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Opgegroeid met kerkmuziek
Jos is van jongs af aan opgegroeid
met kerkmuziek. Als jongetje van
vier ging hij met zijn vader mee die
in de Gerardus Majella zong. In 1957
vroeg pastoor Dijsselbloem hem als
zestienjarige achter het orgel van de
Goede Herderkerk plaats te nemen.
Na een paar jaar werd hij ook diri-
gent van het koor.

Jos Siebers: geen stenen maar mensen
 
Op zondag 7 mei was er feest in de Sint Martinus. Jos Siebers vierde zijn zestigjarig jubileum als organist/dirigent.
's Ochtends in de feestelijke Eucharistieviering zong het Sint Maartenkoor de Messe l'Homme Désarmé van Jan
Mul. 's Middags was er een jubileumconcert.
 
Tijdens het feestelijke concert passeerde een grote variëteit van muziekgenres de revu. Naast het parochiekoor Sint
Maarten o.l.v. Jos Siebers werd er ook medewerking verleend door de solisten Demelza van der Lans en Marijke
Groenendaal die door Jacob Engel op de piano werd begeleid. Ten slotte nam ook het dameskoor De Vrolijke Noot
o.l.v. Demelza van der Lans aan het concert deel. Het zeer afwisselend programma paste geheel bij Jos Siebers. 

Geen stenen maar mensen
Voor Jos staat de liturgische functie
van de muziek voorop. De muziek
moet passen bij de liturgie en daarop
aansluiten en aanvullend zijn. Zo ver-
sterkt de muziek datgene dat de li-
turgie wil uitdrukken. 
“Ook een bepaalde stilte kan heel functioneel zijn.“ Daarnaast is Jos een gemeenschapsmens. Voor hem is de paro-
chie “geen berg stenen maar een groep mensen”. Dit maakte hem ook uitermate geschikt om in het verlengde van
de fusie van de parochies ook de fusie van de koren tot stand te brengen.
 
Met trots vertelt Jos dat hij een mooie brief van bisschop Van der Hende heeft ontvangen. Zijn hele leven heeft hij
zich in dienst gesteld van de liturgie. Hij kreeg hiervoor ook de ruimte van de vele pastoors waarmee hij samenwerk-
te. Zo kon hij ook bijdragen aan de vernieuwing van de liturgie die er gedurende zijn werk plaats heeft gevonden. Jos
ziet nog geen aanleiding om het rustiger aan te doen. “Ik heb nog steeds plezier in mijn werk.” De muziek raakt hem
ook persoonlijk. De dag na het feest zegt hij: “Ik heb gisteren echt een paar keer tranen in mijn ogen gehad.”
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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
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. Th.B. Beemster,
pastoraal werker
therese.beemster@
sintmaarten-trinitas.nl
06 33 17 61 72
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
Thérèse Beemster, Keimpe Dijkstra,
Metka Dijkstra, Corrie de Groot,
Leo van der Heijdt, Jos Kester,
John Medenblik, Dieneke Meijer,
Harry Raven, Pier Tolsma en Joke Valk
 
kadv@sintmaarten-trinitas.nl
kerkaandevliet@
bonifatiusparochie.info
 
oplage: 4.500 exemplaren
druk: Editoo, Arnhem

Uit de federatie

Verdere
Samenweking

pastoor Van Deelen een plan van aanpak opgesteld met een aantal werk-
groepen. De volgende werkgroepen gaan de verkenning concretiseren.
* Financiën: de penningmeesters, Vincent Dobbe, Constantijn Dolmans,
Oscar de Man en beide administrateurs
* Personeel: de vice-voorzitters, Tineke Tangel en Anja van der Wallen
* Gebouwen: Paul Schott en Steven Verouden
* Bureauorganisatie: Inge van der Schoot en Oscar de Man
* Bestuurlijke organisatie: pastoor Bakker en pastoor Van Deelen met mede-
werking van het pastoraal team
De volgende vergadering van het federatiebestuur vindt plaats op 7 juni.

Oscar de Man 

Pastoor Van Deelen wordt bisschop-
pelijk vicaris. Vanaf het hoogfeest
van Pinksteren gaat pastoor Van
Deelen in deeltijd (0.2 fte) de taak
van bisschoppelijk vicaris vervullen
voor het vicariaat Den Haag. Deze
benoeming geldt voor een periode
van drie jaar. Sinds 1 januari 2013
bestaat het bisdom Rotterdam uit
twee vicariaten, het vicariaat Rotter-
dam en het vicariaat Den Haag. Vica-
ris Van Deelen volgt mgr. dr. Verba-
kel op, die sinds 1 januari 2016 de
taak van vicaris van Den Haag heeft
waargenomen. Pastoor Van Deelen
zal deze taak vervullen naast zijn
lopende taken in de parochies van
de federatie Vlietstreek. 

Pastoor Van Deelen wordt bisschoppelijk vicaris

 
 
Dit najaar starten wij een nieuwe vormselgroep voor jongeren uit groep 8.
Tijdens dit driejarige project trekken zij met elkaar op en zijn in gesprek over
wat geloven voor hen betekent. Op 20 september is er een informatieavond
voor ouders in de St. Martinuskerk in Voorburg. Voor aanmelden of vragen:
vormsel.vlietstreek@gmail.

Werkgroep Vormselvoorbereiding

Bedevaarten Beauraing
 
Dit jaar zijn er de volgende bedevaarten naar Beauraing vanuit het bisdom
Rotterdam. Maandag 21 t/m donderdag 24 augustus Internationale bede-
vaart. Op 22 augustus is de Hoofdcelebrant Mgr. T.C.M. Hoogenboom, hulp-
bisschop van het aartsbisdom Utrecht. Zaterdag 16 t/m dinsdag 19 septem-
ber met aanwezigheid van zorg.

Informatie bij: Marianne Agterdenbosch, 06 51 26 49 78

Het federatiebestuur is op 22 maart
bijeengeweest. Tijdens dit overleg
zijn afspraken gemaakt voor een ver-
kenning over een verdere samen-
werking tussen de beide parochie-
besturen. Voor de verkenning is door

Informatieavond vormsel
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Van het pastoraal team
 

Voorbereiding van de eerste Communie

Vakantie: een oefening in loslaten
Even de boel de boel laten, even niet presteren, even niet alles onder con-
trole. In deze jachtige tijd is de behoefte aan vakantie groot.
 
Hoe anders was dat vijftig jaar geleden. Mijn vader zei altijd: “Ik hoef geen
vakantie, want ik heb elke dag vakantie.” Niet dat hij rentenier was. Hij had
een kruidenierswinkel en een foeragehandel. Niet bepaald een beroep met 
keurig afgebakende werktijden. Daarnaast waren er zeven kinderen op te voeden en werkte mijn moeder natuurlijk
ook in de winkel. Blijkbaar was er toch voldoende rust in het dagelijkse leven om geen vakantie te willen.

Druk, druk, druk…
Nu is iedereen druk en als je niet
druk bent, klopt er iets niet. Is het
nog wel mogelijk voldoende rust in
te bouwen in het leven van alledag
of zijn we er toe veroordeeld ons
telkens over de kop te werken tot
de volgende vakantie? Wat doen we
trouwens met onze vrije tijd? Beste-
den we die aan rust en aan elkaar of
moeten we ook dan weer van alles
presteren en vullen we het weekein-
de met rennen van de ene activiteit
naar de andere? Vrije tijd en vakan-
tie: ook daar kunnen we het gewel-
dig druk mee hebben. Wat moeten
we allemaal nog meemaken en wat
hebben we nog niet van de wereld
gezien? Wat beweegt ons? 

Tijd om te leven
Misschien moeten we toch maar eens wat activiteiten schrappen en is de beste vrijetijdsbesteding werkelijk niets
doen. Vanuit die rust kunnen we eens rustig om ons heen kijken, aandacht voor elkaar hebben en werkelijk tot leven
komen. Ook als we de natuur intrekken, vreemde steden bezoeken of ons eens laten verwennen kunnen we dat
doen vanuit een houding van rust. Door los te laten is het geen eigen prestatie, maar overkomt het je en wordt het
een geschenk dat je aangeboden wordt. Zo wordt het een ervaring waarvan je werkelijk geniet.
 
Tot slot een waarschuwing. Door loslaten, rust en reflectie is het mogelijk dat je tot nieuwe inzichten komt, werkelijk
tot leven komt en dat je overvallen wordt door een geheel nieuwe onrust: de onrust van het leven, van de liefde, van
God zelf. Ik wens iedereen een fijne vakantie.

Pier Tolsma, diaken

Dit jaar zijn de eerste Communievieringen op 14 en 21 mei in de parochies Trinitas
en St. Maarten en 11 juni in de Bonifatiusparochie.
 
De kinderen worden per parochie door vrijwilligers voorbereid. Zonder hun enthousiaste inzet
zou dit helemaal niet mogelijk zijn, en ook de hulp van ouders is onontbeerlijk. Met de eerste
Communie en de voorbereiding erop wordt de basis gelegd voor een toekomstig christelijk leven.
                                                                                         
Nu gebruiken wij verschillende methodes voor de voorbereiding. Binnen de federatie streven we
naar één gezamenlijke werkwijze. Hierbij blijft de voorbereiding en de Communieviering per paro-
chie plaatsvinden. Daarover ben ik momenteel in overleg met de vrijwilligers van de parochies.
De twee ouderavonden zullen in de toekomst voor de hele federatie gemeenschappelijk plaats-
vinden, geleid door pastoor Van Deelen en pastoor Bakker.

Ingrid van der Aart, pastoraal werker
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Uw advertenties hier

 

 Op deze pagina kunt u voortaan uw adverten-
ties kwijt. Ook voor de advertenties is full color
een mogelijkheid.
 
Voor meer informatie en opvraag van tarieven
kunt u met ons contact opnemen via
kadv@sintmaarten-trinitas.nl.
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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

Terugblik gezamelijke viering 2 april
Maar goed dat deze keer in de andere kerken ook vierin-
gen waren: op zondag 2 april jl. puilde de kerkzaal in
Leeuwendael echt uit alle voegen. De gelovigen van de
andere protestantse gemeenten en van de Bonifatiuspa-
rochie namen talrijk de uitnodiging aan om de viering in
de Leeuwendaelkerk bij te wonen. Om hiermee weer
750 jaar Kerk in Rijswijk te vieren, maar ook om deze
gemeente van dichtbij mee te maken.
 
Dat is goed gelukt, onder leiding van dominee Hans van
’t Hoff hebben de gemeenteleden en de gasten een heel
inspirerende viering meegemaakt, met veel zang en veel
aandacht voor kinderen. De gasten waren zeer te spre-
ken over het aanstekelijke enthousiasme van deze hech-
te gemeenschap die hen zo vanzelfsprekend en warm
onthaalde.

Op zondag 18 juni om 9.30 uur is er een gezamenlijke
viering in de Benedictus en Bernadettekerk, waarbij de
andere kerken ook open zullen zijn. Voorganger is
pastoor Bakker en de muzikale ondersteuning verzorgt
het Gerardus Majellakoor onder leiding van Ben van
Oosten.

Gezamelijke viering op 18 juni

Belangrijk was namelijk ook de ontmoeting na de viering.
Bij een kopje koffie in de heerlijke voorjaarszon werden
de handen geschud en werd menig mailadres uitgewis-
seld – om de samenwerking te behouden en de nieuwe
ideeën samen uit te werken!

De komende maanden kunnen we in de Benedictus en
Bernadettekerk de expositie bewonderen van mevrouw
Margriet v.d Zwan - Pilon. Dit zegt zij over haar werken:
“Mijn grootste hobby is tekenen en schilderen. Dit doe ik
thuis en op les bij Ben Stolk. Daar heb ik ook deze schilde-
rijen gemaakt. Ik werk met pastelkrijt en met acrylverf,
meestal naar aanleiding van vakantiefoto’s over Bali, 
Engeland, Clingendael en naar werk van August Macke.
Ik hoop dat u er met plezier naar kijkt de komende 
maanden.”
Wij wensen haar succes toe en laten ons verrassen.

Bets Vriend

Expositie

In het jubileumjaar 750 jaar Kerk in Rijswijk staan nog tal van activiteiten op het programma. Het gehele program-
ma is te zien op: www.750jrkerkinrijswijk.nl.
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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

Heilige Bonifatius
 

Familieberichten
 
Toegetreden tot de RK kerk
Marco Blijleven
Dirk Franken
Virgil Ippel
Erwin Weerstra
 
Gedoopt
Olivier Dobbe
Wiktoria Dyminska
Liliana Dutka
Laura Plewa
Pelle Sleddering
Virgil Ippel
Julia Bilski
Daniël Mitwalli
Hugo Ettema
Alexander Motrescu
Adrian Motrescu
Roos Goes
Alexander Kmak
Shyloh-Rose Cornes
 
Overleden
Fiet Bruininga- Rings, 93 jaar
Thérèse Kranz- Roos, 88 jaar
Cor Voets, 88 jaar
Miep Hauser- Buning, 92 jaar

Op 4 april overleed Jan van den
Brekel, pater Dominicaan. In de
Benedictusparochie was hij in de
periode 1971 tot 1974 assistent van
pastoor Vulsma. Dat was een rumoe-
rige periode in de parochie, omdat
binnen enkele jaren twee priesters
de parochie verlieten omdat zij
gingen trouwen: Jan, en daarvóór al
Paul van der Lugt.
Jan was de man van de zeer boeien-
de preken, intense geloofsgesprek-
ken, stimulator van de gezinsmissen
en huisbezoeken. Jan van den Brekel
werd 88 jaar.

Henk van Grieken

Jan vd Brekel overleden

Van de bestuurstafel

De parochie als ontmoetingsplaats
We zien graag dat onze parochie een plek van ontmoeting is. Het ontmoeten
van bekende, maar ook van onbekende parochianen. Daarom hebben we
het initiatief genomen om op Witte Donderdag de televisie-uitzending van
The Passion op het grote scherm in de Lucaszaal af te spelen. De aanwezigen
waren onder de indruk van de uitzending en vonden het prettig om nieuwe
gezichten te leren kennen.
 
Actie Kerkbalans
De maand mei staat in onze parochie sinds oudsher in het teken van de Actie
Kerkbalans. Dit verzoek voor een financiële bijdrage is essentieel om de ker-
ken en vieringen in stand te houden. Soms vragen mensen aan ons: waarom
in mei, terwijl de landelijke Actie Kerkbalans in februari plaatsvindt? Wij kie-
zen bewust voor mei omdat we vaak ook aan het eind van het jaar een ver-
zoek tot financiële ondersteuning aan onze parochianen doen. Rond 16 mei
versturen wij de brief Actie Kerkbalans. U kunt ook direct uw bijdrage over-
maken op IBAN NL70RABO0323109675 van Bonifatius Parochie.

Maaltijdprojecten

Mee-eten in de Nieuwe kerk
De resterende eet-data in 2017:
1, 15 en 29 juni; 13 en 27 juli; 10 en
24 augustus; 7 en 21 september;
5 oktober (koud buffet; €7,50) en 19
oktober; 2, 16 en 30 november;
14 december: kerst-eten (€7,50).
Aanmelden: de maandag vooraf bij
mevr. Adele Lievaart 070 393 21 63;
b.g.g fam. Rog 06 502 83 242.

Benedictus en Bernadettekerk
Op de tweede, derde en vierde
woensdag van elke maand bent u in
de gelegenheid om aan te schuiven
voor een maaltijd in de parochiezaal
van de Benedictus en Bernadette-
kerk. Kom en overtuig u! Kosten € 5,-
p.p. incl. koffie of thee. Wijn € 0,70.
Aanvang 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
3e woensdag: 3935673 of 3962796
4e woensdag: 3939037 of 3960699
of 3254302

Op dinsdag 20 juni van 14.00 tot 16.00 uur organiseert het parochiebestuur
een bijeenkomst over het onderwerp testament en erfenis. Notaris mr. De
Groot van Caminada Notarissen zal hierbij aanwezig zijn. De notaris zal onder
andere ingaan op het belang van een testament. Uiteraard is er gelegenheid
om vragen te stellen.
Tijdens de middag wordt ook ingegaan op de mogelijkheid om een deel van
uw nalatenschap te laten vervallen aan een ‘Algemeen Nut Beogende Instel-
ling’ (ANBI). Dit kan een goed doel zijn, een NGO of uw eigen parochiekerk.
De ANBI van uw keuze wordt dan opgenomen in uw testament in de vorm
van een legaat of erfstelling.
Wilt u meer informatie over de bijeenkomst kan dat bij de penningmeester
Vincent Dobbe, 06 81 49 91 71 (vincent_dobbe@hotmail.com).
Locatie: de Lucaszaal in de pastorie van de Bonifatiuskerk.

Middag over ‘testament en erfenis’
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Heilige Bonifatius
 

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

Realisatie
243.859
106.879
  16.256
  47.927
  18.066
..23.512
456.499

280.471
102.975
  60.479
  11.893
455.818
 
       681
  69.700
  70.381

Begroot
277.316
121.000
  28.550
  50.777
  23.000
  39.400
540.043

274.426
  95.388
  62.000
            0
431.814
 
108.229
  69.700
177.929

Jaarrekening 2016
 
Graag geeft het bestuur u inzicht in de financiële situatie
van de parochie: hieronder vindt u het financiële verslag
over 2016.
 

Toelichting op de jaarrekening 2016
 
Het bestuur is verheugd en dankbaar dat onze parochia-
nen ook in 2016 hun financiële steun hebben gegeven.
Mede hierdoor is het tekort over 2016 fors kleiner dan
begroot. Door het tekort daalt het vermogen van
€ 619.190 naar € 548.809.
Zie voor uitgebreide informatie onze website.
 
Personeelskosten
Door de federatie zijn de personeelskosten iets lager.
Kosten en baten onroerend goed
De jaarlijkse onderhoudskosten en energiekosten vielen
mee. Voor onderhoud en renovatie op langere termijn is
€ 69.700 in de voorziening gestort. De inkomsten uit ver-
huur waren: Benedictus en Bernadettekerk € 16.181 en
Bonifatiuskerk € 7.645. In 2016 zijn de appartementen
aan de Frans Halskade gerenoveerd. Dit kostte
€ 161.000. Inmiddels zijn alle appartementen verhuurd.
Kosten Pastorale
In 2016 verscheen de Pastorale zes in plaats van tien per
jaar. Dit resulteert in een kostenbesparing.
Kerkbijdragen
De kerkbijdragen waren in 2016 0,5% hoger dan in 2015.
Het totaal van de bijdragen bedraagt € 280.471.
Vermogen en beleggingen
De parochie heeft het vrij belegbaar vermogen belegd
via de bank Lombard Odier. De belegging is sinds
1-1-2015 gegroeid van € 750.000 naar € 754.046; een
rendement van 0,25% per jaar. 

Vincent Dobbe, penningmeester

Terugblik ontmoetingsdiner 30 maart

In de Rijkswijkse Nieuwe kerk werd al menige oecumeni-
sche maaltijd verorberd. Ook onze vormelingen hebben
in het verleden geholpen bij de voorbereiding van sobe-
re maaltijden. Het ontmoetingsdiner van donderdag
30 maart was er één van een hele andere orde: oecume-
nisch, internationaal en ondanks de vastentijd was er
niets sobers aan.
 
Vele uren heeft de multiculturele keukenbrigade een rijk
buffet aan Oosterse specialiteiten voorbereid, zodat de
gasten – de Rijswijkers en de tijdelijke bewoners van het
AZC – de gelegenheid kregen om met elkaar kennis te
maken. De gesprekken met de Syrische vluchtelingen die
net een paar maanden in Rijswijk verblijven, kwamen op
gang met behulp van hun landgenoten die hier al langer
zijn. Pastor Ingrid van der Aart en diaconaal werker
Therese van Kampen hebben ervoor gezorgd dat er ook
in het Arabisch gelezen en gezongen werd.
 
Moeten wij hier nog benadrukken hoe geweldig de sfeer
was? Naast de gezelligheid en bezinning heeft deze
avond weer een paar deuren opengemaakt in de muren
die onze werelden nog scheiden. Moet worden vervolgd!
 
P.S. Op de foto ziet u de keukenploeg.

Orgelconcert op 25 juni

In de serie ‘Muziek in de Bonifatius’ bespeelt zondag
25 juni om 15.00 uur Gerard Legierse, de organist van de
Bonifatiuskerk, de drie orgels met werken van Duitse en
Franse componisten uit de barok en de romantiek: onder
andere Buxtehude, F. Mendelssohn, Bach, Widor en Guil-
mant.
 
Een ideale gelegenheid om de kwaliteiten van de ver-
schillende orgels te ervaren: het Van Vulpen positief met
één klavier en vijf registers; het transeptorgel met twee
klavieren en vijfentwintig registers en het hoofdorgel
met drie klavieren en veertig registers!
 
De toegang is gratis, er is een collecte na afloop.
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Vieringen in onze kerken

za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
  9.30
  9.30
11.00
11.00

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

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

Pastoor Bakker
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker

Zanggroep
 
Resonet in Laudibus & Barina
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo & Gerardus Majellakoor, koffie
Con Amore

Zaterdag 3 en zondag 4 juni: Pinksteren

ma
ma

10.30
11.00

Bon
P&P

Euch.
Euch.

Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker

Samenzang, Feest H. Bonifatius
Samenzang

Maandag 5 juni: 2e Pinksterdag

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
15.30

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed

Pastoor Bakker
Diaken Tolsma
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker
Pastor Beemster

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Koorschool, eerste heilige Communie
Con Amore, kinderwoorddienst
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Zaterdag 10 en zondag 11 juni: H. Drie-eenheid

za
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
Pastoor Van Deelen
Pastor Olsthoorn

St. Maarten
Gerardus Majellakoor
JoKo
Schola Cantorum
Schola

Zaterdag 17 en zondag 18 juni: Sacramentsdag

vr
vr

  9.00
  9.30

P&P
Bon

Euch.
Euch.

Pastor Van Eijk
Pastoor Van Deelen

 
Vrijdag 23 juni: H. Hartfeest

za
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Comm.
Comm.
Euch.

Pastoor Van Deelen
Pastoor Van Deelen
Diaken Tolsma
Diaken Tolsma
Pastoor Van Deelen

Samenzang, organist
Samenzang
Vier Jaargetijden, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Samenzang, koffie
Con Amore

Zaterdag 24 en zondag 25 juni: 12e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo

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

Zanggroep
Samenzang
St. Maarten
Schola Cantorum
Samenzang, organist, kinderwoorddienst

Zaterdag 1 en zondag 2 juli: 13e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen

Samenzang
Samenzang
St. Maarten
Gloria Deo (Latijn)
Samenzang, organist

Zaterdag 8 en zondag 9 juli: 14e zondag door het jaar

Kerken:
Soort viering:

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

Afkortingen
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Vieringen in onze kerken
 

za
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker

Samenzang
Samenzang
St. Maarten
Samenzang
Schola

Zaterdag 22 en zondag 23 juli: 16e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Comm.
Euch.
Euch.
Comm.
Euch.

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

Samenzang, organist
Samenzang
St. Maarten
Gerardus Majellakoor
Vakantiekoor

Zaterdag 29 en zondag 30 juli: 17e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo

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 & dkn Tolsma
Pastor Van Eijk
Pastoor Van Deelen & dkn Tolsma
Pastor Van Eijk

Zanggroep
Samenzang
St. Maarten
Samenzang
Samenzang, organist

Zaterdag 5 en zondag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer

za
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen

Samenzang
Samenzang
St. Maarten
Samenzang, koffie
Vakantiekoor

Zaterdag 12 en zondag 13 augustus: 19e zondag door het jaar

di   9.00 P&P Euch. Pastor Olsthoorn  
Dinsdag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming

za
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker & diaken Tolsma

St. Maarten
Resonet in Laudibus
Schola
Gerardus Majellakoor
Samenzang, organist

Zaterdag 19 en zondag 20 augustus: 20e zondag door het jaar (Bonifatius: Maria Tenhemelopneming)

maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag

woensdag

19.30
  9.00
  9.30 
12.45

19.00

B&B
P&P
B&B
Mar

P&P

Rozenkrans
Eucharistieviering
Eucharistie- of Comm.-viering
Eucharistieviering &
aanbidding op 3e woensdag
Rozenkrans

donderdag
vrijdag

vrijdag
1e vrijdag

9.00
9.00

9.30
9.30

Mar
P&P

Bon
B&B

Communieviering
Eucharistieviering &
aanbidding op 1e vrijdag
Eucharistieviering
Gebedsviering

Vieringen op weekdagen in onze kerken
Zie voor vieringen in verzorgingshuizen de websites van de parochies.

za
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Comm.
Comm.
Euch.

Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Diaken Tolsma
Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker

St. Maarten, nabestaandenviering
Samenzang
St. Maarten
Gloria Deo (Ned.)
Vakantiekoor, nabestaandenviering

Zaterdag 15 en zondag 16 juli: 15e zondag door het jaar
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Kennisgeving federatiebreed
 
 

11 juni Kindervertelviering 15.30 Sint
Martinuskerk Voorburg
 
De laatste kindervertelviering van het seizoen wordt
voorbereid en vormgegeven door de ouders die hebben
deelgenomen aan de coachingscatechese. Het zijn de ou-
ders die na de doop van hun kind(eren) hebben deelge-
nomen aan de cursus om iets meer handvatten te erva-
ren om de kinderen te kunnen begeleiden bij de ontwik-
keling van een religieuze dimensie in hun nog jonge le-
ventjes. Dat is een hele lange zin, maar de term religieu-
ze dimensie ontwikkelen voelt bij jonge ouders meer
toegankelijk dan godsdienstige opvoeding. De thematiek
van de viering is bij het ter perse gaan van dit federatie-
blad nog niet bekend, maar feestelijk gaat het worden!
In de vorige Kerk aan de Vliet heeft u kunnen lezen wat
de kindervertelviering inhoudt en met welk intentie deze
viering wordt gemaakt en beleefd! Bent u nieuwsgiering,
heeft u belangstelling? Altijd welkom mét of zonder
(klein)kinderen.
Namens de werkgroep kindervertelvieringen,  

Thérèse Beemster
 
 

12 juni 19.30 uur Lucaszaal Rijswijk
prof. E. Hirsch Ballin
 
Wij kunnen deze avond niet vaak genoeg bij u aankondi-
gen. De programmacommissie, die programma’s voor
volwassenen samenstelt voor de hele federatie, is er
trots op dat prof. Hirsch Ballin wil komen spreken over
de Zalig verklaarde Titus Brandsma. Het leven van deze
mooie Friese mens, karmelietenpater, hoogleraar en
mysticus is niet alleen belangrijk omdat zijn keuzes in de
Tweede Wereldoorlog, met als gevolg de dood in het
concentratiekamp Dachau, van betekenis zijn geweest,
maar ook hoe hij zich heeft ingezet voor een hernieuwde
verering van de H. Bonifatius. Om op deze avond te
komen spreken vraagt de heer Hirsch Ballin geen hono-
rarium. Hij zou de waardering voor zijn komst en zijn ver-
haal graag royaal uitgedrukt zien in een bijdrage aan de
stichting Human Rights Watch, dé stichting die opkomt
voor mensen wier recht geschonden wordt, wereldwijd!
Wij hebben hem gezegd dat hij zich over deze keuze
geen zorgen hoeft te maken!!
Welkom allen!
Namens de programmacommissie,

Thérèse Beemster
  
 
 

 
 

15 juni 14.30 uur De Haard Leidschen
dam Mirjam Spruit
 
In het kader van het jaarthema Barmhartigheid komt
mw. Spruit spreken over de betekenis van barmhartig-
heid en barmhartig zijn! ‘Barmhartigheid kan de wereld
veranderen’,  is de titel van haar inleiding. Mochten wij
onszelf bij de nationale of internationale gebeurtenissen
een beetje machteloos aan de zijlijn ervaren, het verhaal
van mw. Spruit kan ons persoonlijk weer een zetje in de
goede richting geven. Wij noemen het graag een inspira-
tiemiddag om ons godsdienstig zelfvertrouwen weer een
beetje op te peppen. Bovendien hechten wij waarde aan
een ontmoeting die ook gezellig is! Mw. Spruit is verbon-
den aan het Centrum Parochie Spiritualiteit in Nijmegen.
Voor de komst van mw. Spruit vragen wij na afloop een
vrijwillige bijdrage. Welkom, van welke parochie u ook
afkomstig bent, uw belangstelling stellen wij zeer op
prijs. De koffie en thee staan voor u klaar.
Namens de kerngroep Volwassenenmiddagprogramma

Thérèse Beemster 

IPCI Leischendam-Voorburg
 
Inmiddels hebben we Pasen gevierd en is dat ook niet
ongemerkt aan de ouderen in onze parochie voorbij
laten gaan. In de Voorburgse Verzorgingshuizen zijn alle
bewoners door de gezamenlijke Kerken verrast met een
bloeiend plantje met een mooie kaart erbij. De psycho
geriatrische bewoners hebben een op hun belangstelling
afgestemde attentie ontvangen. Een tjilpend vogeltje dat
zorgde voor vrolijke gezichten. Met Palmpasen zijn in
Leidschendam en Voorburg ouderen met een versierde
palmpaasstok verrast door de jeugd.
In de Oude Kerk in Voorburg heeft eind maart een mani-
festatie plaats gevonden in het kader van Welkom Hier
t.b.v. de statushouders. De IPCI was daar met drie perso-
nen vertegenwoordigd, de manifestatie is door 500-600
mensen bezocht en heeft 40 aanmeldingen voor maatjes
opgeleverd die zijn aangemeld bij IBSE en/of Vluchtelin-
genwerk.
Deze organisaties zorgen voor begeleiding van de
maatjes en koppeling aan een statushouder(s)gezin).
Binnen ons bestuur is inmiddels een herverdeling van
taken tot stand gekomen. Dat houdt voor mij in dat ik
per 1 juli het secretariaat overdraag aan Harry Raven, die
ons ook zal vertegenwoordigen in de nieuwe stichtings-
vorm van het Sociaal Fonds en voortaan ook deze bijdra-
ge zal verzorgen. Overige taken zijn over de verschillen-
de bestuursleden verdeeld.
 

Marijke Varkevisser, secretaris IPCI/PCI
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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

Hemelvaart en Pinksteren
 
U wordt als christenen uitgenodigd om samen veertig
dagen na Pasen, op 25 mei de Hemelvaart van de Heer.
En vijftig dagen na Pasen, op 3 en 4 juni, Pinksteren het
geboortefeest van de Kerk door de Heilige Geest, mee te
vieren.
Jezus is mens geworden om ons te verlossen. Wij mogen
ons leven en onze verlossing blijven vieren binnen onze
kerkgemeenschap verbonden met God de Schepper en
Verlosser. U bent welkom.

Pastoor W. Bakker
  

  

Maria Tenhemelopneming
 
Op dinsdag 15 augustus wordt het Hoogfeest van Maria
Tenhemelopneming om 9.00 uur in de HH. Petrus en
Pauluskerk gevierd, waarin pastor Olsthoorn zal voor-
gaan.

Pastoor W. Bakker

 

 Pauselijk onderscheiden
 
Vanuit het bestuur van de Sint Agatha begraafplaats is in
samenspraak met het parochiebestuur de pauselijke on-
derscheiding Pro Ecclesia et Pontifice aangevraagd voor
Jan van Vliet. Dit voor 46 jaar grote verdiensten als be-
stuurder en beheerder van de begraafplaats. Daarbij is
Jan van Vliet ook actief geweest als bestuurder van de
voormalige parochie Paus Johannes XXIII. Tijdens de eu-
charistieviering op 26 maart heb ik de onderscheiding in
de Petrus en Pauluskerk aan hem mogen uitreiken. Feli-
citatie vanuit de parochie.

Pastoor W. Bakker

 Verloting Paaskaars 2016
 
De twee volgende families zijn de gelukkige winnaar van
de Paaskaars.    
De familie Sieders van de Trinitasparochie en
de familie Sloot van de Sint Maarten parochie
Zij hebben inmiddels hun kaars ontvangen.

Namens het pastorale team, pastoor W. Bakker.

Medelingen van het Parochiebestuur
 
Verkoop Goede Herderkerk
Het is alweer een jaar geleden dat ik de eerste melding
maakte over de verkoop van de Goede Herderkerk. Nu is
het dan een feit, de kerk, pastorie en tuin zijn verkocht
voor  € 1.200.000 en zullen worden afgebroken ten be-
hoeve van appartementen die op deze bijzondere plaats
worden gebouwd. Het geld zal gebruikt worden om een
gedeelte van de schuld binnen de Sint Maartenparochie
af te lossen.
Een oprecht gevoel van spijt, omdat een dierbare ge-
loofsplek gaat verdwijnen. Een zucht van verlichting
omdat er eindelijk aan de achteruitgang van de gebou-
wen en de verwilderde tuin een eind gaat komen.

vervolg mededelingen op pag. 12 na de familieberichten 
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Sint Maarten en Trinitas
 

Familieberichten
 
Gedoopt
Lucas van Soest
Daniël Mitwalli
Hugo Ettema
Alex Motrescu
Adrian Motrescu
Roos Goes
Alex Kmak
Shyloh Cornes
 
Overleden
Ria van Hameren, 75 jaar
Jan Overvliet, 74 jaar
Ank Huijnen-van Romondt, 94 jaar
Henk Blaauw, 93 jaar
Pam Perquin, 78 jaar
Cécile Fornier-de Mol, 67 jaar
Jane van Weers-de Graaff, 74 jaar
Gerard Swinkels, 92 jaar
Lies Wendel-Persoon, 83 jaar
Jeanne Stouthamer-van Loenhout, 91 jaar
Corrie Segers-van Paassen, 100 jaar
Kees Bontje, 87 jaar
Ger Scholtes, 72 jaar
Hugo Willem Brunsveld van Hulten, 76 jaar
Beatrice van Voorst tot Voorst, 90 jaar
Jan van der Drift, 81 jaar
Hélène van Reisen, 81 jaar
Elisabeth Wiegerink-van den Bos, 64 jaar
Jopie van der Voort-Veelenturf, 82 jaar
 
Huwelijksviering
Voor Patricia van den Berg en Ferry Starrenburg op
23 augustus om 15.30 uur in de Petrus en Pauluskerk.

vervolg bestuursmededelingen van pag. 11
De tuin bij De Haard
Na ruim vijf jaar is de verkoop van een deel van de tuin
voor € 141.000 aan Hoogvliet een feit.
U zult in de komende tijd mogelijk enig ongemak ervaren
bij de entree naar De Haard.
 
Parochiespeldje
Het bestuur van de parochie Sint Maarten-Trinitas heeft
een parochiespeldje met het logo van de Trinitasparo-
chie laten ontwerpen als waardering voor de bijzondere
wijze waarop vrijwilligers zich inzetten. Op 11 juni, het
feest van de H. Drie-eenheid, zal er een vrijwilliger een
parochiespeldje in ontvangst nemen.
 
Vrijwilligersmiddag
Op 11 juni zal er in de tuin van de Martinuskerk de jaar-
lijkse ‘dank-je-wel-middag’ voor vrijwilligers plaatsvinden
van 13.00 tot 16.00 uur. Alle vrijwilligers van de paro-

chies Sint Maarten en Trinitas zijn van harte welkom.
Via de coördinatoren krijgen de zij een uitnodiging.
 
Tuinverlichting
In de tuin van de Martinuskerk is inmiddels elektriciteit
aangebracht. Het pad van de kerk naar de Vliet is nu ver-
licht en het prieel wordt aangelicht.
Vanaf de Westvlietweg ziet het er prachtig uit. Ook
wordt er hard gewerkt om de tuin voor de vrijwilligers-
middag mooi te maken.

 
Verkoop overige gebouwen
Het bestuur heeft Akro Consult ingehuurd om te advise-
ren over de verkoop van de drie leegstaande objecten,
de Opifex- in Leidschendam, de Onze Lieve Vrouw Ten-
hemelopnemingkerk en het scholencomplex aan de
Oranje Nassaustraat in Voorburg.

Oscar de Man, secretaris parochiebestuur

Dienstencentrum Duivenvoorde
 
Met de uitgave van het nieuwe parochieblad zijn er
veranderingen in de berichtgeving van de vieringen
opgetreden. Voor de mensen die géén computer heb-
ben, graag aandacht voor het volgende. De Woord- en
Communievieringen in Duivenvoorde zijn iedere don-
derdagochtend om 9.45 uur o.l.v. parochianen.

Mevrouw R. Verhoef - Van den Brom

Actie Kerkbalans
 
Graag houden wij u op de hoogte van de actie waar u
allen voor uitgenodigd bent om aan mee te doen, zodat
de parochie zijn inkomsten behoudt. Tot nu toe hebben
we in de actie van u de volgende bijdragen mogen ont-
vangen in de maanden januari-februari-maart 2017.
Parochie Trinitas: €59.429 (2016: €61.940; 2015:
€55.379)
Sint Maartenparochie: €61.855 (2016: €51.746; 2015:
€51.786).
Aan u die heeft bijgedragen: heel veel dank. Bent u er
nog niet toe gekomen: van harte aanbevolen. De reke-
ningnummers vindt u op pagina 11 van dit parochieblad.
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Sint Maarten en Trinitas
 

Pinksteractie: Week Nederlandse
Missionaris
 
In het pinksterweekend wordt er voor de missionarissen
en missionair werkers gecollecteerd. Met hart en ziel
zetten zij zich in voor de ander. Zij zijn solidair met arme
en uitgesloten mensen en blijven als anderen vertrek-
ken. Zij leven samen met ‘hun’ mensen en staan naast
hen, ook als het moeilijk wordt. Zij geloven in de kracht
van de ander. Dat geeft de ander kracht en moed om de
eigen levensomstandigheid te verbeteren.

U kunt ook uw bijdrage overmaken op:
NL30 RABO 0171 2111 11 Den Haag. 
 
 

 
Vastenactie voor El Salvador 
 
San Salvador, de hoofdstad van El Salvador in Midden-
Amerika, stond dit jaar centraal tijdens de Vastenactie.
In de stad, waar veel mensen gebukt gaan onder het ge-
weld van misdadige bendes, wordt gewerkt aan ‘Eilan-
den van hoop’. Plaatsen waar mensen, vooral kinderen
en jongeren, een toevlucht vinden en waar hen perspec-
tief wordt geboden op een toekomst zonder geweld.
Wij hebben dit project ondersteund. Allereerst met
gebed. Menselijke inspanningen alleen zijn niet voldoen-
de om de problemen de baas te worden. Op Aswoens-
dag is het project toegelicht. In de Sint Maartenparochie
is een avond aan het project besteed. In beide parochies
werd vastensoep gegeten. In Leidschendam was dat
samen met de protestantse gemeente van de Kruisheu-
velkerk. De opbrengst van € 3.000 is dan ook gedeeld. In

Mikolaj Bik
Ruben van Thiel
Denise Meijer
Simone van Eijk
Sofia Roos
Rick Kloosterman
Julia van Disseldorp
Joris van Hooydonk

Sem Zonderop
Matthijs Verhage
Rick van Elewout
Jordan van Elleswijk
Wayra van der Marck
Axel Dijkman
Fedde de Bruyn

De communicanten uit de Trinitasparochie zijn:

Martyna-Anna Kocój
Tadhg Stockmann
Emma Zawadzka
Iris Bongaerts
Sofia van de Wincke
Constantijn Bollen
Kiki Hielkema
Sophie Moreau
Kacper Wasik
Liselotte Strous
Jaydi-Son Figaroa
Emilie Kuijf
Nastassja Pawlowska
Aiden van der Zwan

Lucas Borsboom
Max Wrobel
Tom Versloot
Britt van der Heijden
Frederieke Madden
Olivia Wareman
Rense van den Hengel
Madeleyne Guerro-Alvarez
Gijs Bal
Laurens Bok
Alicia Laaf
Victoria ten Hagen
Steffie van Rijswijk

De communicanten van de Sint Maartenparochie zijn:

Eerste Communievieringen
 
Op 14 mei hebben in de Trinitasparochie 15 kinderen
hun eerste Communie gedaan. En op 21 mei hebben in
de St. Maartenparochie 28 kinderen voor de eerste keer
deelgenomen aan de Eucharistie. Pastoor Bakker heeft in
de vieringen het verhaal van Zacheus zó helder verteld
dat iedereen wel heeft geproefd dat Jezus zichzelf net als
bij Zacheus ook bij jou en bij jou en bij iedereen uitno-
digt, om in jouw huis gast te zijn…! Als misschien zoeken-
de Zacheus(sen) blijft Jezus ons zien!
Bij het ter perse gaan van deze ‘Kerk aan de Vliet’ kon-
den de groepsfoto’s nog niet worden opgenomen. Die
foto’s treft u in de volgende editie.

Voorburg was de opbrengst € 920. De jongerengroep de
Honkies zorgde daar een avond voor de soep en in Leid-
schendam hielpen de vormelingen mee. Een prachtig
gezicht al die vrijwilligers die met een pan soep naar de
kerk kwamen. Ook de opbrengst van de gezellige klaver-
jasavond was geweldig: € 727. De giften in de offerbus-
sen en de collecte op Aswoensdag worden op € 2.000 -
geschat. Onze parochies hebben echt iets gedaan voor
de mensen in San Salvador. Hartelijk dank daarvoor!

Werkgroep MOV

 
Zomeruitstapje senioren 
 
Het zomeruitstapje voor senioren is dit jaar op woensdag
2 augustus. We gaan met de bus naar de Bijbelse Tuin bij
de Joannes de Doper kerk in Hoofddorp. Onder leiding
van een gids wandelt u langs ruim veertig beelden van
Bijbelse personen en taferelen gemaakt door Karel
Gomes. Ook hoort u meer over het levensverhaal van
Karel Gomes. Kent u de Libanonceder of de Judasboom?
Na deze excursie weet u meer over al het bijbelse groen,
want de tuin staat vol met bomen, planten en kruiden
die bij name genoemd worden in de Bijbel. Na de lunch
maken we nog een rondvaart door het prachtige Groene
Hart van Zuid-Holland. Terug in Voorburg sluiten we de
dag af met een drankje in de tuin van de kerk.
 
Vertrek om 10 uur vanaf de Sint Martinuskerk en terug
in Voorburg om ca. 16.30 uur. Ook parochianen uit de
parochies Trinitas en heilige Bonifatius zijn welkom.
Wacht dus niet te lang met aanmelden. Kosten: € 30,-.
Aanmelden en informatie bij het Centraal Parochiebu-
reau: parochie@sintmaarten-trinitas.nl, 070 327 45 11,
Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg. Uw aanmelding wordt
definitief zodra uw betaling ontvangen is.

Werkgroep parochiecontactpersonen
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Inspiratie en bezinning
 

Duurzame deugden
Met vertegenwoordigers van ver-
schillende religies spraken we over
duurzaamheid. Welke specifieke bij-
drage kunnen wij op dit gebied le-
veren? De politiek en de wetenschap
moeten concrete maatregelen aan-
dragen en doorvoeren. Concrete
maatregelen vragen echter een voe-
dingsbodem waarin ze aanvaard
worden en tot bloei komen. Hieraan
kunnen de religies een belangrijke
bijdrage leveren. Zij kunnen zorgen
voor een nieuwe manier van denken.
Paus Franciscus roept in Laudato si'
op tot een ecologische spiritualiteit.
 
Het was zeer bemoedigend te zien
dat de toch zeer verschillende reli-
gies elkaar vinden in een gelijke hou-
ding ten opzichte van de schepping
en de inzet voor een duurzame sa-
menleving. De gevoerde gesprekken
leverden een waaier van gedachten
op waarin iedereen zich kon vinden.
Ik vat ze hier samen onder de term
duurzame deugden. In willekeurige
volgorde gaat het om de volgende
deugden: wijsheid, moed, compas-
sie, verantwoordelijkheid, dienst-
baarheid, verbondenheid, gerechtig-
heid, dankbaarheid, vreugde en
hoop. De beoefening van deze duur-
zame deugden zet ons op het spoor
van een ecologische spiritualiteit.
Uiteindelijk leiden ze ons tot een
nieuwe manier van denken, waar-
mee wij openstaan voor concrete
maatregelen die onze manier van
leven ingrijpend zullen veranderen.

Pier Tolsma, diaken

Ubi caritas et amor, deus ibi est!

Boekbespreking

De heilige Geest
geeft onderrichting en verlichting.
Om de dagelijkse overtredingen
verootmoedigd Hij.
Door inwendige vertroostingen
richt Hij op.
Door vele gebeden verkwikt Hij.
En door bitter verdriet reinigt Hij.

Thomas a Kempis

Meditatie

Column

Een allereerste stap in mijn belangstelling voor theologie was een cursus bij
Seef Konijn. ‘Ter overbrugging’ heette de cursus. Een begrijpelijke titel in de
jaren '70. Op een gegeven moment kwam de vraag naar voren of je kon gelo-
ven in je eentje? Volmondig antwoordde ik met ja. Ik haalde alles uit de kast
om aan te tonen dat je best in je eentje kunt geloven. Van kluizenaar tot de
biddende mens die geen boodschap heeft aan mensen om hem/haar heen…
Maar de heer Konijn pareerde al mijn antwoorden. 
 
Mijn vragen ble-
ven. Ik ging theo-
logie studeren en
langzaam maar
zeker begon het
kwartje te vallen
bij de vraag of je
in je eentje kunt
geloven?
 
Gemeenschap
Geloven bete-
kent in principe
gemeenschap:
uit het schep-
pingsverhaal
leerde ik dat er niet voor niets twee mensen worden geschapen: alleen in
openheid en in relatie tot elkaar zijn wij in staat om het Goede dat wij God
noemen aan het licht te brengen, om het goede te behouden, te herschep-
pen. Geloven in je eentje blijkt wel een beetje heel erg moeilijk.
 
Blij ben ik om de oude vertrouwde hymne ‘Ubi caritas et amor, deus ibi est!’
te kunnen zingen. Het zijn woorden die het leven voor en met elkaar stimu-
leren vanuit het geloven. Het zijn woorden die aangeven dat geloven zicht-
baar en tastbaar wordt daar waar liefde en vriendschap heersen. Handen uit
de mouwen, zou ik willen zeggen. En, sursum corda!

Thérèse Beemster

Titel: Een jihad van liefde
Auteur: Mohamed El Bachiri en David van Reybrouck
 
Op 22 maart 2016 blijft Mohamed El Bachiri met drie
jonge kinderen achter als zijn vrouw Loubna bij de aan-
slagen in Brussel het leven verliest. De teksten die hij
daarna schrijft, zijn door David van Reybrouck samen
met uitspraken uit een interview in dit boek opgetekend. 
 
El Bachiri noemt zichzelf: “een jihadist van de liefde. Vraag me niet om te
haten, nog liever zou ik sterven!” Over het boek schrijft hij: “Een gedicht. Een
eerbetoon, een ode aan Loubna. Een antwoord aan de menselijkheid, niet
aan de waanzin. De uitdrukking van pijn, maar ook van veerkracht – door
liefde. Liefde, menselijkheid, geloof – ik denk dat dat het is.” En over de
liefde: “Liefde, dat wat me drijft, me laat leven en overleven.” Het is een
prachtig en ontroerend boekje, een boekje dat troost en hoop geeft, een
toonbeeld van grote wijsheid.

Pier Tolsma, diaken
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Interview

Anneke
van der Graaff
 Hoe is het begonnen?
“Ik ben in 1998 begonnen als lector.
Zo ben ik er in ingerold. In de loop
der jaren ben ik lid geweest van ver-
schillende werkgroepen, onder ande-
re gezinsvieringen en de feestcom-
missie bij de ingebruikname van de
Martinuskerk. Daaruit is de program-
macommissie ontstaan die nu lezin-
gen en filmavonden organiseert. Zes
jaar geleden werd ik lid van de werk-
groep parochiecontactpersonen.”
 
Tuin Sint Martinuskerk
“Sinds een paar jaar verzorg ik
samen met een paar anderen het
onderhoud van de tuin van de Marti-
nuskerk. Het zijn leuke werkzaamhe-
den: je komt, doet je ding, maakt je
nuttig en ziet meteen resultaat.”
 
Volwassenenpastoraat
“De werkgroep parochiecontactper-
sonen richt zich vooral op de senio-
ren binnen de parochie. Doel is de
onderlinge verbondenheid van paro-
chianen en de relatie met de paro-
chie te stimuleren. Dit doen de con-
tactpersonen door het bezoeken van
mensen en het schrijven van felicita-
tie- of medelevenkaarten. Als werk-
groep organiseren we jaarlijks een
aantal activiteiten zoals een uitstapje
in de zomer en de Christmas tea.
Daarnaast de Ziekenzalving en ook
middagen met sprekers.”
 
Wat motiveert je?
“Ik voel de verantwoordelijkheid om
me in te zetten voor de gemeen-
schap. Je kunt niet alleen maar con-
sumeren. Als je bepaalde talenten
hebt moet je ze ook inzetten voor de
maatschappij en zeker ook voor de
Kerk. Iets doen zorgt er bovendien
voor dat je regelmatig naar de kerk
gaat en je verbindt met de gemeen-
schap. Het leuke is ook dat je steeds
meer mensen leert kennen. Ik vind
dat je met een groep beter uit de verf
komt. Je inspireert elkaar. Ik voel me
verantwoordelijk. Dat heb ik altijd
gehad. Dat drijft me. Ik hoop dat we
op deze manier door kunnen gaan.”

Koninklijke onderscheidingen
 
Een aantal leden van onze parochies hebben bij gelegenheid van koningsdag
een koninklijke onderscheiding ontvangen. In Rijswijk ontving Nel Zeeman
een onderscheiding en in Leidschendam-Voorburg waren het Lidy Tetteroo-
Meester, Jacques van der Wiel en Marianne de Wit-BeckerHoff.
In Pijnacker-Nootdorp werd Gerard Legierse, dirigent/organist van de Bonifa-
tius gedecoreerd. Vanuit onze parochies allen van harte gelukgewenst met
deze bijzondere waardering die ze ontvangen hebben mede vanuit hun per-
soonlijke inzet in ons midden. 

Priesterwijding Eli Stok
 
Op zaterdag 10 juni zal diaken Eli Stok in de kathedraal door mgr. Van den
Hende tot priester gewijd worden. Eli werkt nu als diaken in de parochie
H. Ursula te Delft e.o.. Hij zal daar ook werkzaam zijn als priester. U bent van
harte uitgenodigd om de wijding om 11.00 uur aan de Mathenesserlaan 305
te Rotterdam mee te vieren. In uw gebed beveel ik de wijdeling van harte
aan om Gods zegen over zijn priesterleven.

Pastoor W. Bakker
 

Nationale Bedevaart Brielle
 
Op zaterdag 8 juli vindt de Nationale Bedevaart naar het heiligdom van de
HH. Martelaren van Gorcum (De Rik 5, Brielle) plaats. Dit jaar is het 150 jaar
geleden dat de Martelaren van Gorcum door paus Pius IX zijn heilig verklaard
en opgenomen in de ‘Lijst van heilige martelaren’. Om 11.00 uur is de Eucha-
ristieviering. Voor het verdere programma van deze dag zie de website:
www.martelarenvangorcum.nl.

Pastoor W. Bakker.

De reis en bedevaart naar Rome
 
Maandag 24 april vertrokken we heel vroeg naar Rome. Bij aankomst vier-
den we de Eucharistie in de basiliek Sint Paulus buiten de muren. Zo hebben
we verschillende vieringen beleefd in bijzondere kerken in Rome. Inspireren-
de en weldadige momenten gedurende de vijf dagen.

Ineke Huitema had de regie goed in handen en Laura Migliori heeft ons hele-
maal thuis doen voelen in
haar geboortestad. Een
hoogtepunt was de algeme-
ne audiëntie bij Paus Fran-
ciscus. Hij sprak over de
hoop in ons dagelijks leven
waarbij het geloof een daad-
werkelijk anker is. De verre-
zen Heer is met ons en Hij
zal er altijd voor ons zijn. Ie-
dere dag maakten we kennis
met de eeuwenlange ge-

schiedenis. We hebben veel gelopen en samen genoten van deze historische
en gelovige reis. Een goed verzorgd hotel heeft de nodige rustmomenten ge-
schonken. Samen met Ineke en Laura kijk ik met alle deelnemers dankbaar
terug op deze eerste federatiebedevaart.

Pastoor W. Bakker
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Jeugd en jongeren
 

Taizé in Voorburg

Wat is Taizé? Terug naar de eenvoud

Zaterdagavond 8 april vond in Voorburg de honderdste
Taizéviering plaats. Vanuit de katholieke geloofsgemeen-
schap zijn Anja van Wieringen en haar dochter Annefloor
betrokken bij de voorbereiding van deze oecumenische
diensten. Anja groeide op in een katholiek milieu maar
zat op een protestantse basisschool. Op haar achttiende
ging ze naar Taizé om te ontdekken waar zij thuishoorde. 
“Taizé voedde mijn spiritualiteit”, aldus Anja.
 
Vanuit jezelf, met elkaar
Na de doop van haar kinderen nam Anja deel aan de coa-
chingscatechese in de Sint Maartenparochie, waarna zij
doorstroomde naar de groep die de kindervertelvierin-
gen voorbereidde. Het zelf vormgeven en voorbereiden
van zowel de kindervertelvieringen als de Taizévieringen

inspireerden haar. De stilte, het weinige gesproken
woord, het meditatief zingen, de warme oranjekleur en
de kaarsjes, deze kenmerken van de Taizévieringen zijn
voor Anja van groot belang voor haar spiritualiteit. “Er
wordt geen richting gegeven vanuit een bepaalde stro-
ming. De interpretatie van de inhoud ligt bij de deelne-
mer zelf”, vertelt Anja. “Geloven zit in jezelf, komt vanuit
je zelf. Je ervaart een vrij gevoel. Voor mij is een Taizévie-
ring als thuiskomen.” Ook Annefloor participeert in
de vieringen en ook zij voelt zich er zeer thuis. Ze zegt: 
“In de kerk moet je aanhoren, bij de Taizéviering doe je
mee.”
 
Heeft u belangstelling voor de Taizévieringen? Iedere
tweede zaterdag van de maand bent u welkom in de
Koningskerk aan de Bruinings-Ingenhoeslaan 4 in Voor-
burg. Aanvang 19.30 uur. De eerstvolgende viering is
op 10 juni. Zie ook www.sintmaartentrinitas.nl.

Taizé is een plaatsje in Bourgondië in
Frankrijk. In 1940 begint de vijfen-
twintigjarige Rogier Schulz hier met
de opvang van mensen die het oor-
logsgeweld ontvluchten, vooral
Joden. In 1942 moet hij zelf vluchten
voor de Nazi's maar in 1944 keert hij
terug en begint een oecumenische
broederschap.
 
Inmiddels bestaat deze gemeen-
schap uit ruim honderd broeders van
verschillende christelijke afkomst.
Kenmerkend voor de broederschap
is ‘soberheid in alles’. Sinds de jaren
zeventig komen grote aantallen jon-
geren van over de hele wereld om
deel te nemen aan de liturgie die
zich kenmerkt door stilte, kaarslicht
en eenvoudige liederen. Zie ook:
www.taize.fr.

Steven van Steekelenburg uit Rijswijk gaat regelmatig naar Taizé. Hij denkt
dat hij er nu een keer of acht is geweest. Hij vertelde het volgende over zijn
ervaringen. “Taizé is voor mij terug naar de eenvoud. Door de eenvoud en de
soberheid, door met elkaar in gesprek te gaan en samen te eten brengt Taizé
mensen bij elkaar. De ontmoeting staat centraal. Taizé is een plek waar je
niet zomaar komt. En daar ontmoet je mensen van allerlei culturen en kom
je met elkaar in gesprek. Door het ritme van de dag, de eenvoud, gesprekken
met mensen en stilte kom je tot ontmoeting met God.”


