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Leven rond de kerk
Ingrid van der Aart neemt afscheid als onze pastoraal werkster. Tijd voor een terug- en vooruitblik.
Het hele gezin Van der Aart uit Lisse was heel muzikaal:
er werd veel piano gespeeld en met z'n allen zongen ze
in het kerkkoor. Ingrid, de jongste, verhuisde met de ouders mee naar Limburg. Hier studeerde ze op het conservatorium orgel, “waarschijnlijk omdat het orgel in de
kerk staat, mijn leven speelde zich altijd rond de kerk af”.
In het tweede jaar begon ze ook met de avondopleiding
theologie in Sittard. Tijdens haar studies is ze ook getrouwd en werd ze moeder; net voor de geboorte van de
vierde is ze afgestudeerd.
Ze heeft muziekles gegeven en diverse kerkkoren geleid.
Later kreeg ze een aanstelling in een psychogeriatrisch
verpleeghuis voor religieuzen. Voor hen was ze hun ‘pastor’, die er voor zorgde dat ze hun religieuze leven zo
veel mogelijk konden vervolgen.
Bonifatiusparochie
Na veranderingen in haar persoonlijk leven moest Ingrid
op zoek naar een fulltime baan. Er was een vacature in
Rijswijk. Tijdens de politie-inval in de Antheunissstraat in
Den Haag kreeg ze een telefoontje van pastoor Lex: ”Zet
het journaal even aan, dat is in je parochie, welkom!”
Best wennen: van de gesloten wereld van een verpleeghuis naar de veelzijdige dynamiek van een parochie, voor
het eerst deel uitmaken van een pastoraal team. Haar
sterke kant bleek het persoonlijk pastoraat te zijn: ontmoetingen, gesprekken, vieringen. Regelmatig stond
haar naam in het parochieblad onder de uitnodigingen
voor de activiteiten die ze, al dan niet samen met anderen, op poten heeft gezet.

Trouw
In gesprekken vraagt ze mensen wel eens naar hun
‘grondwoord’. Dat opent vaak de deur voor een gesprek
over zaken die er echt toe doen. Het grondwoord van
Ingrid? Trouw! Dit komt voort uit haar leven: ervaringen
van ontrouw, maar gelukkig ook van trouw: “Trouw behelst alle beloftes van nabijheid”. God is trouw voor
mensen, voor mij.

Na haar pensionering hoopt ze stilte te beleven die
steeds belangrijker is geworden. Als oblaat van de abdij
van Egmond heeft ze beloofd om te leven volgens de
Regel van Benedictus, die haar met zijn Godgerichte én
menselijke toon erg aanspreekt. Maar ze wil ook: “Pianoles nemen, zingen, fietsen, mensen ontmoeten… een
nieuwe beginstand vinden, misschien eerst eens een hele
dag naar een grassprietje kijken!” Ingrid kennende gaat
ze dat alles doen met dezelfde bevlogenheid als ze bij
ons heeft gediend.

Meer informatie over Ingrid van der Aart en haar afscheid: op pagina 2 en op www.rkvlietstreek.nl.
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Pastoraal team
W.P.J. Bakker, pastoor
pastoorbakker@
sintmaarten-trinitas.nl
070 319 44 41
A.J. van Deelen, kapelaan
ajvandeelen@
bonifatiusparochie.info
070 399 24 16
D.S. Huntjens MA, kapelaan
daan.huntjens@
bonifatiusparochie.info
070 327 45 11
drs. P.R. Tolsma, diaken
diakentolsma@
sintmaarten-trinitas.nl
06 12 96 70 36
Mw. I.A.M. van der Aart,
pastoraal werker
pastor.vanderaart@
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070 399 24 16
Mw. S.S.M. van Windenvan der Pol, pastoraal werker
pastor.vanwinden@
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Afscheid Ingrid van der Aart
Hierbij wil ik u namens het federatiebestuur van harte uitnodigen voor
het afscheid van pastoraal werker
Ingrid van der Aart op zondag 2 september 2018. Dit afscheid markeert
het einde van ruim dertien jaar
pastorale inzet van Ingrid van der
Aart in onze parochies.
Voor Ingrid is dit de eerste en ook laatste parochie waarbinnen ze werkzaam
is geweest. Gedurende al deze jaren heeft zij zich ingezet binnen de H. Bonifatiusparochie met speciale aandacht voor de kerkgemeenschap van de
HH. Benedictus en Bernadette. Ingrid heeft zich toegelegd op de pastorale
zorg voor de individuele mens en op het begeleiden van met name de diaconale werkgroepen die de medemens ondersteunen in hun leven en geloven.
Binnen de parochiekerken is zij in de liturgievieringen op een inspirerende
wijze voorgegaan. Dankbaar mogen wij terugkijken op al deze jaren van pastorale arbeid en persoonlijk meeleven bij het wel en wee van vele mensen
en dit de laatste jaren meer en meer federatiebreed.
Op zondag 2 september wordt u uitgenodigd voor de Eucharistieviering om
9.30 uur in de HH. Benedictus en Bernadettekerk. Aansluitend is er tot 13.00
uur een afscheidsreceptie in deze kerk, Winston Churchillaan 372 te Rijswijk.
U bent van harte welkom om dit afscheid met pastor Van der Aart te vieren
en mee te maken. In de kerk staat bij het afscheid een feestelijk versierde
doos voor uw persoonlijke wens of gift klaar. U kunt ook iets overmaken op
het banknummer van uw parochie o.v.v. afscheid I. van der Aart.
Pastoor W. Bakker.

Colofon
Kerk aan de Vliet is een uitgave
van de r.-k. parochiefederatie
Vlietstreek bestaande uit de
parochies H. Bonifatius te Rijswijk,
St. Maarten te Voorburg en
Trinitas te Leidschendam.

Redactie en medewerkers
Keimpe Dijkstra, Metka Dijkstra,
Jos Kester, Wil Kouwer,
Dieneke Meijer, Harry Raven,
Jacqueline Timmer,
Pier Tolsma, Joke Valk en
Emile Verviers.

kopij: kadv@sintmaarten-trinitas.nl
kerkaandevliet@
bonifatiusparochie.info
oplage: 4.500 exemplaren
druk: Editoo, Arnhem

Nieuwe privacywetgeving
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe
privacywetgeving (AVG) van toepassing. Hiermee krijgen de parochianen nieuwe privacyrechten.
De parochies moeten kunnen aantonen dat zij de wet naleven. Onze
ledenadministraties bevatten
gegevens van onze parochianen.
Binnen de parochies worden momenteel een drietal acties ondernomen.
1. We gaan naar een nieuw ledenadministratiesysteem over, dat voldoet aan
de eisen van de AVG. De nieuwe software geeft de parochianen de mogelijkheid zelf via een app hun gegevens in te zien.
2. Medewerkers (vrijwilligers en beroepskrachten) die met dit nieuwe
systeem gaan werken, moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben.
3. We brengen de verschillende processen waarbij de privacy in het geding is
in beeld, om die AVG-bestendig te maken.
Binnenkort zullen we contact opnemen met de coördinatoren van de
verschillende werkgroepen om de consequenties voor hun functioneren te
bespreken. Veel zaken gebeuren achter de schermen. Via onze website en
via Kerk aan de Vliet houden wij u op de hoogte van de voortgang.
Oscar de Man, secretaris van het bestuur
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Van het pastoraal team

Touwtjes loslaten
Houd de touwtjes niet teveel in handen. Durf te leven en sta open voor dat
wat op je pad komt. Dit klinkt u misschien bekend in de oren en wordt weleens door anderen als een wijze raad gegeven. En ja, geef ze eens ongelijk!
Het is ook goed om niet alles krampachtig vast te houden. Als dit je lukt,
sta je meer open voor het onbekende.
In de vakantie slagen wij hier vaak beter in. Hopelijk was
dit bij u ook het geval in uw vakantietijd, thuis of elders.
In ieder geval even los kunnen zijn van het vaste ritme
van werk, school en activiteiten en open staan voor
andere dingen. Een andere omgeving en cultuur dragen
hier goed aan bij. En het leven lijkt en is dan eigenlijk ook
veel meer ontspannen.
Eenmaal weer thuis of in het ritme van de dag proberen
wij dit vrije gevoel vaak nog wat vast te houden, maar al
snel worden wij weer in ons vaste ritme gedrukt door afspraken en verplichtingen; op ons werk, in ons vrijwilligerswerk. Voor de jongeren begint de school weer waardoor uitslapen er niet meer bij is omdat de docenten
graag weer met enthousiasme een berg huiswerk opgeven en zij gedwongen worden zich hiervoor in te zetten.
Ook het bijhouden van onze mail en sociale media verplichtingen nemen ons vrij-zijn snel van ons af.
Bezinning en ontspanning
Druk, druk, en waar blijft dan die onbevangen vrijheid,
dat gevoel wat wij zó omarmden in de vakantietijd?
Dat gaf ons rust en ontspanning. Het gaf verwondering
over de mooie schepping. Het gaf ons ruimte om te
‘ont-moeten’. Het gaf bezinning op ons leven en werk
en kijk op dat wat er in ons leven echt toe doet. Ook al
wordt van ons weer gevraagd deel te nemen aan het
gewone leven, toch is het goed om óók dan tijd te
nemen voor rust, bezinning en ontspanning en niet
alleen op te gaan in de hectiek van de dag.

Als christenen willen wij leven in het vertrouwen dat God
ons leidt, zijn Geest die in jou en de ander aanwezig is. Ik
hoop dat wij vanuit dat vertrouwen ons ook durven laten
leiden en de touwtjes zo ook meer los durven te laten
zodat wij net als in de vakantietijd momenten van rust
en ontspanning in het nieuwe seizoen mogen ervaren.

Wanneer wij tijd voor stilte vrijmaken in de natuur, in de
kerk, in onze kamer en vragen of Hij bij ons wil zijn, dan
mogen wij erop vertrouwen dat Hij ons leidt. Dit kan ons
tot het besef brengen dat wij ook andere wegen mogen
inslaan die inspireren, blij en vrij maken. Dit wens ik
ieder van harte toe in het seizoen dat voor ons ligt.
Saskia van Winden - van der Pol, pastoraal werkster

Afscheid Henk van Zoelen
Onlangs heb ik mijn diakenstudie afgerond en daarmee ook de pastorale
stage die ik de afgelopen twee jaar in uw parochies mocht doen onder begeleiding van diaken Tolsma. Ik kijk terug op een mooie periode waarin ik veel
geleerd heb op het gebied van liturgie, catechese, ziekencommunie, pastorale gesprekken en ook diaconale activiteiten zoals hulp bij de Voedselbank
en het opzetten van een Contactgroep Nabestaanden. Minstens zo belangrijk was het werken in een geloofsgemeenschap en het ontmoeten van
mensen. Het zorgen voor en omzien naar elkaar.
Ik wil u heel hartelijk danken voor de ruimte die ik kreeg te leren wat het
diakenambt inhoudt. Dank voor alle hartelijke en soms kritische maar oprechte woorden, het meeleven met ons gezin en de studie en voor uw steun
en bemoediging. Ten slotte vraag ik uw gebed voor de laatste fase richting
mijn wijding op 10 november en mijn toekomstig werk als diaken. Dat de
heilige Geest die alles begonnen is, het werk mag voortzetten en voltooien.
Henk van Zoelen
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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

Priesterwijding Daan Huntjens

Herstel diaken Tolsma

Op 2 juni werd diaken Daan Huntjens
door de bisschop van Rotterdam tot
priester gewijd. Vele parochianen uit
onze federatie Vlietstreek waren in
de kathedraal aanwezig. Met hun
aanwezigheid en gebed gaven zij
blijk van hun betrokkenheid bij de
nieuwe priester. Aan het eind van de
viering benoemde de bisschop kapelaan Huntjens opnieuw als lid van
het pastoraal team van de federatie.

Nadat ik onmiddellijk gereanimeerd
en daarna gedotterd werd, ben ik
weer goed hersteld van het hartinfarct eind mei. Er is geen restschade
en het hart pompt weer op volle
kracht. Graag wil ik iedereen van
harte bedanken voor het betoonde
medeleven in de vorm van gebed,
kaarten en bloemen. Veel dank daarvoor. Het was hartverwarmend.
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Pier Tolsma, diaken

Geloven en vieren
Kerkproeverij: Wij hebben Hem gevonden!
Als Jezus aan het begin van zijn openbare leven de eerste leerlingen roept,
is de eerste reactie van Jacobus dat
hij tegen zijn broer Simon Petrus zegt:
“Wij hebben de Messias gevonden.”
(Joh 1,41) Filippus reageert op een
zelfde wijze. Hij zoekt Natanaël op en
vertelt hem: “Degene over wie Mozes
in de Wet geschreven heeft en ook de
profeten, Hem hebben wij gevonden: Jezus, de zoon van
Jozef, uit Nazaret.” (Joh 1,45) Het zijn uitspraken die lijken op wat de leerlingen tegen Tomas zeggen nadat
Jezus na zijn verrijzenis aan hen verschenen is: “Wij hebben de Heer gezien.” (Joh 20,25)
Zo getuigen de leerlingen van hun ontmoeting met Jezus.
Het zijn woorden afkomstig uit het diepste van hun
hart. Zij getuigen van een ervaring die wezenlijk is voor
hun leven. De voorbeelden laten ook zien hoe kwetsbaar
getuigenissen zijn. We kennen de negatieve reactie van

Tomas, maar ook Natanaël reageert
met ongeloof: “Uit Nazaret, kan daar
iets goeds vandaan komen?” Filippus
antwoordt hem dan met: “Kom dan
kijken.” (Joh 1,46)
Ook dit jaar doen wij weer mee aan
de Kerkproeverij op 15 en 16 september. U kunt bekenden, familieleden, vrienden uitnodigen om een keer mee te gaan
naar de kerk. Mensen uitnodigen is een vorm van getuigen. Alleen door ons hart te laten spreken brengen wij
mensen in beweging om met ons mee te gaan en te
komen kijken. De eerste leerlingen hielden geen theologisch betoog en hadden ook geen pakkende reclameslogans. Zij spraken in alle kwetsbaarheid vanuit hun hart
over wat hun was overkomen.
Meer informatie over de Kerkproeverij vindt u op onze
website www.rkvlietstreek.nl en in onze kerken.
Pier Tolsma, diaken

Algemene ziekenzalving

Thuis de heilige Communie ontvangen

In al hun kwetsbaarheid richten
mensen zich tot
onze God om hen
in het Sacrament
van de Ziekenzalving aan te raken
en te sterken wanneer de levensomstandigheden om
meer nabijheid vragen van God en om zichtbaar te
maken dat nabijheid en medeleven gevraagd is aan de
medemensen in zijn Naam. Het zou goed zijn om een
naast familielid of goede bekende van u mee te nemen,
die zijn of haar hand op uw schouder kan leggen tijdens
de Ziekenzalving. Na afloop bent u welkom om onder het
genot van een kop koffie of thee samen te zijn en elkaar
te ontmoeten.

De verbondenheid met onze Heer in
de heilige Communie is belangrijk,
ook en juist als we niet zelf naar de
kerk kunnen komen.

De Ziekenzalving is in drie verschillende kerken. Op dinsdag 25 september om 14.30 uur in de HH. Petrus en
Pauluskerk en op donderdag 27 september om 14.30
uur in de Sint Martinuskerk. Wilt u zich opgeven bij het
centraal parochiebureau in Voorburg, 070 327 45 11, of
het secretariaat te Leidschendam, 06 51 11 34 54, met
vermelding van de kerk waar u het sacrament wilt ontvangen en eventueel gewenste hulp bij vervoer. Op dinsdag 16 oktober om 14.30 uur in de H. Bonifatiuskerk.
Opgeven bij Open Huis van de Bonifatius, 070 399 24 16,
onder vermelding van het aantal personen en eventuele
gewenste hulp bij vervoer.
Wij hopen velen van u te ontmoeten, mede namens de
contactgroep Zieken- en Ouderen en de werkgroep Volwassenenpastoraat,
Pastoor Bakker en kapelaan Huntjens

In onze parochies zijn vele parochianen die wel eens de
Communie naar een familielid of bekende brengen.
Daarmee oefenen zij een belangrijke taak uit namens de
kerkgemeenschap. Tot hen is dit bericht gericht. Graag
willen wij u ontmoeten, in gesprek gaan over de betekenis van de dienst die u verleent en u handvatten aanreiken om de ‘Communie thuis’ vorm te geven.
Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd: één in de
H. Bonifatiusparochie en één in de parochies Sint Maarten en Trinitas. De opzet van beide avonden is echter
dezelfde. U kunt dus ook naar de andere plek komen als
de datum u daar beter uitkomt dan in uw eigen parochie. Het is wenselijk dat u zich vooraf even opgeeft.
De bijeenkomsten vinden plaats op:
Dinsdag 9 oktober, 19.30-20.30 uur, Lucaszaal, Van Vredenburchweg 67, Rijswijk; opgave via 070 399 24 16 of
secretariaat@bonifatiusparochie.info.
Zaterdag 13 oktober, 15.15-16.15 uur, Maartenszaal,
Oosteinde 54, Voorburg, opgave via 070 327 45 11 of
parochie@sintmaarten-trinitas.nl .
Verder zullen pastoor Bakker en kapelaan Huntjens één
keer per maand op een vaste dag de H. Communie gaan
rondbrengen naar parochianen die zich daarvoor opgeven. Opgave daarvoor is mogelijk via de secretariaten.
Pastoor Bakker en kapelaan Huntjens
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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

10e Strandwalfestival
In het weekend van 7, 8 en 9 september vindt het jaarlijkse Strandwalfestival voor het 10e achtereenvolgende jaar
plaats: een jubileumeditie. Ook de Bonifatiuskerk biedt op zaterdag 8 september weer een interessant programma
met voor elk wat wils.
Naast de muzikale optredens geeft Gerard Legierse tijdens de rondleidingen
op de koorzolder tekst en uitleg over het hoofdorgel van Kam en van der
Meulen uit 1841 met drie klavieren en pedaal en 40 registers. Cathelijne
Legierse verzorgt tekenworkshops en Fotoclub Rijswijk toont haar werk
achterin de kerk. Het programma is binnenkort te vinden op
www.strandwalfestival.nl.

Muziek in de Bonifatius
In de concertserie Muziek in de Bonifatius staan weer twee mooie concerten op het programma:
Zondag 9 september: Eric Koevoets (Rotterdam) – orgelconcert ‘Licht en donker’ met werken Johann Sebastian
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, André Fleury, Marcel Dupré en Valéry Aubertin.
Zondag 14 oktober: Hanneke Rouw (cello) m.m.v. Sofia Vasheruk (piano) – Rachmaninoff Cello Sonate in g klein
(Opus 19) en Grieg Cello Sonate in a klein (Opus 36).
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.

Oproeping door kerkhofcommissie H. Bonifatiusparochie
Bij de pastorie (Van Vredenburchweg 67) kunt u informatie verkrijgen over familiegraven op de RK Begraafplaats
H. Bonifatius, die ter beschikking komen van de kerkhofcommissie door afloop van de duur van het gebruiksrecht.
Grafnummer
Laatst bijgezette overledene
Begraven op
Vak 11 nr. 15
Antoinette Mathilda Gijsberdina Pluim
30-11-1955
Vak 12 nr. 02
Henricus Johannes Dalderup
19-01-1938
Vak 14 nr. 16
Margaretha van der Loos – Graafsma
10-05-1994
Vak 15 nr. 25
Louisa Maria Hoppe
16-03-1948
Vak 18 nr. 13
Hubertha Apollonia Paulina Bocker – Doove
28-12-1955
Vak 21 nr. 04
Joanna Wilhelmina Clasina van der Horst
12-10-1938
Vak 25 nr. 25
Petrus Jacobus Marie de Graaf
19-08-1991
Vak 29 nr. 65
Johanna Maria C. Verhagen – Jansen
08-08-1994
De rechthebbenden c.q. hun erven worden gedurende twaalf maanden na heden in de gelegenheid gesteld voorwaarden voor verlenging dan wel overboeking van het gebruiksrecht te vernemen. Na die termijn komen deze
familiegraven voor ruiming in aanmerking en zullen geen gedenktekens meer kunnen worden teruggegeven.
Voor inlichtingen is de pastorie geopend maandag en vrijdag van 9.00-14.30 uur. Telefoon 070 399 24 16.
Rijswijk, 1 juli 2018; De kerkhofcommissie H. Bonifatiusparochie
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Heilige Bonifatius
In memoriam

Familieberichten

Kees van Elk
Op 18 april 2018 is Kees van Elk overleden. Hij was door
zijn jarenlange inzet op diverse terreinen een markant
figuur in de Bernadette-gemeenschap. Niet alleen was
hij werkzaam op het bestuurlijke vlak (ook toen het
fusieproces op gang kwam), maar hij nam onder andere
ook vele jaren deel aan het Open Huis van de Benedictus
en Bernadettekerk en heeft lange tijd zorg gedragen
voor de misdienaars. De parochie is Kees dankbaar voor
zijn vele werk en zijn inzet; we wensen Wil en haar gezin
kracht om dit verlies te dragen.

Gedoopt
Melana van Vliet
Pola Polarna
Alicja Wojcik
Olivia Konefal
Daniella Waldschmit
Simon Frieser
Kira Lejman
Cheléna Blancheville
Eline Weers
Oskar Pieta
Alexander Wesolowski

John Medenblik
Op 18 mei 2018 overleed John Medenblik. Hij was op
vele plekken van onze parochie merkbaar aanwezig: als
lector, als bestuurder (eerst bij de Gerardus Majellaparochie, later in het fusiebestuur met de Jeroenparochie en ten slotte in het eerste bestuur van de nieuwe
Bonifatiusparochie), als gebedsleider (ook in Steenvoorde en Westhoff) en ten slotte lange jaren als lid van de
redacties van de opeenvolgende parochiebladen. We
zullen zijn aanwezigheid missen en wensen zijn vrouw
Lies en zijn gezin veel sterkte.

Overleden
John Medenblik, 79 jaar
Joke van Schie, 69 jaar
Ferry Stapels, 84 jaar
Ton van der Heijden, 87 jaar
Thea Teunisse-de Jong, 96 jaar
Guusje Klaassen, 77 jaar
Mary Osenga-Maagdelijn, 79 jaar
Elizabeth ter Morshuizen-Straver,
91 jaar
Wies Keijser-Peterse, 82 jaar

Parkeerterrein H. Bonifatiuskerk

Expositie in de B&B-kerk

Het parkeerterrein van de H. Bonifatiuskerk is aangepakt. Er waren verschillende toch wel gevaarlijke gaten in het wegdek gekomen. Gelukkig zijn ze nu
hersteld, zodat we weer veilig kunnen parkeren, fietsen en lopen om de kerk
te bereiken.
Steven Verouden, bestuurslid gebouwen

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 uur.
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:
8 en 29 augustus, 12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 5 en 19 december 2018.

Mee-eten in de Nieuwe kerk
De eet-data in de komende maanden zijn: 9 en 23 augustus; 6 en 20
september; 4 oktober (koud buffet)
en 18 oktober; 1, 15 en 29 november; 13 december (kerstdiner).
Aanmelden: de maandag vooraf bij
mevr. Adele Lievaart 070 393 21 63;
b.g.g. fam. Rog 06 50 28 32 42.

Dank aan mevrouw Jos Reneman
voor de expositie van haar aquarellen. Deze maanden kunt u de aquarellen bewonderen van mevrouw
Ans Beukers. Zij is in 2000 begonnen
met schilderen. Dit doet ze in Stervoorde onder begeleiding. Haar
voorbeelden zijn vaak bloemen,
maar ook dieren vindt ze leuk. We
hopen dat u er van geniet. Zie ook
op de website van de parochie.
Bets Vriend

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 11 en zondag 12 augustus: 19e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
Samenzang
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Van Deelen
Samenzang
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
St. Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Huntjens
Samenzang, na afloop koffie
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
Vakantiekoor
zo 13.00 Mar Dopen Pastoor Bakker
Doopvieringen
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Woensdag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming
wo 12.45 Mar Euch. Pastoor Bakker
Zaterdag 18 en zondag 19 augustus: 20e zondag door het jaar (Bonifatius: Maria Tenhemelopneming)
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma Samenzang, organist
zo 9.30 B&B Comm. Pastor Van der Aart
Samenzang
zo 9.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma St. Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
Gerardus Majellakoor
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma Samenzang, organist
zo 13.00 Bon Euch. R.K. Oekraïense gemeenschap
Oosterse Ritus
Zaterdag 25 en zondag 26 augustus: 21e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
Samenzang
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
Resonet in Laudibus
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
St. Maarten
zo 11.00 Bon Comm. Pastor Van der Aart
Samenzang
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
Vakantiekoor
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Zaterdag 1 en zondag 2 september: 22e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
Zanggroep
za 19.00 B&B Comm. Gebedsleiders Verviers & Beker
zo 9.30 B&B Euch. Kpln Van Deelen & pstr v/d Aart
Afscheid pastor Van der Aart, Resonet in L. & Barina
zo 9.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
St. Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Bakker
Schola Cantorum
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
Schola Cum Jubilo, kinderwoorddienst
zo 13.00 Bon Euch. R.K. Oekraïense gemeenschap
Oosterse Ritus
Zaterdag 8 en zondag 9 september: 23e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
Samenzang
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
Resonet in Laudibus
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
St. Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
Gloria Deo (Ned)
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
Con Amore
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo 13.00 P&P Dopen Kapelaan Huntjens
Vrijdag 14 september: Kruisverheffing
vr
9.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
vr
9.30 Bon Euch. Kapelaan Huntjens
Vieringen op weekdagen
maandag
19.30 B&B
maandag
20.00 B&B
dinsdag
9.00 P&P
1e dinsdag
9.30 B&B
2, 3, 4e dinsdag 9.30 B&B
woensdag
9.30 Bon

Rozenkrans
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

woensdag
woensdag
1e donderdag
2, 3, 4e do
vrijdag
vrijdag

12.45
19.00
9.00
9.00
9.00
9.30

Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

Eucharistie & 3e wo aanbidding
Rozenkrans
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistie & 1e vr aanbidding
Eucharistieviering

In oktober wordt op alle 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. En eens per week in de HH. Benedictus en Bernadette op maandag om 19.30 uur en in de St. Martinus op woensdag om 12.20 uur.
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Vieringen in onze kerken
Zaterdag 15 en zondag 16 september: 24e zondag door het jaar & Vredeszondag & Kerkproeverij
za 16.30 Mar Euch. Kapel. Van Deelen & dkn Tolsma
Samenzang, organist, deurcollecte voor PAX
zo 9.30 B&B Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Gerardus Majellakoor, 2e coll. (ex)gedetineerden
zo 9.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
Viering met kinderen, samenzang met gezinnen,
deurcollecte voor PAX
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Huntjens
Samenzang, 2e coll. (ex)gedetinrdn, na afloop koffie
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
JoKo, deurcollecte voor PAX
Zaterdag 22 en zondag 23 september: 25e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
Samenzang
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
Barina
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
Vier Jaargetijden
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
Koorschool
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
Con Amore
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Dinsdag 25 september & donderdag 27 september: Gemeenschappelijke viering van de Ziekenzalving
di 14.30 P&P Euch. Past. Bakker & kapelaan Huntjens Con Amore
do 14.30 Mar Euch. Past. Bakker & kapelaan Huntjens St. Maarten
Zaterdag 29 en zondag 30 september: 26e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Comm. Gebedsleider Pinkse
Samenzang, organist
zo 9.30 B&B Euch. Pastoor Bakker
Resonet in Laudibus
zo 9.30 Mar Euch. Kapel. Van Deelen & gbdsl. Pinkse St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo 11.00 Bon Euch. Kapel. Van Deelen & dkn Tolsma
Gloria Deo (Latijn)
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
Con Amore
zo 13.00 Bon Euch. R.K. Oekraïense gemeenschap
Oosterse Ritus
zo 15.30 Mar Gebed Kapelaan Huntjens
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober: 27e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
za 19.00 B&B Comm. Gebedsleiders Verviers & Beker
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Van Deelen
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & dkn Tolsma
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Bakker & dkn Tolsma
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
zo 13.00 Bon Euch. R.K. Oekraïense gemeenschap
Zaterdag 13 en zondag 14 oktober: 28e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD

Zanggroep
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum, na afloop koffie
JoKo, kinderwoorddienst
Oosterse Ritus
Schola Cum Jubilo
Barina
Viering met kinderen, samenzang met gezinnen
Koorschool
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Dinsdag 16 oktober: Gemeenschappelijke viering van de Ziekenzalving
di 14.30 Bon Euch. Past. Bakker & kapelaan Huntjens Samenzang
Zaterdag 20 en zondag 21 oktober: 29e zondag door het jaar & Wereldmissiedag
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Van Deelen
Samenzang, schaalcollecte voor Missio
zo 9.30 B&B Euch. Pastoor Bakker
Resonet in Laudibus, 2e collecte voor Missio
zo 9.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma St. Maarten, schaalcollecte voor Missio
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma Gerardus Majellakoor, 2e collecte voor Missio
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Van Deelen
Samenzang, organist, schaalcollecte voor Missio
zo 13.00 Bon Euch. R.K. Oekraïense gemeenschap
Oosterse Ritus
Afkortingen
Kerken:
Soort viering:

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

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

Kerkbalans

Wie van u?

Heeft u uw steentje al bijgedragen?
We zijn alweer zo'n vijf maanden op weg sinds de start
van de Actie Kerkbalans 2018. Velen van u hebben al
positief met een bijdrage gereageerd. Toch willen we
nogmaals uw aandacht voor de actie vragen. Misschien
ligt de brief bij u nog ergens in of onder een stapel ‘nog
te doen’. We vragen u dringend: zoek hem op of neem
een nieuwe brief mee vanuit de kerk of het parochiebureau en draag uw steentje bij. Uw bijdrage – groot of
klein – is hard nodig, niet alleen om het kerkgebouw in
stand te houden maar ook om de vieringen en het pastorale werk te kunnen voortzetten.

Wie van u wil ons komen helpen om ons mooie, monumentale kerkgebouw, dat sinds kort in de schijnwerpers
staat, schoon te houden? Een keer in de zes weken op
maandag of dinsdag bent u van 9.30 uur tot 11.00 uur
welkom. We drinken eerst gezamenlijk een kopje koffie
en praten een beetje bij waarna het werk met zeven à
acht personen, zowel mannen als vrouwen, in maximaal
één uur gedaan is.

U kunt uw bijdrage overmaken op de volgende rekeningnummers: Voor Sint Maarten: NL60 RABO 0365 9004 35
ten name van Parochie Sint Maarten Voorburg.
Voor Trinitas: NL33 RABO 0365 9913 25 ten name van
Parochie Trinitas Leidschendam.
In het volgende nummer van Kerk aan de Vliet willen wij
u de tussenstand van de inkomsten uit de Actie Kerkbalans meedelen en we hopen op een steengoed resultaat.
Marie-Ginette de Bont, Commissie Actie Kerkbalans

Postzegels, brillen etc.
Achter in de Petrus en Paulus staat
een doos ter inzameling van gebruikte postzegels, brillen en hoorapparaten. In de Martinus kunnen deze in
de sacristie en door de week bij het
parochiebureau ingeleverd worden.
Met deze inzamelingen wordt het
missiewerk van de paters SVD ondersteund. Mede namens de familie
Hoogduin dank voor uw bijdrage
hieraan.
Pier Tolsma, diaken
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Vindt u het ook zo fijn dat de kerk er zo goed onderhouden, netjes en schoon uitziet en willen we het zo houden? Kom ons dan helpen! Aanmelden kan bij het secretariaat van de HH. Petrus en Pauluskerk, 327 45 10 of bij
Joke Valk, coördinator Marthagroepen, 06 12 65 54 05

Open Monumentendag
Ook dit jaar doen de
HH. Petrus en Paulusen de Sint Martinuskerk op zaterdag
8 september mee
aan de Open Monumentendag. Het thema is dit jaar:
‘In Europa’. Een mooie gelegenheid om onze kerken eens
aan vrienden en kennissen te laten zien. Meer informatie
over de activiteiten gedurende deze dag op onze website: www.rkvlietstreek.nl.

Afscheid Frank van der Knaap
Vele jaren was Frank van der Knaap schoolpastor en
docent godsdienst van het Sint Maartenscollege. Vele
leerlingen hebben bij hem in de klas gezeten.
Met dankbaarheid kijk ik terug op de samenwerking bij
de openingsvieringen met hem en zijn collega Andries
Nek. Het moge Frank goed gaan na zijn pensionering.
Pastoor W. Bakker

Sint Maarten en Trinitas
Contactgroep Nabestaanden overleden parochianen
In navolging van onze zusterparochie in Rijswijk is afgelopen jaar een Contactgroep Nabestaanden van overleden parochianen opgericht. Een lid van
deze werkgroep belt circa zes weken na een overlijden en na circa een jaar,
de contactpersoon van de familie van de overledene. Hiermee willen we als
parochie onze belangstelling en medeleven tonen na een verlies. Het gesprek geeft ons bovendien de gelegenheid om vragen die er nog zijn na de
begrafenis te beantwoorden en nabestaanden te informeren over de nabestaandenvieringen.
Het gesprek is geen pastoraal gesprek en ook geen rouwverwerking maar
uiteraard is er wel aandacht voor de verwerking van het verlies door overlijden. Belangrijk is dat mensen ook in deze moeilijke tijd ervaren dat de
geloofsgemeenschap er voor hen is. Niet alleen van de pastores, maar ook
van parochianen van het ouderenpastoraat, de parochiecontactpersonen en
de diaconie. De eerste ervaringen zowel van de zijde van de nabestaanden
als van de vrijwilligers zijn positief.
Het opzetten van de Contactgroep Nabestaanden was voor mij het afstudeerproject van mijn stage en ook mijn eindscriptie ging over dit onderwerp.
Zelf heb ik er veel van geleerd. Het werk van deze contactgroepen is belangrijk voor nabestaanden en voor de geloofsgemeenschap: het verbindt mensen in het omzien naar elkaar. De Contactgroep wordt bijgestaan door diaken Tolsma. Ik wens hen hierbij de kracht van de heilige Geest toe.

Familieberichten
Huwelijksaankondiging
Wim van Veen en Wati Kunkels
Gedoopt
Thijmen Laureijs
Overleden
Lena Vieveen-van der Ham,
91 jaar
Frans Willekens, 89 jaar
Maria Rutten-Stijn, 87 jaar
Gusta Hensen, 87 jaar
Louis Stoop, 92 jaar
Adrie de Langen, 92 jaar
Truus Kemper-Fit, 86 jaar
Henk van Leeuwen, 79 jaar
Jeanne van Leeuwen, 92 jaar
Joost Schultz, 82 jaar
Peter Perreijn, 79 jaar
Liesbeth Bloemen, 81 jaar
Willy Guleij-van der Puil, 90 jaar
Wim Lourijsen, 83 jaar

Henk van Zoelen

Verbouwing en andere werkzaamheden
De Haard
De nieuwbouw van de supermarkt
krijgt al vorm. Vanwege het dichterbij komen van deze nieuwbouw aan
De Haard krijgt de parochie als
tegenprestatie twee extra deuren in
De Haard in de blinde muur aan de
tuinzijde. De eerste besprekingen
over de nieuwbouw en de aanpassing van De Haard zijn al in de vorige
eeuw gevoerd. Uiteindelijk krijgt het
zijn beslag in deze maanden.

Schilderwerk pastorieën
Vanaf half augustus wordt het schilderwerk van zowel de pastorie van
de HH. Petrus en Pauluskerk als die
van de Sint Martinuskerk opgepakt.
Zowel buiten als op verschillende
plekken binnen wordt alles weer in
orde gemaakt voor een aantal jaren.

Bordes Sint Martinuskerk
Met verbazing is door velen van u
gereageerd op de houten bekistingen op het bordes. We hebben geconstateerd dat er heel veel tegels
en voegen los zaten. Een groot deel
viel binnen de garantie en is hersteld. Het bordes is nu gelukkig weer
in orde, maar vraagt speciale behandeling wat betreft het schoon houden. Er is iemand gevonden die dit
op zich wil nemen, maar twee keer
per jaar kan hij uw hulp zeker gebruiken. Informatie bij pastoor Bakker.
Steven Verouden, bestuurslid gebouwen

Activiteiten volwassenen
Er staan weer verschillende activiteiten voor volwassenen gepland. Op
donderdag 4 oktober komt John
Batist om 14.30 uur in de Maartenszaal in Voorburg mede aan de hand
van kunstwerken vertellen over het
leven en de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. Franciscus had grote
eerbied voor de natuur en een bijzonder contact met dieren, maar ook
grote zorg voor de armen. U moet
zich voor 2 oktober aanmelden bij
het centraal parochiebureau via
parochie@sintmaarten-trinitas.nl
of tel. 070 327 45 11. Vermeld ook
of u vervoer nodig heeft en of u uw
rollator meeneemt.
Verder kunt u de volgende data in
uw agenda noteren: Welkom in
2019: seniorenontmoeting op 3 januari om 14.30 uur in De Haard,
Leidschendam. Pastorale Ontmoeting op 7 februari om 14.30 uur in
De Haard, Leidschendam. Pastorale
Ontmoeting op 5 juni om 14.30 uur
in de Maartenszaal, Voorburg.
Anneke van der Graaff en Leo Valk
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Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

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

Ouderenwensen in vervulling?

Bezorger Kerk aan de Vliet gezocht

Ook dit jaar doet Leidschendam-Voorburg weer mee met
de Nationale Ouderendag. Op vrijdag 5 oktober staan
enthousiaste vrijwilligers klaar om ouderen een geweldige dag te bezorgen. De oudere heeft hierbij de regie en
dient een wens in. Misschien lekker lunchen, een
schoonheidsbehandeling, museumbezoek of een bezoekje aan de geboorteplaats. Doet u mee?

We hebben dringend behoefte aan een nieuwe bezorger. In Voorburg is een bezorgwijk vacant voor het Van
Wassenaer Hoffmanplein.
U kunt zich aanmelden bij het centraal parochiebureau:
parochie@sintmaarten-trinitas.nl of 070 327 45 11 of
Heleen de Groot, 070 386 14 51

Ouderen van 70 jaar of ouder met een wens die ze zelf
niet kunnen vervullen omdat ze alleen zijn of slecht ter
been of de middelen niet hebben kunnen zich opgeven
via de website: www.nationaleouderendag.nl of via het
invullen en opsturen van een wenskaart. De wenskaarten zijn onder andere verkrijgbaar bij de woonzorgcentra
en wijk- en dienstencentra. U kunt ook mailen naar:
leidschendam-voorburg_ouderendag@ouderenfonds.nl
of telefoneer naar: Maria van den Akker, 0712 054 000.
Wensen moeten uiterlijk 15 augustus binnen zijn.
Als vrijwilliger: Spreekt een oudere blij maken u aan, zet
dan 5 oktober vast in uw agenda en meld u aan voor
deze dag. Geef u zo snel mogelijk op via bovenstaand
e-mailadres of telefoonnummer.
Nationaal Ouderenfonds
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Collectes voor Justitiepastoraat
In de week na Pasen was ik bij u te
gast in de vieringen. Aandacht voor
een bijzondere vorm van diaconaal werk en pastorale
zorg. De Stichting Uit-Zicht geeft een bijdrage aan de
geestelijke verzorging binnen de Penitentiaire Inrichting
Haaglanden, locatie Scheveningen. Graag wil ik pastoor
Bakker, diaken Tolsma en uw kerkgemeenschap danken
voor mijn aanwezigheid. In het bijzonder voor het mooie
bedrag van de deurcollecte ten behoeve van de Stichting
Uit-Zicht: € 1.384,36! We gaan het een mooie bestemming geven. Met vriendelijke groet, mede namens
Stichting Uit-Zicht,
Alexandra de Krijger, geestelijk verzorger PI Haaglanden

Op www.rkvlietstreek vindt u een uitgebreider verslag.

Kerk en wereld
Vredesweek 2018

Missiezondag: Kerken helpen kerken

Van 15 tot en met 23 september
organiseert PAX de Vredesweek met
als thema ‘Generaties voor vrede’. In
onze kerken zal hieraan aandacht
worden besteed in het weekend 15
en 16 september. Door de generaties heen staan steeds weer mensen
op voor vrede. Oud en jong kunnen
veel aan elkaar hebben op weg naar
een vreedzame wereld. Oudere generaties delen hun
verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen – binnen hun familie of van mensen uit
de wereldgeschiedenis. Op die manier kun je vrede
leren.

Onder dit motto wordt er in oktober, de Wereldmissiemaand, aandacht gegeven aan de missie en missiewerken van de Wereldkerk. In Nederland wordt dit door
Missio georganiseerd. Missio biedt financiële steun,
wederzijdse bemoediging en evangelische getuigenis aan
Kerken in de wereld om zelf hun missie uit te voeren.
Dit jaar staat Ethiopië centraal. Ondanks modernisering
en een groeiende economie behoort Ethiopië nog altijd
tot een van de armste landen van de wereld. Etnische
conflicten zorgen hier voor toenemende spanningen.

Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat
vrede niet vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en
-trauma’s worden vaak van ouder op kind doorgegeven.
Luister naar de verhalen, deel ze tijdens de Vredesweek
en daarna. Ook naar de verhalen van mensen die nog
steeds midden in conflict of oorlog leven. Mensen die
zich, ondanks het geweld om hen heen, blijven inzetten
voor vrede. Met vallen en opstaan. Verhalen verbinden
het verleden met het heden en ook mensen onderling.
Doe mee, bijvoorbeeld met een gulle gift voor PAX, bij de
deurcollecte na afloop van de vieringen op 15 en 16 september in Leidschendam-Voorburg of op de rekening van
PAX: nr. NL03 TRIO 0390 5150 00.
In Rijswijk is de collecte dan voor (ex)gedetineerden.

Desondanks biedt Ethiopië onderdak aan vele duizenden
vluchtelingen. “God is ons een toevlucht en een sterkte”
(Psalm 46): onder dit motto vraagt Missio onze aandacht
voor het pastorale werk van de r.-k. Kerk in Ethiopië.
Wij steunen de Kerk in Ethiopië met gebed en een collecte op 20 en 21 oktober. Ook kunt u een bijdrage storten
op IBAN NL65 INGB 0000 0015 66 van Missio, Den Haag.

Werkgroep MOV

Werkgroep MOV

De Samenlopers

Bidden voor de schepping

De Samenlopers is een initiatief van acht kerken in Rijswijk en omstreken die zich samen met allerlei activiteiten inzetten voor de bewoners van het asielzoekerscentrum (AZC) in Rijswijk. Een van die activiteiten zijn de
knutsel- en spelletjesochtenden. Hier worden de kinderen in een ongedwongen sfeer vermaakt. Hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe meer aandacht er voor de kinderen
is. Meer informatie vindt u op www.desamenlopers.nl.

Wij maken deel uit van de schepping. Deze realiteit moeten we ons opnieuw eigen maken. Het is niet alleen een
gedachte. Het is het geleefde leven zelf. We moeten het
ons echt ten volle realiseren. Het feit dat wij schepping
zijn maakt deel uit van de Blijde Boodschap van het Rijk
Gods, zo schrijft paus Franciscus in de encycliek Laudato
si'. De paus zet de scheppende liefde van God centraal.
De schepping is als een realiteit verlicht door de liefde
die ons oproept tot een universele gemeenschap. De
wereld is aan de mens toevertrouwd, alles is ons door
God gegeven. Er is geen kloof tussen de mens en de
wereld van het dierlijke: alles hangt met elkaar samen.

We zijn nog op zoek naar mensen die het leuk vinden
een of meer keren mee te doen bij deze activiteiten. Zij
vinden plaats op: 15 en 29 september, 6 en 20 oktober,
3 en 17 november en 1, 15 en 29 december.
Vindt u het leuk om een keertje te komen kijken of wilt u
zich opgeven om onze activiteiten te ondersteunen?
Stuur een mailtje naar kinderactiviteitazc@gmail.com.
Namens De Samenlopers, Ellen Sormani

De paus heeft 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping. In dat weekeinde besteden wij hier in onze kerken aandacht aan. Als
we bidden voor de schepping moeten we ook bidden
voor onszelf, dat we tot een nieuwe visie op de schepping komen en komen tot een ecologische bekering.
Pier Tolsma, diaken
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Inspiratie en bezinning
Meditatie

Laat ons bidden

Laat het geloof in mij groeien.
En de hoop.
En de liefde.

Als priester, diaken of pastoraal werker bid je nogal wat af. Eén van de pastorale taken is immers het voorgaan in gebed. In vieringen en op allerlei
andere momenten, zoals aan een ziekbed of bij het openen van vergaderingen en bijeenkomsten. Het is een mooie en belangrijke taak. Maar tegelijk
roept het de vraag op naar het éigen gebed van een pastorale beroepskracht. Met andere woorden: bidden om het bidden zelf, niet om het voorgaan in het gebed met en bij anderen.

Sint Augustinus

Gedicht
Multi coloured mosaic
De wereld één groot bloementapijt,
Geen oorlog, haat en nijd.
Niemand is anders, alleen
Is ieder op zijn beurt
Gewoon wat anders ingekleurd.
Bekijk de wereld eens vanuit
de lucht
En slaak met mij de zucht:
Mensen wat doen we met
deze mooie plek,
Zijn we het eigenlijk wel waard,
Deze mooie bol, onze aard?
Multi-coloured-mosaic.
Maar als we zo doorgaan,
Maken we de aarde ziek,
We zijn één groot keukenhof,
Maar op deze manier wordt
het 'n sof.
Kleuren zijn zó mooi, in
't grote geheel.
Alleen samen houden we
de aarde heel.
Zolang we nog niet van elkaar
kunnen leren,
En alleen maar elkaar bezeren,
Door heel naïef,
Zwart te blijven zien als negatief.
In plaats van 'n kleur in
Gods boeket.
Want zó zijn wij op deze bol gezet,
Geplant op ons eigen stekje.
Maar het is niet ons privé plekje.
Want alle kleuren in Gods tuin,
Ook die tussen afval en puin,
Zijn door Hem met liefde geplant
Door Zijn Hand.
Het is dus niet ónze taak
om te oordelen.
Maar gewoon,
Deze aarde samen te delen.
Zonder kritiek.
Samen, één multi-coloured-mosaic.
Marianne Plasier-Looijestijn
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Onlangs was ik elders in het land met
een collega hierover in gesprek. Hij
vertelde dat hij altijd – hoe vol de
agenda er ook uitziet – in de ochtend
tijd vrij maakt om God te loven en te
danken. Zonder veel woorden een
kwartier voor God. Een eenvoudig
stil moment voordat het werk van de
dag begint, een moment van dankbaarheid voor Gods genade. Zijn
getuigenis inspireerde mij. Kort daarna werd ik op een zondagochtend
getroffen door de psalm van de dag,
psalm 92. Die begint precies daarmee: met loven en danken, vele
eeuwen geleden prachtig verwoord:
Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw Naam, Allerhoogste, te loven.
Uw goedheid te melden, iedere ochtend, en heel de nacht door uw trouw…
Iedere gelovige wordt opgeroepen om te bidden. Niet omdat het moet.
Maar omdat wij in ons bidden God antwoorden die ons verzekert: “Weet
wel, Ik ben met je alle dagen!” Misschien zijn de (na)zomermaanden een
mooie gelegenheid om eens na te denken over je eigen bidden? Misschien is
het psalmvers een goed (nieuw) begin? Maar naast de oeroude woorden van
de psalmdichter wijs ik ook graag op moderne middelen die helpen bij het
bidden. Nieuwsgierig? Probeer eens de app ‘Bidden onderweg’ van de jezuïeten (Android en iOS). Ik wens u inspirerende (na)zomermaanden toe!
Kapelaan Van Deelen

Boekbespreking
Titel: Leven en werk van Hildegard van Bingen
Auteur: Hans Wilbrink
Hildegard van Bingen leefde ruim achthonderd jaar
geleden. In visioenen zag zij het ‘Levende Licht’ en
kreeg zij inzicht en wijsheid. Haar ervaringen heeft zij
zeer beeldend en met veel symboliek vastgelegd in
boeken, brieven en liederen. Veel nadruk legt zij op de
afhankelijkheid van God en de daarbij behorende nederigheid. De arrogantie
van de macht wordt door haar fel bestreden. Je moet je hart openen voor
Gods genade en deugdzaam leven. Zo ontvang je ‘groenkracht’, de in mens
en schepping werkzame creatieve en vruchtbare goddelijke kracht.
De neerlandicus Hans Wilbrink geeft in dit boek vertalingen van teksten
van Hildegard van Bingen en licht deze toe. Het is een interessant boek voor
wie kennis wil nemen van het denken in de Middeleeuwen.
Pier Tolsma, diaken

Leren en verdiepen

Interview

Activiteiten Programmacommissie

Bas van
Leeuwen

Cinekerk: De vliegeraar
Woensdag 19 september kijken we naar ‘De vliegeraar’. Twee vrienden groeien op in het vredige Kaboel in Afghanistan, tot een vreselijke gebeurtenis hen uit elkaar drijft.
Welkom! De Maartenszaal aan het
Oosteinde 54 in Voorburg is open om
19.30 uur; koffie en thee staan klaar.
De film start precies om 20.00 uur.
Na afloop kunt u een vrijwillige
bijdrage geven voor de kosten.
Lezing: Geloven in deze tijd
Donderdagavond 18 oktober houdt Tom van den Beld een lezing over
aspecten van geloven in onze tijd. Van den Beld is theoloog en schreef over
vernieuwingsbewegingen in de katholieke Kerk in de afgelopen decennia.
Welkom in de Maartenszaal, aanvang 20.00 uur. Voor dit avondprogramma
is er geen vervoersregeling.
Vooruitblik 2018-2019
De volgende activiteiten zijn nog gepland. Lezingen: 9 januari: Arine Benschop, Geloven en de zoektocht naar (h)erkenning van vrouwen; 25 maart:
John Batist, Geloven in tijden van lijden. Films: 21 november: Babettes feast;
20 februari: Mary Magdalene; 15 mei: After the wedding.
Namens de programmacommissie: Maria Maas

Alphacursus
Zoals in de vorige Kerk aan de Vliet gemeld, start op
12 september een Alphacursus in de Sint Martinuskerk.
Deelname aan de eerste avond is vrijblijvend. Deze kenningsmakingsavond is van 20.00 tot 22.00 uur. De Alphacursus is bedoeld voor iedereen die zoekt naar de zin van
het leven.
Meer informatie op onze website www.rkvlietstreek.nl
en bij Frans Aarts, alpharkvlietstreek@gmail.com of
06 37 60 82 58. Hier kunt u zich ook aanmelden.
Frans Aarts

God ontmoeten in Paulus
In het voorjaar hebben we op drie avonden met een groep van twaalf mensen het boekje ‘God ontmoeten in Paulus’ van de voormalige anglicaanse
aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, gelezen. We hebben ons
bezig gehouden met de wereld waarin Paulus leefde. We spraken over het
nieuwe van de boodschap van Jezus: iedereen is welkom ongeacht afkomst,
ras, geslacht of taal; en over wat het betekent om christen te zijn, ook in
onze tijd. Volgens Paulus hebben we al deel aan het Rijk Gods, maar zijn we
ook geroepen en gezonden om dit Rijk op deze aarde, in onze wereld, vorm
te geven: door iedereen het gevoel te geven dat hij of zij welkom is.
Het boekje bleek soms best pittig, maar door erover te praten werd het duidelijker en hoorden we van elkaar wat dit met ons geloof doet. Uit de gesprekken kwamen zoveel interessante geloofsthema's naar voren, dat ik de
pastores heb aangeraden hieraan in de volwassenencatechese aandacht te
gaan besteden.

Wie ben je en wat doe je?
“Ik ben Bas van Leeuwen, onderzoeker bij TNO; ik ben gehuwd en heb
twee dochters. Van jongs af ben ik
actief in de Bernadettekerk. Ik begon
als misdienaar. Later werd ik betrokken bij het jongerenpastoraat, eerst
als deelnemer (in een groep bij Ger
Verwer), daarna als begeleider. Zo
kwam ik terecht in de vormsel-werkgroep met pastor Van Winden. Dat
doe ik nu zo'n zestien jaar, eerst als
gastouder en later in de begeleidende werkgroep. De voorbereiding voor
het Vormsel is een federatiebreed
project geworden en neemt tegenwoordig drie jaar in beslag. Sinds
enkele jaren ben ik ook koster in de
Benedictus en Bernadettekerk.”
Wat trekt je aan in dit werk?
“Ik koster graag omdat ik achter de
schermen dingen wil doen en regelen. Ook is het goed om betrokken en
aanwezig te zijn; je kunt vaak een
luisterend oor zijn. Er is rust tijdens
de viering; er is ontmoeting. Je gaat
na de viering met een goed gevoel
weg.”
“Het is belangrijk dat jongeren iets
meekrijgen, zodat het geloof kan bijdragen aan hun geluk, ze zich betrokken voelen bij de gemeenschap en
mogelijk ook naar de vieringen blijven gaan. Prachtig zoals jongeren
gemeenschap ervaren bij de Vuurdoop in een volle kathedraal. Als kind
beginnen ze aan de voorbereiding,
als jongere worden ze na drie jaar
gevormd; je ziet ze een bewuste
keuze maken.”
Wat wil je graag?
“Belangrijk is dat jongeren ook na
het Vormsel bij elkaar kunnen blijven
komen; een punt van zorg en aandacht. Ik wil graag dat we ons samen
één parochie voelen; wel met aparte
gebouwen en soms andere manieren
van vieren, maar in een gevoel van
eenheid. Eén ding toch bindt ons:
ons geloof.”

Henk van Zoelen
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Jeugd en Jongeren

Eerste heilige Communie in onze parochies
Na maanden van voorbereiding hebben de kinderen in
onze federatie op drie locaties hun eerste heilige Communie gedaan. De foto van de viering in de Petrus en
Pauluskerk stond in de vorige uitgave van Kerk aan de
Vliet. Vandaag kunt u de communicanten van de Martinuskerk en van de Bonifatiuskerk bewonderen. In het
kader van de privacywet die recent van kracht is geworden wordt op het aanmeldformulier van de eerste Communie voortaan om toestemming gevraagd om de
groepsfoto te publiceren. Daar gaan wij uiteraard terughoudend mee om.
Communicanten Sint Maartenparochie
Eerste heilige Communie 2019
Vanaf eind augustus kunnen communicanten voor 2019
aangemeld worden via de website van de federatie
(www.rkvlietstreek.nl), en ook verdere informatie over
het verloop van de voorbereiding kunt u daar vinden. Na
mijn vertrek wordt kapelaan Huntjens de taakveldpastor
voor de eerste Communie. Ik wil de vrijwilligers en de
betrokken pastores danken voor hun inzet bij de voorbereiding en de prachtige vieringen die het slotstuk daarvan waren.
Ingrid van der Aart

Communicanten H. Bonifatiusparochie

KinderVertelVieringen 2018-2019

Aanmelding Vormselvoorbereiding

Ouders van de allerjongste kinderen uit de parochies
van de federatie Vlietstreek hebben weer ingetekend
om de KinderVertelVieringen het hele seizoen voortgang
te laten vinden. Gemiddeld eenmaal in de maand zijn
ouders met kinderen tussen 0 en 7 jaar welkom op de
zondagmiddag. Het kindervertelseizoen start traditiegetrouw rond dierendag met de St. Franciscusviering, dit
jaar op zondag 30 september om 15.30 uur. In de KinderVertelVieringen raken de allerkleinsten vertrouwd met
de kerkelijke ruimte, met de verhalen, met gebed, stilte
en licht. Na afloop van elke viering is er koffie, thee en
limonade met iets lekkers dat aansluit op het thema van
de viering. Tevens kleuren de kinderen op dat moment
een kleurplaat. Noteer alvast de data van de overige
vierigen: 11 november om 9.30 uur; 24 december om
17.30 uur; 6 januari om 15.30 uur; 3 februari om 15.30
uur; 10 maart om 15.30 uur; 21 april om 11.00 uur;
26 mei om 15.30 uur en 30 juni om 15.30 uur.

Ook dit najaar start er een nieuwe groep met het driejarige traject ter voorbereiding op het heilig Vormsel. De
voorbereiding staat open voor de leerlingen van groep
acht van de basisschool. Binnenkort vindt u meer informatie op de website, www.rkvlietstreek.nl.

Jonge ouders die in de federatie hun kind hebben laten
dopen staan automatisch op de mailinglist. Wilt u ook in
deze lijst worden opgenomen en het jaarprogramma
ontvangen én per viering worden uitgenodigd? Meldt u:
parochie@sintmaarten-trinitas.nl met vermelding mailinglist KVV. Papieren exemplaren van het programma
liggen achter in onze kerken. Welkom in het nieuwe seizoen! Namens de werkgroep KinderVertelVieringen,
Kapelaan Daan Huntjens

Franciscus en de dieren
Franciscus geloofde in het goede.
Met zijn vriend
Ezel reisde hij rond.
Op een dag begon
hij tegen de dieren
te praten… en de
wereld werd nog
mooier.
Piet Grobler heeft
een mooi prentenboek gemaakt met
korte teksten om
voor te lezen. Hij
verbeeldt de ontmoetingen van
Franciscus met allerlei dieren op een kleurige, dromerige
manier. Een mooi cadeau voor uw (klein)kinderen.
Pier Tolsma, diaken

