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Geraakt, geroepen, gewijd en gezonden
Daan Huntjens hebben wij voorgesteld toen hij lid werd van ons pastoraal team. De aankomende priesterwijding
is een mooie gelegenheid voor een langer gesprek over de weg die hij bewandelde om zijn roeping te volgen.
Zo op afstand bekeken rondom de vieringen waar we
hem meemaken, zien wij een serieuze jongeman die zich
vastberaden voorbereidt op zijn priesterambt. Vastberaden was Daan al als jochie van zeven. Met zijn moeder
onderhandelde hij of hij echt mee moest naar de begrafenismis van zijn opa. Van zijn moeder moest het wel en
gelukkig ook! Voor het eerst bij een Mis werd hij overweldigd door de sfeer in de prachtige Emmaüskerk. Toen
bij de Consecratie de pastoor de Hostie omhoog hield,
wist Daan: ik wil nog een keer naar de kerk!

Geestelijke conditie
Hoewel katholiek, ging het gezin Huntjens daarvóór niet
naar de kerk. Toen Daan hierna gelijk weer wilde, ging
zijn moeder mee, later ook zijn broer en zijn vader. Een
jaar later, in 1997, werd hij gedoopt, nog voor de eerste
Communie mocht hij misdienaar worden. Jammer dat de

groep misdienaars zo groot was, zo kwam hij te weinig
“… zo dichtbij mogelijk bij de belangrijkste plek in de
kerk”. Zijn roeping rijpte, uiteindelijk wist iedereen dat
hij priester wilde worden. Maar de stap naar het priesterschap was wel erg groot, en hij kon toch ook leraar
worden?! Zo koos hij na het overlijden van zijn moeder
en het eindexamen in 2006 toch voor de studie Duits.
Na het overlijden van zijn vader, in 2007, nam een
goede vriend hem mee naar de jongerengroep van de
Broeders van Sint Jan. Hier ontmoette hij mensen van zijn leeftijd die
met geloofsverdieping bezig zijn. En
hoe! Hier heeft hij echt leren bidden:
de haast eindeloze afwisseling van
het gebed, gitaarmuziek, lange stiltes en weer opnieuw bidden deden
de groep een goede geestelijke conditie opbouwen!
Eerst theorie, nu praktijk
Zo besloot Daan alsnog zijn roeping
te volgen; na zijn diploma in 2010
ging hij naar het seminarie. Via Vronesteyn kwam hij naar de Tiltenberg,
zijn studie vervolgde hij in Eichstätt
in Duitsland. In 2016 kwam hij terug
voor een stage in de parochie Maria Sterre der Zee. Hier
kon hij verschillende ervaringen opdoen. Met mensen
spreken over zaken die de kern van hun persoon betreffen, heeft hij als het meest waardevol ervaren.
Meer over de wijding: pagina 5 en de website rkvlietstreek.nl
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In het laatste nummer van Kerk aan de Vliet heeft u kunnen lezen over een nieuwe opzet voor het bestuur van
de federatie Vlietstreek. Enige tijd geleden hebben de
gezamenlijke parochiebesturen de bisschop verzocht
één bestuur te benoemen voor de federatie en haar drie
parochies, een zogenaamde Personele Unie van Besturen
met één priester als eindverantwoordelijke.
Inmiddels heeft de bisschop, na overleg met de priesterraad, hiermee ingestemd. Per 1 maart geeft deze Personele Unie van Besturen leiding aan de
federatie en haar drie afzonderlijke parochies: Heilige Bonifatius, Sint Maarten en Trinitas. De bisschop heeft mij, pastoor Bakker, benoemd tot moderator. Een moderator is pastoor in de parochie, dus eindverantwoordelijke en
voorzitter van het bestuur.
Pastoor Van Deelen
Hoewel de drie parochies nu samenwerken binnen de federatie is er geen
sprake van een fusie. Ook de samenstelling van het pastorale team verandert niet. Wel verandert de functie van pastoor Van Deelen in het team.
Omdat er in een bestuur maar één moderator/pastoor kan zijn heeft de bisschop pastoor Van Deelen vanaf 1 maart benoemd tot parochievicaris. Een
parochievicaris, ofwel kapelaan, is priester maar zit niet in het bestuur.
Pastoor Van Deelen blijft werkzaam als priester in het pastorale team van de
federatie Vlietstreek. Daarvoor zijn wij hem en onze bisschop zeer dankbaar.
Daarbij is hij dus niet meer de eindverantwoordelijke moderator/pastoor.
Deze verantwoordelijkheid is mij nu ook voor de Bonifatiusparochie gegeven. Deze verandering in verantwoordelijkheid is in goed overleg gegaan met
pastoor Van Deelen.
Op zondag 15 april heeft de ‘afscheidnemende’ pastoor Van Deelen de parochianen van de Bonifatiusparochie persoonlijk geïnformeerd. Daarbij sprak
hij de volgende wens uit: “Ik wens pastoor Bakker en het nieuwe gezamenlijke bestuur van harte veel wijsheid en succes toe. En ik wil u, parochianen,
graag vragen om pastoor Bakker en het bestuur van harte te steunen. Het is
immers geen eenvoudige taak om drie parochies en de federatie te besturen.
Maar wij zijn er wel van overtuigd dat dit een belangrijke stap is in de samenwerking van onze parochies in de Vlietstreek. Tot slot wil ik u danken voor de
steun die ik als pastoor heb mogen ontvangen. Van u, parochianen, maar ook
van het nu afgetreden bestuur van de Bonifatiusparochie. Ik ben dankbaar en
kijk met vreugde terug op de ruim elf jaar die ik als pastoor in uw midden heb
mogen doorbrengen. En ik zal mij met hart en ziel als priester blijven inzetten
voor de verkondiging van het Evangelie. Als priester in de Vlietstreek met een
parttime benoeming en, ook parttime, als bisschoppelijke vicaris van Den
Haag en het noordelijk deel van ons bisdom.”
Deze mededeling over het beëindigen van zijn pastoor- en moderatorperiode wil ik onderstrepen met een hartelijk ‘dank je wel’ aan mijn gewaardeerde collega Van Deelen. En ik spreek met u parochianen en de leden van het
pastorale team de hoop uit op een goede, gezegende en jarenlange samenwerking met hem binnen onze parochies.
Pastoor W. Bakker

Helaas is het nog niet gelukt een foto van het nieuwe bestuur te maken.
Daarom staat op deze pagina alleen de voorzitter van het bestuur afgebeeld.
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Van het pastoraal team

In vuur en vlam
In de tijd tussen Pasen en Pinksteren lezen we in de liturgie uit de Handelingen van de Apostelen. Dit boek vertelt over de eerste dertig jaar na Jezus'
verrijzenis en hemelvaart. Telkens sta ik weer verbaasd over het effect dat
het eerste Pinksterfeest heeft gehad. Het bange groepje leerlingen had zich
na Jezus dood uit angst opgesloten in een huis. Ramen en deuren dicht en –
nog erger – hun hart gesloten. Anderen waren gevlucht, we kennen het verhaal van de Emmaüsgangers.
Door dat alles heen breekt de levende Heer! Zonder verwijten te maken, zonder de leerlingen eerst op het matje
te roepen wenst Hij hen vrede toe, sjalom! En geeft hun
dan zijn zending om van het Evangelie te gaan getuigen
“te beginnen in Jeruzalem”. En: “Ga, en maak alle volkeren tot leerling”.
Als op Pinksteren de leerlingen Kracht van Boven hebben
ontvangen, Gods heilige Geest, trekken zij er inderdaad
op uit, vol vuur en enthousiasme. De angst voorbij, de

somberheid afgeworpen, vervuld van Gods heilige Geest
spreken zij vele mensen aan, waar men ook vandaan is
gekomen of welke taal men ook spreekt. De taal van
Gods liefde blijkt universeel. Razendsnel ontstaan er
overal langs de kusten van de Middellandse Zee christelijke gemeenschappen. Wonderlijk, het Evangelie verspreidt zich als een lopend vuurtje, zonder Twitter of
Facebook en zonder onze snelle vervoermiddelen. Hoe
dat in de eerste dertig jaar ging vertelt dat boek Handelingen: de Kerk begint vorm te krijgen.
Het verbaast en ontroert mij telkens weer. Wat een inzet
en een moed, wat een Godswonder. En het inspireert
mij ook en daagt mij uit om in onze tijd het Evangelie te
verkondigen, naar beste vermogen vol van dat vuur en
enthousiasme, geloofwaardig en verstaanbaar, hartverwarmend.
Met Pinksteren sluiten we de drie grootste feesten af.
De zomer komt eraan en de gewone liturgische tijd door
het jaar begint weer. Maar hoe ‘gewoon’ die tijd ook is,
ik hoop dat wij op onze beurt de inspiratie van Gods heilige Geest blijven ervaren. Dat wij op onze beurt durven
getuigen van de vreugde van het Evangelie. Niet meer
‘te beginnen in Jeruzalem’, niet direct bij ‘alle volkeren’,
maar ‘gewoon’ bij de mensen en de samenleving om
ons heen.
Kapelaan Van Deelen

Dank voor alle goede wensen
Met een zekere verwondering heb ik mijn zestigste verjaardag tijdens de reguliere viering van woensdag in de Sint Martinuskerk gevierd. De verwondering zat vooral in het grote aantal aanwezigen. Met velen van u heb ik deze
mijlpaal mogen vieren. Dank voor de vele felicitaties persoonlijk of door een
kaartje. Dank voor de geschenken, in het bijzonder het kunstwerk ‘Diversificatie onder vrijwilligers’ van het bestuur en vele vrijwilligers.
Het beeldje wil tot uitdrukking brengen dat de individuele kwaliteiten van
eenieder samen een krachtige eenheid vormen. Dat de goede Geest van
onze God ons blijft inspireren tot daden van liefde tot opbouw van onze geloofsgemeenschap en tot zegen van eenieder.
Pastoor W. Bakker
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Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

Van Vredenburchweg 55
2282 SE Rijswijk
Tel.: 06-51383380
of 070-3210143
Dag en nacht bereikbaar

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

Vieringen op weekdagen in onze kerken
Zie voor vieringen in verzorgingshuizen de websites van de parochies.
maandag
19.30 B&B Rozenkrans
woensdag 12.45 Mar Eucharistieviering & 3e woensdag aanbidding
dinsdag
9.00 P&P Eucharistieviering woensdag 19.00 P&P Rozenkrans
1e dinsdag
9.30 B&B Gebedsviering
donderdag 9.00 Mar Communieviering
2e/4e dinsdag 9.30 B&B Communieviering vrijdag
9.00 P&P Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
3e dinsdag
9.30 B&B Eucharistieviering vrijdag
9.30 Bon Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
In mei wordt op de weekdagen in twee van onze kerken de Rozenkrans gebeden. In de H. Bonifatius gebeurt dit
om 19.30 uur in de pastorie en in de HH. Petrus en Paulus om 19.00 uur.
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Geloven en vieren
Priesterwijding en eerste heilige Mis Daan Huntjens
Ik hoop dat vele mensen de priesterwijding van Daan Huntjens al in hun
agenda hebben genoteerd: zaterdag 2 juni om 11.00 uur in de kathedrale
kerk HH. Laurentius en Elisabeth aan de Mathenesserlaan 305 te Rotterdam.
U bent voor deze priesterwijding van harte uitgenodigd.
Binnen onze federatie zal kapelaan Daan Huntjens zijn eerste plechtige heilige Mis vieren op zondag 10 juni om 11.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk
aan de Sluiskant te Leidschendam. Aansluitend zal er een receptie zijn in De
Haard naast de kerk en aan het einde van de receptie kunt u persoonlijk de
eerste zegen ontvangen van de pas gewijde priester. Welkom.
Beste mensen een bijzondere gebeurtenis binnen onze parochies. Mag ik u
vooral uitnodigen om in de komende dagen samen met Daan Huntjens te
bidden in deze voorbereidingstijd op zijn priesterwijding. Hij gaat zelf in de
dagen voor zijn wijding in retraite.
Pastoor W. Bakker

Meer Eucharistievieringen op weekdagen
Na zijn priesterwijding zal kapelaan Huntjens vanaf juni
op maandagavond na het rozenkransgebed, om 20.00
uur voorgaan in een Eucharistieviering in de HH. Benedictus en Bernadettekerk. En op woensdagmorgen om
9.30 uur keert de Eucharistieviering in de H. Bonifatius-

kerk weer terug. Vanaf het volgende nummer wordt het
overzicht van de vieringen op weekdagen in het liturgieoverzicht aangepast aan de nieuwe situatie.
Pastoor W. Bakker

Druk, druk, druk…? Kom op adem in het Jaar van Gebed!
Een drukke baan, opgroeiende kinderen, sport, een sociaal leven – dus geen tijd om even stil te staan, laat staan
om de smartphone even weg te leggen. Herkenbaar?
Neem eens rust in een momentje meditatie. De zomermaanden zijn een goed moment om hier mee te beginnen. Kom op de tweede woensdag van de maand op
adem op een verstillende plek van gebed: het priesterkoor van de H. Bonifatiuskerk.
Met elkaar lezen we een kort stuk uit de Bijbel. Dan is er
een vraag of een gedachte, niet om op te reageren, maar
om mee de stilte in te nemen. Zo wordt het steeds opnieuw stil, hopelijk ook in jezelf. We sluiten af met het

aansteken van een kaars en gebed. “Als gij in Mij blijft en
mijn woorden in u blijven...” (Joh 15,7) Daar willen deze
meditaties bij helpen. Als Gods woord op je inwerkt, wat
gebeurt er dan met jou, jouw binnenste, jouw ziel? Is er
een rust te vinden die zelfs heilzaam kan doorwerken in
de drukte van alledag?
Wanneer? De woensdagen 11 juli, 8 augustus, 12 september, 10 oktober en 14 november.
Hoe laat? 19.30-20.00 uur, inloop vanaf 19.15 uur.
Waar? H. Bonifatiuskerk (toegang via de zijdeur van het
hoofdportaal van de kerk)
Saskia van Winden, past. werker en Daan Huntjens, diaken

De Blijde Boodschap communiceren
Eerder is er bericht over het lezersonderzoek betreffende Kerk aan de Vliet en werd de nieuwe federale website
aangekondigd. Ondertussen is er over beide zaken nieuws te melden.
Lezersonderzoek Kerk aan de Vliet
Afgelopen maanden heeft u uw mening kunnen geven
over ons parochieblad. Allereerst een woord van dank
aan allen die aan het lezersonderzoek hebben meegedaan. Het resultaat is bemoedigend. Het gemiddelde cijfer dat gegeven is, is een 8. Daarnaast zijn er allerlei opbouwende opmerkingen gemaakt waar de redactie haar
voordeel mee zal doen. Ten slotte dank aan KTO4MKB,
specialist op het gebied van klanttevredenheidonderzoeken, die dit onderzoek gratis heeft uitgevoerd.

Website: rkvlietstreek.nl
Sinds kort is de nieuwe federatiebrede website in de
lucht. Zoals eerder gemeld, wordt de informatie van de
bestaande parochiële websites geleidelijk overgebracht
naar de nieuwe. De eerste stappen zijn hierin gezet. De
komende maanden wordt hieraan een vervolg gegeven.
Ondertussen is Margreet Pinkse bereid gevonden om het
redactiewerk voor de website op zich te nemen. Berichten voor plaatsing op de website, maar ook uw commentaar, kunt u naar websitevlietstreek@gmail.com sturen.
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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

Jaarrekening 2017
Graag geeft het bestuur u inzicht in de financiën van de parochie: hieronder vindt u het verslag over 2017.
We hebben over 2017 een positief resultaat behaald.
Dat komt door lagere onderhouds- en energiekosten en
door een aanzienlijke nalatenschap.
Het positieve financiële resultaat wordt toegevoegd aan
de financiële reserve.
Vanaf 2018 werken de parochies H. Bonifatius en Sint
Maarten en Trinitas nauwer samen. De financiële administraties van de drie parochies blijven strikt gescheiden.
We zullen u via de vernieuwde website en in Kerk aan de
Vliet informeren hoe uw bijdrage wordt besteed.
Heeft u nog vragen over de financiën van de parochie?
Dan kunt u contact opnemen met het lokale financiële
aanspreekpunt, Jan Mulder (jomimamu@hotmail.com,
070 415 28 08) of met mij (vincent_dobbe@hotmail.com
06 81 49 91 71).
Vincent Dobbe, penningmeester

Lasten
Personeel
Onroerend goed
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Begraafplaats
Beheer
Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Begraafplaats
Incidenteel
Berekening saldo
Kasstroom
Reservering onderhoud
Saldo

Realisatie
222.198
74.734
12.554
54.008
5.648
23.031
392.173

Begroot
260.683
106.500
23.850
52.430
22.000
28.700
494.163

254.178
138.708
60.653
45.834
499.373

260.540
103.399
52.000
0
415.939

107.200
-69.700
37.500

-78.224
-69.700
-147.929

Koninklijke onderscheiding voor Sjaak Hauser
Sjaak Hauser heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn werk in de Bonifatiusparochie. De heer
Hauser verzet al vele jaren als vrijwilliger heel veel goed
werk. Hij is lid van de beheerraad van de Benedictus en
Bernadettekerk, die namens het parochiebestuur het
beheer van dit prachtige vernieuwde gebouw uitvoert.
Verder is hij onder andere betrokken bij uitvaarten vanuit de kerk. Bij de Voedselbank deelt hij pakketten uit,
praat met de mensen en begeleidt hen, maar zorgt er
ook voor dat alles goed verloopt. Ten slotte is hij lid
van de Kookgroep. De parochie is blij met zijn kennis,
ervaring, inzet en plezierige manier van werken en
feliciteert hem van harte met zijn onderscheiding.
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Heilige Bonifatius
Ontspanningsmiddag voor zieken en ouderen

Familieberichten

Ter herinnering: U kunt zich nog opgeven voor de ontspanningsmiddag voor
zieken, ouderen en alleenstaanden, op dinsdagmiddag 29 mei van 14.00 tot
ongeveer 16.30 uur in de Lucaszaal van de Bonifatiuskerk. We geven aandacht aan Maria, want het is Mariamaand, en we zorgen dat de voorwaarden aanwezig zijn voor een gezellige
middag.
Opgeven: Open Huis Bonifatiuskerk
070-3992416.
Voor hulp bij vervoer kan worden
gezorgd. Tot de 29e!

Gedoopt
Kai Swinkels
Sara Hogiel
Marie Belle van Rooyen
Sebastiaan Lebbing
Vera Lebbing
Kiki Vinke
Zofia Kicza
Magdalena Zalewska
Emilie Oniszczuk
Patrycja Kuklinska
Patryk Danecki
Antoni Niedzwiadek
Liliana Sowinska

Zieken- en Ouderenbezoekgroep

Muziek in de Bonifatius
In de concertserie Muziek in de Bonifatius staan weer twee mooie concerten
op het programma:
Zondag 27 mei
Beth & Flo – klassiek pianistes met
een ‘vleugeltje’ theater!
De muziek in een verhaal of context
plaatsen en interactie met het
publiek zijn belangrijke elementen in
de concerten van Beth & Flo.

Zondag 17 juni
Gerard Legierse – Orgelwerk in
uitvoering!
Op het programma staan werken
van o.a. Johan Sebastian Bach,
Marcel Dupré, César Franck en
Joseph Bonnet.

Getrouwd
Anton Dinh en Teresa Nguyen
Overleden
Jos Strik, 90 jaar
Nelly Schreuder-Zijlstra, 95 jaar
Annie de Groot, 101 jaar
Piet de Greef, 65 jaar
Hans Bloemen, 77 jaar
Kees van Elk, 86 jaar
Ferry Verbeek, 59 jaar

Expositie in de B&B-kerk

De concerten beginnen om 15.00 uur en duren een uur. De toegang is gratis.
Na afloop is er een deurcollecte en de mogelijkheid een glaasje te nuttigen in
de Lucaszaal van de pastorie.

Maaltijdprojecten
Benedictus en Bernadettekerk
Eens per twee weken bent u op
woensdag in de gelegenheid 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. Aanvang 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.
De eerstkomende maaltijddata zijn:
16 mei, 13 en 27 juni, 11 en 25 juli,
8 augustus.

Mee-eten in de Nieuwe kerk
De eet-data in de komende maanden zijn: 17 en 31 mei; 14 en 28 juni;
12 en 26 juli; 9 en 23 augustus.
Aanmelden: de maandag vooraf bij
mevr. Adele Lievaart 070 393 21 63;
b.g.g. fam. Rog 06 50 28 32 42.

Zoals aangekondigd kunt u in de
komende maanden in de Benedictus
en Bernadettekerk enkele werken
bewonderen van mevrouw Jos Reneman. Op de bovenstaande foto van
Wil Kouwer is zij te zien bij het
inrichten van de tentoonstelling.
Andere foto's kunt u bekijken op de
website van de Bonifatiusparochie.

Vervoer naar de kerk
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.
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Vieringen in onze kerken
Zaterdag 19 en zondag 20 mei: Pinksteren, in Sint Maarten & Trinitas schaalcollecte voor Ned. missionarissen
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Schola Cum Jubilo,
zo 9.30 B&B Euch. Kapel. Van Deelen & dkn Tolsma
Resonet in Laudibus
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & dkn Huntjens
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo 11.00 Bon Euch. Kapel. Van Deelen & dkn Tolsma
Gloria Deo
zo 11.000 P&P Euch. Pastoor Bakker & dkn Huntjens
JoKo
Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag; Maria, Moeder van de Kerk
ma 10.30 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
Gerardus Majellakoor
ma 10.30 P&P Euch. Pastoor Bakker
Samenzang, organist
Vrijdag 25 mei
vr 19.00 P&P

Gebed Pastoor Bakker

Zaterdag 26 en zondag 27 mei: H. Drieëenheid (Trinitas)
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Van Deelen
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo
zo
zo
zo

11.00
11.00
13.00
15.30

Bon
P&P
P&P
Mar

Euch.
Euch.
Dopen
Gebed

Kapelaan Van Deelen
Pastoor Bakker
Diaken Tolsma
Pastoraal werker Van Winden

Zaterdag 2 en zondag 3 juni: Sacramentsdag
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
za 19.00 B&B Comm. Gebedsleiders Verviers & Beker
zo 9.30 B&B Comm. Pastor Van der Aart
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 10.30 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker

Plechtig Marialof
Samenzang, deurcollecte IPCI
Resonet in Laudibus
Vier Jaargetijden, presentatieviering vormelingen
‘The Flames’, deurcollecte IPCI
Gloria Deo (Ned), na afloop koffie
Con Amore & kinderwoorddienst, deurcoll. IPCI
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders
Zanggroep
Gerardus Majellakoor
Viering met kinderen, samenzang met gezinnen
Koorschool, eerste heilige Communie
JoKo

Vrijdag 8 juni: H. Hartfeest
vr
9.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
vr
9.30 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
Zaterdag 9 en zondag 10 juni: 10e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Van Deelen
zo 9.30 Bon Comm. Pastor Van der Aart
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 P&P Euch. Kapel. Huntjens & concelebr.

Samenzang
Resonet in Laudibus
Gloria Deo (Ned)
St. Maarten
Con Amore, eerste Mis van kapelaan Huntjens

Zaterdag 16 en zondag 17 juni: 11e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
zo 9.30 B&B Comm. Pastor Van der Aart
zo 9.30 Mar Euch. Kapelaan Van Deelen
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
zo 15.30 Mar Gebed Kapelaan Huntjens

Samenzang
Barina
St. Maarten
Schola, na afloop koffie
Samenzang, organist
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

Zaterdag 23 en zondag 24 juni: H. Johannes de Doper
za 16.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk & diaken Tolsma
zo 9.30 B&B Comm. Pastor Van der Aart
zo 9.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk & diaken Tolsma
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
zo 11.00 P&P Euch. Pastor Van Eijk & diaken Tolsma
zo 13.00 Bon Dopen Kapelaan Van Deelen

Samenzang, organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Koorschool
Con Amore

Zie op pagina 4 voor de vieringen op werkdagen in onze kerken.
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Vieringen in onze kerken
Vrijdag 29 juni: Feest HH. Petrus en Paulus
vr
9.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
vr
9.30 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli: 13e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
zo 9.30 Mar Euch. Kapelaan Van Deelen
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Huntjens
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Van Deelen
Zaterdag 7 en zondag 8 juli: 14e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 9.30 B&B Comm. Pastor Van der Aart
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens

Samenzang
Samenzang
St. Maarten
Schola Gloria Deo
JoKo & kinderwoorddienst
Zanggroep
Samenzang
Viering met kinderen, samenzang met gezinnen
Gloria Deo (Ned)
Con Amore

Zaterdag 14 en zondag 15 juli: 15e zondag door het jaar
za
9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Huntjens
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker

Scoutingviering
St. Maarten, nabestaandenviering
Samenzang
Schola Cum Jubilo
Gloria Deo (Latijn)
Con Amore, nabestaandenviering

Zaterdag 21 en zondag 22 juli: 16e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
zo 9.30 B&B Euch. Kapel. Van Deelen & dkn Tolsma
zo 9.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
zo 11.00 Bon Comm. Pastor Van der Aart
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens

Samenzang, organist
Samenzang
St. Maarten
Gerardus Majellakoor
Samenzang, organist

Zaterdag 28 en zondag 29 juli: 17e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Comm. Gebedsleider Pinkse
zo 9.30 B&B Comm. Pastor Van der Aart
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & gebedsl. Pinkse
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan van Deelen
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker & gebedsl. Pinkse

Samenzang
Samenzang
St. Maarten
Samenzang
Vakantiekoor

Zaterdag 4 en zondag 5 augustus: 18e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk
zo 9.30 B&B Euch. Pastoor Bakker
zo 9.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
Maandag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
ma 9.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
Zaterdag 11 en zondag 12 augustus: 19e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Van Deelen
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Huntjens
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
zo 13.00 Mar Dopen Pastoor Bakker
Afkortingen
Kerken:
Soort viering:

Zanggroep
Samenzang
St. Maarten
Samenzang
Samenzang, organist

Samenzang
Samenzang
St. Maarten
Samenzang, na afloop koffie
Vakantiekoor

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

Petrus en Paulus in het licht

Heilige Petrus en Paulus
di en vr 9.30 - 12.00 uur: 06 51 11 34 54
Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

Pastorale ontmoeting
Het pastoraal team nodigt u uit voor een gesprek en ontmoeting op woensdag 6 juni om 14.30 uur in het Atrium
van de Sint Martinuskerk. Pastoor Bakker zal een korte
inleiding houden over het ‘Jaar van Gebed’. Onder het
genot van een kopje koffie of thee is er gelegenheid in
gesprek te gaan met het pastoraal team. Hiervoor dient
u zich aan te melden vóór 4 juni, bij het centraal parochiebureau via parochie@sintmaarten-trinitas.nl of
telefonisch: 070 327 45 11.
Vermeldt u dan ook a.u.b. of u vervoer nodig heeft en of
u eventueel een rollator meeneemt!
Volwassenenpastoraat, Anneke van der Graaff en Leo Valk

Oecumenisch vrouwenwerk
De Vrouw en Geloof ochtenden zijn de spil van het vrouwenwerk, daaromheen zijn er verschillende kringen. Het
afgelopen seizoen was het thema ‘Vertrouwen’. Om het
seizoen af te sluiten is er een slotochtend op woensdag
16 mei over dit thema. De wandel- en eetgroepen gaan
gedurende de zomermaanden door. De anderen houden
een zomerstop.
In het kader van ‘Licht op de Sluis’ werd in de avond van
26 maart de HH. Petrus en Pauluskerk in het licht gezet.
Het ging om een test met diverse grondspots en lichtprojectoren. Vertegenwoordigers van de parochie en het
bisdom konden de mogelijkheden van lichtprojectie op
het gebouw uit 1880 beoordelen. Dit ‘lichtspel in het
klein’ leidde tot verrassende resultaten. De combinatie
van grondspots bij voor- en zijgevel en licht vanaf een
grotere afstand bleek de beste oplossing. Omdat het
windstil was kreeg het licht een extra dimensie door een
indrukwekkend spiegelbeeld in de Vliet.

Misdienaarsuitje

Het project ‘Licht op de Sluis’ beoogt met behulp van dit
geavanceerd lichtplan de sluis en haar omgeving in het
licht te zetten.

Op zondag 8 april gingen de misdienaars van de Sint
Martinus naar Duinrell. Het verslag van deze mooie dag
vindt u op onze website: rkvlietstreek.nl.
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Alle deelnemers van dit en van vorige jaren en ook alle
andere belangstellende vrouwen, zijn van harte welkom
op woensdag 16 mei van 10.00 tot 11.30 uur in De Binnenhof, Damhoudersstraat 2a, achter de Dorpskerk. De
koffie staat klaar om 9.45 uur. Er is ruimschoots tijd om
gezellig met elkaar van gedachten te wisselen.
Meer informatie bij pompertmarianne@gmail.com of bij
p.korving@outlook.com

Sint Maarten en Trinitas
Familieberichten

Jaarrekeningen 2017
Sint Maartenparochie
Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Beheer
Incidenteel
Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Incidenteel & functioneel
Berekening saldo
Tussenresultaat
Reservering onderhoud
Saldo
Trinitasparochie
Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Beheer
Incidenteel
Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Incidenteel & functioneel
Berekening saldo
Tussenresultaat
Reservering onderhoud
Saldo

Parochies Sint Maarten en Trinitas
Realisatie
76.785
74.039
43.338
11.184
47.733
17.288
0
270.367

Begroot
83.225
95.600
38.100
12.900
37.500
20.700
35.000
323.025

189.461
195.335
1.558
386.354

182.900
211.800
0
394.700

115.987
-91.000
24.987

71.675
-94.000
-22.325

Huwelijksaankondiging
Danitsja Verwoerdt en Brandon Glasbergen
Gedoopt
Isa Janzing
Zoë Kluft
Charlotte Bollerman
Jan de Klerk
Overleden
Corry Dijksman-Vloedman, 90 jaar
Renate van Haasteren, 43 jaar
Pieternel Grünholz, 61 jaar
Ina van der Kleij-Veerkamp, 96 jaar
Hen van der Hoeven, 69 jaar

De eerste heilige Communie
Realisatie
69.798
71.765
7.564
14.680
37.202
18.242
0
219.251

Begroot
77.325
60.200
7.200
19.100
38.000
21.200
15.000
238.025

196.607
60.596
1.954
259.157

186.300
49.500
12.000
247.800

39.906
-99.000
-59.094

9.775
-102.000
-92.225

Met vragen over de financiën kunt u terecht bij de lokale
financiële aanspreekpunten: voor de Sint Maarten bij
Emile Duijsens (duijsens@ziggo.nl) en voor de Trinitas bij
Frans Aarts (fransaarts-schoenen@ziggo.nl) of bij mij
(vincent_dobbe@hotmail.com, 06 81 49 91 71).

Op 15 april hebben in de HH. Petrus en Pauluskerk
zeventien kinderen hun eerste heilige Communie
gedaan. U ziet de stralende kinderen op de foto. We
wachten nog op een foto van de achttien kinderen die
op 22 april hun eerste heilige Communie in de St. Martinuskerk deden. Wij hopen dat deze kerken voor hen en
hun ouders vertrouwde plekken blijven of worden. Alle
vrijwilligers die hebben bijgedragen om de kinderen hiertoe te brengen, hartelijk dank.
Ingrid van der Aart, pastoraal werker

Vincent Dobbe, penningmeester

Vastenactie klaverjassen
Wat een gezellige en succesvolle avond was het op
14 maart. Een volle zaal en een opbrengst van € 778!!
Dank voor de gulle gaven van winkeliers en parochianen
voor onze leuke loterij. Winnaar van het klaverjassen is:
John van Vessem en bij het rummikub is Lia Veldhuizen
de winnares. Volgend jaar doen we het vast weer.
Namens MOV, Lidy Tetteroo
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Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

015-3101643 - www.vdhuz.nl - 070-3202040

Bedevaarten naar Beauraing in 2018

Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als christenen enkele dagen samen met elkaar
tot bezinning te komen. Deze moderne vorm van bedevaart spreekt velen aan. Je mag je weer even kind weten
en Maria ontmoeten als de ‘Moeder met het Gouden
Hart’. Ook dit jaar zijn er vierdaagse bedevaarten. Alleen
de september bedevaart wordt begeleid door een ervaren medische staf. Hiermee proberen wij, samen met u
en vele anderen, Gods Volk onderweg, aan deze bezinningsdagen gestalte te geven op een wijze die past in
deze tijd. Moge Gods geest, die Maria vormde tot Moeder van ons allen, ons daarbij helpen. ledere bedevaart
12

wordt begeleid door een priester, en in september ook
een arts, verpleegkundigen en brancardiers. De pelgrims
en de staf logeren en worden verzorgd in het zogeheten
ACCUEIL. Dit is het gebouw vlak naast de Plaats van de
Verschijningen dat hiervoor speciaal is ingericht.
De bedevaarten zijn op: zaterdag 12 t/m dinsdag 15 mei;
dinsdag 21 t/m vrijdag 24 augustus; zaterdag 22 t/m
dinsdag 25 september. Het vervoer gebeurt met touringcars en in de prijs van € 300,- is alles inbegrepen. Toeslag
eenpersoonskamer met douche en toilet: € 30,-. Een
speciale ‘rolstoelbus’ wordt in september ingezet. Zodat
ook rolstoelpatiënten de bedevaart kunnen meemaken.
Mocht u aan de oproep van Maria: "Dat men hier te bedevaart kome" gehoor willen geven of verlangt u nadere
informatie, dan kunt u terecht bij:
Marianne Agterdenbosch, 06 51 26 49 78

Bedevaart KBO
Bedevaart naar Den Bosch op 29 mei 2018. De kosten
zijn € 49,50 voor de hele dag: vervoer per bus, koffie,
Eucharistieviering in de Sint Jan. Lunch op eigen kosten,
Marialof en afsluiting met een diner in Vugt. Opgeven en
betalen bij de plaatselijke afdeling van de KBO.

Kerk en wereld
Nabeschouwing Vastenactie 2018

Opbrengst PCI-collecte Bonifatius

In de Veertigdagentijd is er gebeden en geofferd voor
het project van onze parochiane Jacinta van Luijk. Met
haar team in Kitale weet zij honderden vrijwilligers te
enthousiasmeren om te werken aan gemeenschapsopbouw en vrede, aan zorg voor aidspatiënten en voorlichting om verdere verspreiding te voorkomen, aan de
opvang van kwetsbare jongeren, aan voorlichting over
alcohol- en drugsmisbruik… U heeft het allemaal al
gehoord.

In de afgelopen periode kon de PCI van de Bonifatiusparochie in samenwerking met de Stichting Urgente
Noden (SUN Rijswijk) en de diaconie van de protestantse
kerken gelukkig een zeer lastige situatie van achterstand
in premiebetaling zorgverzekeringen oplossen. Zulk soort
achterstanden, zoals ook huurachterstanden, ontstaan in
de praktijk meestal pas als er echt nood aan de man is.

De bedoeling was om € 14.000 bijeen te brengen. Daar
legt de Bisschoppelijke Vastenactie de helft bij, zodat er
€ 21.000 voor het Kenia-project beschikbaar komt. Hebben we dit bedrag gehaald? Dat weten wij nog niet,
maar we hebben er veel vertrouwen in. Wij zitten nu op
een opbrengst van ongeveer € 11.000. Daar bovenop
komen de giften die individueel per bank naar de Vastenactie met opgave van het projectnummer 400346 zijn
overgemaakt. Wij hebben daar nog geen inzicht in, maar
Vastenactie laat ons over enige tijd het totaal-resultaat
weten. En wij zullen het in Kerk aan de Vliet melden. In
elk geval is er door Vastenactie alvast een voorschot van
€ 6.500 naar Kenia overgemaakt. Aan alle gulle gevers,
mede namens Jacinta, hartelijk dank.
Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Week Nederlandse Missionaris

Dankzij u konden we dit doen. Uw gulle bijdragen aan de
collectie voor de PCI in maart (ruim € 1.300) was daar
mede zeer welkom voor. Maar ook de regelmatige overschrijvingen naar onze bankrekening helpen enorm. Ook
bijdragen in de offerblokken in de beide kerken dragen
hun steentje bij. Velen van u zullen in de Benedictus en
Bernadettekerk de plaats van het offerblok ‘voor de
armen’ niet meer weten. Het zit keurig ingemetseld bij
de voormalige ingang van de kerk, maar ja, daar is nu de
sacristie-entree. Maar het is er nog en mag dus ook gebruikt worden. Geen speurtocht van maken hoor, maar
het zit er echt en het is geen verboden gebied.
Het bestuur van de PCI Bonifatiusparochie dankt u
oprecht voor uw bijdragen en blijft inspringen op hulpaanvragen. Komt u een situatie tegen, waarin wij kunnen
helpen: Meldt het ons. Wilt u bijdragen: ons bankrekeningnummer is NL98 INGB 0004 0634 29 ten name van
PCI Bonifatiusparochie. Wij wensen u een stralende,
zorgeloze zomer.
Peter Speetjens, penningmeester PCI Bonifatius

Brief van paus Franciscus
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in
voor Nederlandse missionarissen en missionair werkers.
Elk jaar voert de WNM met Pinksteren campagne voor
hen, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun
medemens. Denkt u aan onze parochiane Jacinta van
Luijk. In de Veertigdagentijd voerden wij met veel succes
actie voor haar project. Daarvan is echter geen euro voor
haar persoonlijk bestemd. Wie betaalt dan haar verlof,
haar verzekeringen, haar pensioenpremie voor later?
Juist ja, de organisatie Week Nederlandse Missionaris. En
zoals Jacinta zijn nog vele honderden mensen in missiegebieden werkzaam, waaronder ook uit onze parochies.
In het Pinksterweekend is de opbrengst van de schaalcollecte in de parochies Trinitas en Sint Maarten niet
bestemd voor hun projecten, maar voor hen persoonlijk,
om zo hun werk mogelijk te blijven maken. In de Benedictus en Bernadettekerk en de Bonifatiuskerk is er op
zondag 13 mei een tweede collecte voor de WNM. Deze
collectes bevelen wij dan ook van harte bij u aan. U kunt
ook een gift overmaken ten name van WNM Den Haag
op IBAN NL30 RABO 0171 2111 11.
Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

‘Verheugt u en juicht’ (Gaudete et
exsultate) is de titel van de brief van
paus Franciscus die begin april verscheen. Met deze exhortatie (aansporing) brengt de paus een van de
thema's van het Tweede Vaticaans
Concilie (1962-1965) onder onze
aandacht. Hij roept ons op gehoor te geven aan de universele roeping tot heiligheid. Deze uitnodiging en verplichting geldt voor alle gelovigen.
De vreugde die dit geeft, is er niet alleen voor hen die
door de Kerk heilig worden verklaard. Iedere gelovige
wordt geroepen tot heiligheid. Dat vraagt geen speciale
geloften, kwalificaties of diploma's. Het gaat om het
leven van alledag, om het goed doen van de gewone dingen. Iedereen is geroepen zijn leven goed te leven. De
paus noemt vijf houdingen die hierbij van belang zijn:
zachtmoedigheid, humor, bevlogenheid, gemeenschapszin en een geest van gebed.
Een uitgebreide behandeling van de brief vindt u op
www.diakenpiertolsma.com.
Pier Tolsma, diaken
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Inpiratie en bezinning
Gedicht

Gebedshoudingen

Pinksteren

Ik herinner mij een bezoek aan een dienst van een evangelische gemeente.
Bij het gebed van de voorganger hieven de mensen hun hand omhoog, ze
reikten naar God. Ik voelde mij onwennig, zou ik ook…? Toch maar niet. Dit
kende ik niet. In de katholieke Kerk wordt gestaan, gelopen, geknield, gebogen, een kruisteken gemaakt en soms zelfs gelegen. Handen worden geschud bij de vredeswens, geopend bij de Communie of bij het Onze Vader.
Met een aantal van die houdingen ben ik vertrouwd. Sommige ken ik alleen
van zien; bij een priesterwijding lag de wijdeling op de grond, als uitdrukking
van overgave. Dat ontroerde mij. Gebedshoudingen drukken iets uit van ons
verlangen, onze intentie, onze innerlijke gesteldheid tegenover de Eeuwige.

na negen dagen wachten,
mediteren en bidden
komt net als bij de leerlingen
Gods Geest in ons midden
wij voelen de liefde, het vuur
en de kracht die Hij geeft
waardoor Hij ons laat merken
dat Hij in ons leeft
wij zijn niet alleen meer
het wachten is voorbij
wij durven verder te leven
Gods Geest maakt ons vrij
wij mogen het weer vieren
het blijde Pinksterfeest
en wij willen Hem vragen:
blijf dichtbij ons Heilige Geest!
José Simons-Castelein

Column
Beproeving
Begin februari 2018 heb ik de diagnose gekregen van een hersentumor… Drie weken nadat mijn vader
dezelfde diagnose kreeg. Hij is inmiddels overleden. Deze periode voelt
voor mij aan zoals het in Psalm 23
staat beschreven: “… gaan door een
dal in de schaduw van de dood”.
Mijn vader zei altijd dat hij geen geloof had… en dat er niets is na de
dood… maar toch hing er in zijn huis
een kruisbeeld met Jezus Christus.
In Genesis 49 zegende Jacob zijn kinderen voordat hij stierf. Maar ik heb
mijn vader gezegend met handoplegging en gebed voordat hij stierf. Net
zoals pastoor Van Deelen mij de ziekenzalving heeft toegediend.

Er is een boekje,
geschreven tussen 1260 en 1288,
dat negen afbeeldingen bevat van
de H. Dominicus,
in verschillende
gebedshoudingen.
Ik realiseer mij dat
de houding die ik
aanneem, kan helpen om mijn gebed
nog persoonlijker en krachtiger te maken. Bid ik met open handen, dan druk
ik vertrouwen uit om te ontvangen wat mij geschonken wordt. Buig ik voor
het altaar, dan doe ik dat uit dankbaarheid, ik kom thuis bij de bron van mijn
bestaan. Bij het ‘lopend bidden’ zien we Dominicus omringd door medebroeders, zijn reisgenoten, hebben we die niet allemaal op onze levensweg?
Soms bidden we alléén, in het verborgene, op andere momenten doen we
dat te midden van de biddende gemeenschap, in verbondenheid gericht
naar God. Ons lichaam is daarin altijd instrument van dat gebed. Gebedshoudingen kunnen ons helpen om de intensiteit van ons gebed te verhogen. In
dit Jaar van Gebed kan het goed zijn om ons daarvan bewust te worden.
Ingrid van der Aart, pastoraal werker

Boekbespreking
Titel: Thuis in de Kosmos: Het Epos van Evolutie
en de vraag naar de zin van ons bestaan
Auteur: Taede A. Smedes
Tussen het letterlijk nemen van het scheppingsverhaal en
een puur nihilistische atheïstische visie bestaat een breed
scala aan visies op het bestaan van het heelal en van de
mens in het bijzonder. Godsdienstfilosoof Taede Smedes
brengt deze in kaart en tracht ze met elkaar te verbinden.

Mijn vader kon niet meer praten
maar hij huilde. De ziel spreekt een
andere taal dan het verstand. En verstaat bovenal de taal van de Liefde.

Smedes beschrijft in vogelvlucht het ontstaan van het heelal, van het leven
en van de mens. Het epos van de evolutie laat zien dat alle leven een gemeenschappelijk begin kent en met elkaar verwant is. Hij houdt een pleidooi
voor de bijzonderheid van de mens en voor de menselijke waardigheid. Ook
al zijn we niet het centrum van de wereld, we “zijn kosmopolieten, thuis in de
kosmos.” Als we ons samen, gelovend in God of niet, willen inzetten voor het
behoud van de schepping is dit boekje van Smedes, die zichzelf post-theïstisch noemt, een goede basis om elkaar te leren verstaan.

Jerry van Veldhoven

Pier Tolsma, diaken
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Interview

Lezing kerkmuziek door de eeuwen heen

Jacques
van der Wiel

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 dit jaar (2017/2018). In
de voorafgaande lezingen stond Maria centraal. Dit keer
zal de heer dr. Willem Marie Speelman, docent christelijke spiritualiteit aan de universiteit Tilburg en onder andere expert op het gebied van de liturgische muziek, ons
vertellen over de relatie tussen het woord en de muziek,
waarbij hij ook een link legt met Maria. Voor dit avondprogramma is er geen vervoersregeling.
Namens de programmacommissie Maria Maas

Geloofsvragen?
Blijf er niet in steken, maar ga op zoek naar antwoorden.
Voor iedereen die zoekt naar de zin van het leven! Alpha.
Op woensdagavond 12 september 2018 start er in federatie Vlietstreek in de Sint Martinuskerk een Alphacursus.
Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten en
een zaterdag ontdekt u wat het christelijk geloof inhoudt.
De data van de avonden zijn 19 en 26 september, 3, 10,
17 en 31 oktober en 7, 14, 21 en 28 november en een speciale dag op zaterdag 3 november. De avond start met een gezamenlijke maaltijd.
Stel al uw vragen en praat met andere deelnemers door over vijftien inspirerende onderwerpen. De eerste avond (12 september) is geheel vrijblijvend,
daarna kunt u beslissen of u door wilt gaan of niet. Alpha is geschikt voor iedereen die op zoek is naar de zin van het leven. De cursus wordt gegeven in
een ongedwongen sfeer. Iedereen is welkom! Deelname eraan is gratis.
Meer informatie: Frans Aarts, fransaarts-schoenen@ziggo.nl, 070 327 43 52
of 070 320 30 78.
Daan Huntjens, diaken en Frans Aarts

Maria in de Bijbel
Op 14 februari sprak Marlies Roelofs over Maria in de
Bijbel. Hieronder enkele gedachten uit haar lezing.
Maria is hét voorbeeld van iemand, die God in haar ruimte toelaat, die als persoon wil inschikken voor de Heilige.
In haar wordt zichtbaar, dat God zich wil ‘inweven in
mensen’; ook in ons. Wat Maria overkomt, wordt al
voorzegd door de profeet Jesaja, die een nieuwe toekomst voorspelt: een toekomst die is als een jonge
vrouw die haar baby verzorgt. Er zal iets gebeuren wat
echt nieuw is, iets wezenlijks: het kwetsbare kind, het
jonge meisje, is de woonplaats van de Heilige.
Ook voor de gelovige van vandaag is de figuur van Maria
van belang. Ook aan ons wordt immers de vraag gesteld,
of wij de oude belofte gestalte willen geven, of wij de ruimte willen worden
voor God. Ook in ons werkt Gods Geest, de Geest van heil, van genezing; Hij
is het die ons als mens verwekt, die ons werkelijk mens doet worden. De roeping van de mens is, geboren te worden uit God. Iets van God kan in ons geboren worden, iets van God kan uit ons geboren worden. Maria is er om ons
daarbij tot voorbeeld te zijn, om ons duidelijk te maken dat het kàn.
Emile Verviers

Wie ben je en wat doe je?
“Ik ben Jacques van der Wiel, al vier
jaar weduwnaar, en sinds het afscheid van mijn werk binnen en buiten de parochie als vrijwilliger actief.
Ik verzorg, samen met mijn maat
Guus de Vleeschouwer en soms geholpen door anderen, de drukkerij
van de Trinitas – en daarvóór ook
van het Johannes XXIII-centrum en
de Jozef Opifex. We zijn een ideaal
team, met humor; als de een ooit
gaat stoppen met dit werk, stopt de
ander ook. De drukkerij heeft een
eigen ruimte in de pastorie van de
Petrus en Paulus, met goede machines. We drukken liturgieboekjes voor
de Sint Maarten en de Trinitas, voor
uitvaarten en soms voor werkgroepen, en zijn daar iedere woensdagavond mee bezig.”
Doe je ook ander vrijwilligerswerk?
“Vaak sta ik, ook weer samen met
Guus, in het Wijk- en Dienstencentrum De Plint achter de bar. Ook zat
ik in de redactie van parochiebladen
en was betrokken bij de concerten in
de Johannes XXIII-kerk. Ook buiten
de Kerk doe en deed ik veel vrijwilligerswerk zoals voor geestelijk gehandicapten en voor een biljartclub.
Vorig jaar heb ik daar een lintje voor
gekregen.”
Wat trekt je aan in dit werk?
“Het waardevolle van vrijwilligerswerk is, dat mensen elkaar leren kennen en elkaars werk leren waarderen. In de loop van de tijd is veel lief
en leed van mensen door mijn handen gegaan, óók in verband met de
kerksluitingen en fusies. Ik heb gemerkt dat er vaak een hoop moet gebeuren voor mensen door één deur
kunnen. Je doet goede contacten op
en bent betrokken bij de ontwikkelingen binnen de Kerk.”
“Ik ben er trots op, dat al het werk
rond hoogtijdagen zoals Kerst voor
elkaar komt, dat iedereen goed samenwerkt en dat er waardering voor
is. Ik ben een tevreden parochiaan.”
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Jeugd en jongeren

Pinksteren: De komst van de heilige Geest

Welke drie woorden vind jij het beste passen bij de heilige Geest? Schrijf elk woord in een duif en kleur deze mooi in.
wijsheid
raad

inzet
vrede

licht
moed

trouw
sterkte

eerlijkheid
troost

kracht
vuur

Komende KinderVertelVieringen
De komende tijd zijn er de volgende KinderVertelVieringen voor kinderen van 0-7 jaar en hun (groot)ouders.
Zacheüsviering 27 mei 15.30 uur Sint Martinuskerk
Zacheüs telt koortsachtig zijn munten en gaat niet zo
netjes met de mensen om. De kinderen participeren in
het verhaal. Zij mogen bij Zacheüs pas door de poort als
zij veel te veel muntjes betalen. Maar als Jezus in de stad
komt en de kleine Zacheüs nieuwsgierig in een boom
klimt om Jezus beter te kunnen zien, dan verandert er
iets met de kleine tollenaar…

Noachviering 17 juni 15.30 uur Sint Martinuskerk
Dit is de laatste KinderVertelViering van dit schooljaar.
De kinderen worden als dieren twee aan twee betrokken
in het verhaal. De verteller brengt al vertellend Noach
tot leven en zal het water laten stijgen… De duif met het
takje zal het verlossende antwoord geven. Met gebedjes,
stilte, licht en liedjes wordt het verhaal omgeven.
Welkom aan alle (groot)ouders en (klein)kinderen om
deze vieringen mee te beleven.
Diaken Daan Huntjens

Presentatie vormelingen The Flames
Op zondag 27 mei presenteren de jongeren zich die in
het tweede jaar van het vormselproject zitten, tijdens
de Eucharistieviering van 9.30 uur in de Sint Martinuskerk in Voorburg.
Zij zijn de eerste groep die zich vanuit de federatie Vlietstreek presenteren. Dit betekent dat het jongeren zijn
die aan het driejarige vormselproject meedoen vanuit
Leidschendam, Rijswijk en Voorburg. In het eerste jaar
hebben de jongeren zich vooral bezig gehouden met de
‘groepsvorming’ waarbij bijeenkomsten werden georganiseerd rond kennismaking en catechese. In het tweede
jaar neemt het thema ‘parochie’ een centrale plaats in,
waarbij kennis gemaakt wordt met de verschillende kerken en activiteiten die in de parochie en ons bisdom
plaatsvinden. Hier sluit dus heel mooi de presentatie
naar de gemeenschap bij aan.
The Flames
De jongeren die zich presenteren hebben in het eerste
jaar een naam gegeven aan hun groep: The Flames. Deze

naam is geïnspireerd op het pinksterverhaal waarbij de
leerlingen de heilige Geest ontvingen. In prenten vaak
heel mooi afgebeeld met de leerlingen die een vlammetje boven hun hoofd hebben. Met hulp van de heilige
Geest willen de jongeren zich in hun leven laten leiden
en groeien in hun geloof, waarbij het ontvangen van het
heilig Vormsel hét moment is waarbij zij de zalving met
het heilig Chrisma (het zegel van de heilige Geest, de
gave van God) mogen ontvangen.
Gemeenschap
Als christenen maken wij deel uit van de gemeenschap.
Dit is erg belangrijk, want zonder gemeenschap worden
wij niet gevoed en gedragen. Ik vraag u en jullie dan ook
als gemeenschap aanwezig te zijn in deze viering om zo
de jongeren te laten ervaren dat zij deel uitmaken van
een bloeiende en warme gemeenschap waarbij wij met
elkaar het vuur van de heilige Geest in ons dragen en uitdragen naar elkaar. In dat vuur is Hij aanwezig. Zo mogen
zij voelen hier graag bij te horen.
Saskia van Winden-van der Pol, pastoraal werkster

