wat kom je doen?” vroeg hij bars. “Ik kom oefenen op het orgel in de
kerk”, zei Henk licht beteuterd. “Wil je maken dat je wegkomt, snotneus!” Henk was gekrenkt tot het diepst van zijn
ziel en het heeft pastoor Nederstigt heel veel inzet, diplomatie en tact gekost om Henk weer terug achter het orgel
te krijgen. Tot op de dag van vandaag. Proficiat! 

Ank van Veen, voorzitter Con Amore
 

“Een halve eeuw passie voor kerkmuziek”
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Sint Maarten en Trinitas
 

Familieberichten  Vieringen met Kerstmis 

Wij vieren met Kerstmis dat Jezus naar ons toe komt. Wij beelden Hem af als
een weerloos kind in een kribbe. Zijn boodschap aan ons: de kwetsbare ver-
dient het kostbaarste. Zo worden we uitgenodigd als christenen die zijn
naam dragen om in navolging van Jezus om te zien naar elkaar vooral naar
de kwetsbare medemens. Schenk elkaar het kostbaarste, je liefde en zorg
voor elkaar! Bemin je naaste, bemin jezelf, bemin God. In de Kerstvieringen
bent u welkom om samen dit geloof en de naastenliefde te vieren.
 
Toegangskaarten
Voor de vieringen op Kerstavond zijn in de Sint Martinus en de HH. Petrus en
Paulus toegangskaarten nodig. De kaarten zijn verkrijgbaar à € 1,= na de vie-
ringen op 9/10 en 16/17 december achterin de kerk. Vanaf maandag 11 de-
cember zijn de kaarten ook verkrijgbaar bij het Centraal Parochiebureau,
Oosteinde 54, Voorburg op ma t/m vr van 9.30 tot 12.00 uur en donderdag-
avond 21 december 19.00 tot 20.30 uur en op het Parochiebureau, Sluiskant
28, Leidschendam: op di en vr van 9.30 tot 12.00 uur en op donderdagavond
14 december van 19.00 uur tot 20.30 uur en zaterdagmorgen 16 december
van 10.00 uur tot 11.30 uur kunt u zolang nog beschikbaar kaarten verkrij-
gen. Op Kerstavond ontvangt u op vertoon van uw kaart bij de ingang van de
kerk het liturgieboekje. 

Boeteviering en Sacrament van boete en verzoening
Op maandag 18 december is er om 19.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk
een boeteviering met een gezamenlijk gewetensonderzoek, na afloop kunt u
het Sacrament van boete en verzoening ontvangen. Andere tijdstippen om
het Sacrament te ontvangen zijn in de St. Martinuskerk op zaterdag 9 de-
cember vanaf 15.30 uur tot vóór de viering van 16.30 uur en op woensdag
20 december na de viering van 12.45 uur. In de HH. Petrus en Pauluskerk op
vrijdag 15 december na de viering van 9.00 uur. Degenen die niet naar de
kerk kunnen komen, kunnen een afspraak maken. 

Kerstconcert in de
Martinuskerk 
Op zaterdagmiddag 16 december
geeft het parochiekoor Sint Maarten
o.l.v. Jos Siebers van 13.30 uur tot
15.00 uur een kerstconcert in de
Martinuskerk in Voorburg met me-
dewerking van de sopraan Marijke
Groenendaal. Bernard Dijkman zorgt
voor de declamaties. Het belooft een
sfeervol concert te worden met
kerstliederen in vele soorten en
talen en ook samenzang.
Toegangskaarten á € 1,= zijn na de
vieringen van 26 november en vanaf
maandag 27 november te koop bij
het parochiebureau van de Sint Mar-
tinuskerk, open van ma t/m vr van
09.30 tot 12.00 uur. Na afloop van
het concert is er een collecte.

Marja de Goederen, voorzitter
 

Oud en Nieuw 
Oudejaarsdag valt op zondag met de
normale zondagvieringen. Daarom is
er 's avonds géén danklof.

 Kerstconcert in de HH. Petrus en Pauluskerk 

Zondag 17 december van 14.30 uur tot 16.00 uur verzorgen de harmonie
Forum Hadriani en het r.-k. koor Joko een gezamenlijk kerstconcert in de
HH. Petrus en Pauluskerk in Leidschendam. Het wordt een sfeervol con-
cert, met een mooi Kerstverhaal, verteld door diaken Daan Huntjes.
Toegang is gratis. Na afloop van het concert is er een deurcollecte.

Gedoopt:
Laia Verbaan
Thirza Slappendel
Isabel Plokker
Fleur Palms
Alicia Zahriychuk
 
Overleden:
Riet Bik-Bentvelzen, 87 jaar
Annie van Heiningen-Kamps,
90 jaar
Wim Schilperoort, 85 jaar
Leo van Rijswijk, 80 jaar
Jeanne van Bohemen-de Koning,
90 jaar
Toon Wintermans, 86 jaar

Christmas Tea  

Tot 22 december kunt u zich nog
aanmelden voor de Christmas Tea
op donderdag 28 december om
14.30 uur in De Haard, Molenpad 2A,
Leidschendam.
Dit kan via 070 327 45 11 of
parochie@sintmaarten-trinitas.nl.

 Anneke van der Graaff en Leo Valk

De Adventviering is op woensdag 20 december in de Voorhof van de Dorps-
kerk, Damhouderstraat 2a, Leidschendam. Deze ochtend wordt verzorgd
door de leden van de kerngroep. Er zijn liederen, teksten en verhalen die u
inspireren en voorbereiden op het Kerstfeest. Daarnaast is er ruimte voor
ontmoeting met elkaar. Dinie Vegt vraagt deze keer de aandacht namens
werkgroep Colesberg, voor het hospice Gentlecare in Zuid-Afrika.
De koffie staat klaar om 9.45 uur. Meer informatie:

Plony Korving, p.korving@outlook.com.

 Oecumenisch Vrouwenwerk 
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Sint Maarten en Trinitas
 

Parochiespeldje Wies Tieland-Kaptein 

Na afloop van de viering welke in het teken stond van de
patroonheilige van de parochie, Sint Maarten, werd aan
de 92-jarige Wies Tieland-Kaptein het parochiespeldje
overhandigd. Vanaf 1962 is Wies samen met haar man
Karel in Voorburg komen wonen en heeft ze zich als vrij-
williger ingezet. Vele jaren in de Onze Lieve Vrouw ten
Hemelopnemingparochie en nu in de Sint Maarten in de
werkgroep MOV en in het koor. Vol enthousiasme riep
Wies, na het ontvangen van het parochiespeldje, alle
mensen op zich in te zetten in de wijngaard van de Heer.
Dat dit vreugde brengt, straalde ze helemaal uit.

Pastoor Bakker 

Pastorale ontmoeting

Het pastoraal team nodigt u uit voor een gesprek en ont-
moeting op donderdag 1 februari om 14.30 uur in De
Haard aan het Molenpad 2a te Leidschendam. Diaken-
student Henk van Zoelen zal een korte inleiding houden
over het diaconaat. Ook kunt u onder het genot van een
kopje koffie of thee in gesprek gaan met het pastoraal
team. U dient zich vooraf en uiterlijk tot 30 januari aan
te melden, per e-mail: parochie@sintmaarten-trinitas.nl
of bij het centraal parochiebureau 070 327 45 11. Graag
vermelden of u vervoer nodig heeft en eventueel een
rollator meeneemt.

Volwassenenpastoraat: Anneke van der Graaff en Leo Valk 

Week van de Eenheid 
Op zondag 28 januari om 19.00 uur zijn alle christenen
van Leidschendam en Voorburg uitgenodigd om in de
Petrus en Pauluskerk het verlangen naar eenheid te be-
leven en samen te bidden. Voorgangers zijn: ds. Giel
Schormans en ds. Antje van de Hoek.
 
Onze medechristenen uit de Caraïben hebben de ‘door-
tocht door de Rode Zee’ gekozen als thema voor de we-
reldwijde vieringen van de kerken op deze dag. “Heb
vertrouwen in het leven als je God als leidsman hebt.”
Neem ook eens iemand uit buurt mee! Hij of zij zal ver-
wonderd zijn door het feest van samen bidden en zin-
gen. Van harte welkom. Na afloop is er een kopje koffie
of thee in De Haard.

Hans Kruijssen, Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg

Mededelingen uit de IPCI

De IPCI Leidschendam-Voorburg is in de afgelopen perio-
de niet gevraagd om een urgente nood te lenigen. Wel is
ze druk met het begeleiden van de najaarsactiviteiten.
Deze zijn gericht op het aandacht schenken aan diege-
nen die belangeloos hun zorg geven aan mensen die
hulp behoeven. Een voorbeeld hiervan is de mantelzorg-
actie. De rozen die in de kerken stonden om uitgereikt te
worden aan de mensen die eens in het zonnetje moeten
worden gezet, waren een groot succes. Ook de inzame-
lingsactie voor de Voedselbank kan als een succes wor-
den beschouwd. Hartelijk dank voor uw gulle gaven.
 
Er staan ons dit jaar nog een paar acties te wachten. Al-
lereerst de ‘klompcollecte’ op 2 december 2017. Deze
collecte is speciaal voor de IPCI om ons de gelegenheid
te geven voor acties, maar ook om in de noden te voor-
zien. De kerstenveloppen voor gezinnen die het nodig
hebben om met de Kerst iets extra's te hebben, en voor
de ouderen die rond de Kerstdagen van ons aandacht
krijgen, zodat zij zich in die dagen gesteund voelen.

Harry Raven, secretaris

Actie Kerkbalans

Begin dit jaar heeft pastoor Bakker u allen opgeroepen
in het kader van de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer een
financiële bijdrage te doen ter dekking van de jaarlijkse
parochie-uitgaven. Velen van u hebben daar gelukkig ge-
hoor aan gegeven, maar een deel is er nog niet toe geko-
men. Uw aller jaarlijkse bijdragen zijn van groot belang
voor het voortbestaan van de parochie.
 
Willen we een toekomst houden met pastoraat, een
eigen kerkgebouw en met alle activiteiten van onze vrij-
willigers ten dienste van allen, dan moet er wat gebeu-
ren. Wat voor bedrijven en verenigingen geldt, geldt ook
voor onze Kerk: de financiële lasten moeten gedekt wor-
den door voldoende inkomsten en in deze situatie zitten
onze beide parochies helaas nu nog niet. Daarom doen
we op allen die nog geen bijdrage voor 2017 hebben
overgemaakt, een dringend beroep dat voor het einde
van dit jaar alsnog te doen:
Parochie Sint Maarten te Voorburg:
NL 60 RABO 036 5900 435  o.v.v. Kerkbalans 2017
Parochie Trinitas te Leidschendam:
NL 33 RABO 036 5991 325  o.v.v. Kerkbalans 2017
Heel veel dank aan allen die hun bijdrage al hebben vol-
daan en ook aan hen die dit nu alsnog gaan doen.
 
Voor de goede orde informeren wij u hierbij ook dat
Kerkbalans 2018 in afwijking van de landelijke actieperio-
de die altijd gepland is de maand januari, voor onze pa-
rochies zal worden gehouden in de maand maart 2018.
Logistiek gezien is dit voor de vele vrijwilligers die hierbij
betrokken zijn een beter passende periode.

De commissie Kerkbalans
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Boekbespreking

Inspiratie en bezinning
 

Titel: Koken in het groot:
Complete maaltijden uit de daklozenkeuken
Auteurs: Mariët Herlé en Carolyn Wiersum
 
Elke vrijdag verzorgd het Straatpastoraat in Den Haag een
driegangenmaaltijd voor 100 tot 120 daklozen. De berei-
ding ervan wordt gedaan door een grote groep vrijwilligers.
Hen lukt het wekelijks voor weinig geld een eenvoudige, smakelijke en ge-
zonde maaltijd te bereiden. Twee van de koks, Mariët Herlé en Carolyn Wier-
sum, hebben de recepten van dertig menu's uit heel de wereld in dit boek
bijeengebracht. De soep en het toetje zijn altijd vegetarisch. Bij de hoofdge-
rechten wordt een vegetarisch alternatief gegeven. Varkensvlees wordt er
niet gebruikt. Bij alle menu's worden er boodschappenlijstjes gegeven voor
30, 50 en 100 personen.
 
Het fraai uitgegeven en rijk geïllustreerde boek is tweetalig: Nederlands en
Engels. Het is een aanrader voor ieder die voor grote gezelschappen maaltij-
den moet bereiden. Daarnaast biedt het ook talloze ideeën voor het koken in
de huiselijke kring. Het boek is te verkrijgen via www.lecturis.nl. Met de aan-
koop steunt u het werk van het Haagse Straatpastoraat.

Pier Tolsma, diaken

Een gemeenschap is een groep mensen die bij elkaar horen. We horen alle-
maal tot diverse soorten gemeenschap, de een meer verplichtend dan de
ander. Sinds 29 oktober hoor ik bij de gemeenschap van de oblaten van de
Sint Adelbertabdij van Egmond. Een oblaat is een gedoopt christen die zich
heeft aangeboden aan God en die zich via een belofte heeft verbonden om
te leven volgens de Regel van Benedictus.
 
Monniken en oblaten delen eenzelfde
doel: ze zoeken God te ontmoeten.
Oblaten doen dat buiten de klooster-
muren maar verbonden met de mon-
niken. Zij willen trouw aan de wereld
hun plaats in de samenleving in volle
verantwoordelijkheid vervullen, maar
ook uitdragen dat het goed is dat er
kloosters zijn – als inspirerende en
bemoedigende bakens in het leven.
Als oblaat volg je de regel die Bene-
dictus van Nursia schreef om het
leven van de monnikengemeenschap in goede banen te leiden. Ook buiten
het klooster zijn zijn wijze en nuchtere uitspraken van grote waarde.
 
De oblatuur is een persoonlijke keuze. Het nodigt mij uit om tijd vrij te ma-
ken voor gebed, Bijbellezen en het zoeken van stilte om God te ontmoeten.
Maar ook: om mijn werkzaamheden met aandacht te verrichten, om gastvrij
te zijn op een manier die past in mijn dagelijks leven. Alles in verbondenheid
met de monniken in de abdij. Een verbondenheid die ik ervaar door zo af en
toe daar te gast te zijn, de gebedsmomenten mee te vieren en mij te war-
men aan de hartelijke gemeenschap van de monniken. De oblatuur is zo een
geschenk en een opdracht die met mij meegaan, de toekomst in.

Ingrid van der Aart, pastoraal werker

De gemeenschap van de oblatuur

Jaar van Gebed
Hiernaast vindt u het laatste artikel
uit de serie over het thema ‘gemeen-
schap’. Het afgelopen jaar is dat
thema van verschillende kanten be-
licht. Het spreken van onze bisschop
over het ‘netwerk van liefde’ was
mede aanleiding tot de keuze voor
dit thema. Het netwerk van liefde
staat voor de verbondenheid van
mensen met elkaar op basis van de
liefde waarvan God de bron is.
 
Het nieuwe kerkelijk jaar, dat startte
op de eerste zondag van de Advent,
is in ons bisdom uitgeroepen tot een
Jaar van Gebed. Bij de aankondiging
van dit Jaar van Gebed zei de bis-
schop: “Een netwerk van liefde kan
niet uit eigen kracht ontstaan en
moet ook geen koepel van louter
actie worden. Het begint met gebed.
Zo komen we tot dienstvaardigheid
en liefde. (…) We mogen ons uitgeno-
digd weten om te bidden en vele an-
deren tot gebed uit te nodigen. Het
gaat om aanhoudend gebed. Zoals
Jezus zegt: blijf volharden in gebed.”
 
Naast de verwachte activiteiten van
het bisdom wil het pastoraal team
dit jaar met verschillende initiatieven
aandacht aan het gebed besteden.
Daartoe behoort ook een serie arti-
kelen over het gebed op deze pagina
‘Inspiratie en bezinning’.

Pier Tolsma, diaken

Column

Heden schijnt het licht
van de verlossing;
Gods Zoon gaat een ruil
aan met de mensen:
het Woord neemt
onze zwakheid aan,
en schenkt onsterfelijkheid
aan hen die moesten sterven.
Door een wonder wordt Hij
één der onzen
om ons te verheffen
tot zijn eeuwigheid.

Uit: Prefatie III van Kerstmis

Meditatie
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Kerk en wereld Interview

 
Cinekerk: La famille Bélier 

Op dinsdag 23 januari 2018 wordt de
film ‘La famille Bélier’ vertoond. In
het gezin Bélier is iedereen doof, be-
halve de oudste dochter Paula. Zij is
de onmisbare tolk in het dagelijks
leven van haar ouders. Paula komt
voor een keuze te staan die haar bij
het gezin kan weghalen, maar haar 

leven voorgoed zal veranderen. Iedereen is van harte welkom: de Maartens-
zaal aan het Oosteinde 54 in Voorburg is open om 19.30 uur. De koffie en
thee staan klaar. De film start precies om 20.00 uur. Na afloop bent u in de
gelegenheid een vrijwillige bijdrage doen in verband met de auteursrechten
op de film.

Programmacommissie, Maria Maas

Lezing Maria in Bijbelse verhalen 

Woensdagavond 14 februari om 20.00 uur bent u van harte welkom in de
Maartenszaal bij de tweede lezing over het thema Maria. Deze lezingenserie
is voortgekomen uit het succes van de tentoonstelling in Museum Catharij-
neconvent. Marlies Roelofs vertelt u op inspirerende wijze meer over de be-
tekenis van Maria in Bijbelse verhalen. Voor dit avondprogramma is er geen
vervoersregeling.

Programmacommissie, Maria Maas
 

Nieuwe serie Coachingscatechese van start 

Ouders en verzorgers van jonge kinderen zijn welkom bij een nieuwe serie
coachingscatechese. Vindt u het belangrijk om met jonge kinderen de religi-
euze en godsdienstige betekenis van katholiek geloven te delen bij het op-
voeden en waardeert u enkele handvatten om dit makkelijker te maken?
Welkom bij de nieuwe serie van vier avonden. Tezamen met andere jonge
ouders gaan we in gesprek over het eigen geloven en hoe dit eigen geloven
met jonge kinderen te delen, vorm en inhoud te geven. De catechese wordt
afgesloten met een viering voor de allerkleinsten op 17 juni 15.30 uur in de
St. Martinuskerk.
 
De data van de catechese zijn: woensdag 24 januari, dinsdag 13 februari,
donderdag 15 maart, dinsdag 17 april, aanvang 20.00 uur. Voorbereiding
van de viering: donderdag 17 mei 2018, 20.00 uur. De avonden vinden plaats
in de Maartenszaal aan het Oosteinde 54 te Voorburg. Ouders van de dope-
lingen van het afgelopen jaar uit de r.-k. federatie Vlietstreek worden per-
soonlijk uitgenodigd. Jonge ouders die de keuze voor de Doop nog niet ge-
maakt hebben zijn ook van harte welkom. Vanzelfsprekend ook een welkom
aan ouders en verzorgers van jonge kinderen met genoemde belangstelling!
Diaken Daan Huntjens heeft de begeleiding van de avonden overgenomen
van pastoraal werker Thérèse Beemster. Aanmelden:

daan.huntjens@bonifatiusparochie.info. 

Yvonne
Sloet tot Everlo
Wat doe je?
“In de Benedictus en Bernadette ben
ik coördinatrice van Open Huis, zit in
de beheerraad en dan heb ik nog de
koffiezetgroepen van zondag en van
dinsdag. Allerlei hand-en-spandien-
sten. Wat ik heel belangrijk vind, is
de mensen enthousiast houden en in
hun eigen waarde laten. Jaarlijks is
er een heerlijke lunch voor de betrok-
ken medewerkers van Open Huis,
van de dinsdagochtendgroep en nog
enige vrijwilligers. Het is een fantas-
tische groep om mee te werken.”
 
Wat inspireert je hiertoe?
“Als kind is me met de paplepel inge-
geven veel voor het kerkgebeuren en
voor de medemens te doen. Het is
het voorbeeld van mijn ouders: er
voor een ander te zijn, iedereen ge-
lijkstellen en in zijn eigen waarde
laten. Je merkt dat vooral op zondag
tijdens en na de Mis: het samenzijn
van de mensen, de gezelligheid die je
met elkaar hebt. Bij Open Huis
komen mensen praten. Je bent er
voor de mensen. Dat vind ik het be-
langrijkste: wees aardig voor elkaar.
Als iedereen dat zou doen, dan zou
de wereld er anders uitzien, maar he-
laas er is veel ikke, ikke…”
 
Wat wil je graag?
“Ik zou graag willen dat er meer jon-
gere mensen, mensen die pas gepen-
sioneerd zijn, zouden willen helpen
bij Open Huis. Het is doordeweeks
overdag. Om aanwezig te zijn als ie-
mand hulp komt vragen. Niet dat we
altijd kunnen helpen. We kunnen ook
doorverwijzen. Soms is het gewoon
een kop koffie en alleen luisteren
naar iemand die zijn verhaal kwijt
wil. Zo is er ook iemand die elke dag
in de kapel komt bidden. Het is goed,
dat de kerk elke dag bezet is. Dat er
een plek is waar je altijd terecht
kunt. Dat het geloof een plaats heeft
in het leven. Dat je niet alleen bent,
dat we er samen zijn en dat je klaar
staat voor elkaar. Zorgzaamheid, een
luisterend oor en mensen met elkaar
verbinden. Dat zijn mijn idealen.”
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Jeugd en jongeren

Het was Kersttijd. De sneeuwvlokjes dwarrelden vrolijk naar beneden. Een
zacht wit tapijt van sneeuw bedekte de straat. De kinderen die buiten speel-
den waren blij want nu konden ze sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen
maken. Wat hadden ze een pret met elkaar! Maar het meisje in de rolstoel
dat door haar raam naar buiten keek was verdrietig. Ze was nog maar kort-
geleden met haar ouders in de straat komen wonen. Daarom kende ze nog
geen kinderen uit de buurt. Ze dacht ook dat de kinderen niet wilden spelen
met een meisje in een rolstoel. Ach, ze begreep het wel omdat ze niet kon
rennen, springen en bewegen zoals de andere kinderen. Ze ging ook niet
naar dezelfde school als de kinderen uit de buurt omdat ze met alles gehol-
pen moest worden. Zelfs kon ze de veters van haar schoenen niet strikken.
Daarom voelde ze zich vaak eenzaam en verdrietig. Ze keek naar buiten en
vond het fijn voor de kinderen dat ze zoveel plezier hadden. De kinderen
zwaaiden weleens vrolijk naar haar, en dan zwaaide ze terug met een glim-
lach. Het zou fijn zijn als de kinderen bij haar zouden langskomen. Want ze
kon niet met haar rolstoel door de sneeuw om naar hun toe te gaan.

Kerst Verrassing

 
Het meisje was dankbaar dat haar ouders goed voor haar zorgden. Ze had-
den samen de kerstboom versierd en het kerststalletje opgesteld. En ze
dacht aan Jezus die ook samen met zijn ouders moeilijke dingen had meege-
maakt. Dat gaf haar troost. In de Kerstnacht keek het meisje uit haar slaapka-
merraam en ze zag een vallende ster. Die nacht droomde ze van de drie Wij-
zen uit het Oosten die Jezus, Jozef en Maria geschenken kwamen brengen:
goud, wierook en mirre. Toen het meisje wakker werd keek ze naar buiten
en zag een wit konijntje over de sneeuw huppelen. Het konijntje bleef even
staan en keek het meisje even aan… en huppelde toen verder.
 
Even later ging de deurbel… haar ouders deden de deur open. Het meisje
was nog in pyjama maar haar ouders hielpen haar in de rolstoel en brachten
haar naar de voordeur. Daar stond een grote groep kinderen uit de buurt en
ze riepen allemaal tegelijk: “Zalig Kerstfeest”. Eén van de kinderen zei: “wij
weten dat je niet naar buiten kan komen om met ons te spelen; en daarom
komen wij nu naar jou”. De kinderen zongen kerstliedjes en hadden ka-
dootjes meegenomen voor het meisje. Het meisje was zo blij als kon zijn.
Ze huilde tranen van blijdschap. En de kinderen zongen… ‘Midden in de
Winternacht…’

Tekst: Jerry van Veldhoven; afbeeldingen: Soňa Tankovič

In onze kerken is er volop gelegenheid om met kinderen Kerstmis te vieren.
Op 24 december is er om 17.00 uur voor kinderen van 0 tot 7 jaar een Kin-
dervertelviering in de Sint Martinus in Voorburg. Zie voor meer informatie
pagina 10. Ook om 17.00 uur is er een Kerstgezinsmis in de HH. Petrus en
Paulus in Leidschendam. Om 19.00 uur is er een Kerstgezinsmis in de Sint
Martinus. Ook om 19.00 uur is er in de H. Bonifatius in Rijswijk een Kinder-
viering met Kerstspel met zang van de Koorschool. Zie voor meer informatie
pagina 7. Op 25 december, eerste Kerstdag is zowel in de HH. Benedictus en
Bernadette in Rijswijk als in de HH. Petrus en Paulus in Leidschendam om
15.00 uur Kindje Wiegen. Ook daar kunt u weer met de kleintjes terecht.
 
Ook verschillende scholen houden hun Kerstvieringen in onze kerken. Het
zijn in Leidschendam De Zonnewijzer, De Balansschool en de Maria Berna-
detteschool, in Rijswijk de Petrusschool, de Gantelschool, de Waterlelie-
school, het Stanislascollege, de Mariaschool, de Regenboogschool, de Kro-
nenburgschool en het SBO Merlijn en in Voorburg de Sint Maartensschool.

Kerstmis vieren met kinderen
Inmiddels zijn tientallen kinderen
zich in onze parochies aan het voor-
bereiden op hun eerste heilige Com-
munie. Een gedeelte van de voorbe-
reiding bestaat uit opdrachten voor
ouders en kinderen samen. De ou-
ders worden uitgenodigd om de vra-
gen ook voor zichzelf te beantwoor-
den. Als ouders die antwoorden
delen met hun kinderen kan deze
voorbereiding voor hen een mooie
en rijke periode worden. Dat wensen
wij hen toe. We hopen dat de kinde-
ren ook steeds meer hun eigen
plaats in onze gemeenschappen vin-
den, samen met hun ouders.

Eerste heilige Communie


