
Mensen bekend maken met Christus

De basis voor zijn roeping is al vroeg gelegd. Geboren en
getogen in Zoetermeer heeft Henk als misdienaar, aco-
liet en koster al veel tijd in de kerk doorgebracht. Na zijn
studie Duits in Leiden, waar hij ook zijn vrouw heeft ont-
moet, werkte hij bijna vijfentwintig jaar bij PTT Post, het
grootste deel als business controller: “Door mijn werk
zag ik hoe mensen de rekening gepresenteerd kregen van
maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor zij in de
grote problemen kwamen.” Door zijn vrijwilligerswerk in
Banneux en als mantelzorger zag hij ook de behoefte aan
zorg en aan aandacht voor ouderen en zieken; hij wilde
hiermee aan de slag. De vraag was echter: “Heeft God
mij voor dit dienstwerk bestemd?”
 
Over diaken zijn en diaconie
Het heeft nog wel enkele jaren geduurd: de zesjarige
studie moest gecombineerd worden met een baan en
met zijn gezin met drie opgroeiende kinderen. Maar nu
staat Henk aan het begin aan zijn diakenambt, om zijn
visie te verwezenlijken: “Een diaken verbindt mensen,
is degene die zich inzet voor gemeenschaps- en kerkop-
bouw. Zijn taak is contact te leggen met mensen, mensen
onderling in contact te brengen maar ook tussen Kerk en
mensen en tussen Kerk en buitenwereld, steeds vanuit
zorg en aandacht voor de mensen”. Diaconie zet zich er-
voor in om iedere mens (weer) deel te laten nemen aan
het maatschappelijk leven, waarin verbroken verbindin-
gen hersteld zijn. Als voorbeelden noemt Henk de aan-
dacht voor zieken, ouderen, nabestaanden, mensen die
hun baan kwijt geraakt zijn, maar ook voor daklozen,
vluchtelingen en cliënten van de voedselbank.

In het vorige parochieblad heeft Henk van Zoelen ons bedankt voor de begeleiding en samenwerking tijdens zijn
pastorale stage in onze parochies. In de afgelopen twee jaar ontmoetten wij hem bij diverse gelegenheden. Nu, bij
het afscheid, willen wij graag meer weten over zijn keuze voor het diakenambt.

 
Aan de slag bij Maria Sterre der Zee
Vanaf september is Henk benoemd als kandidaat-diaken
in de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag: “Mijn
aandachtsgebieden zijn diaconie met de Voedselbank in
de Schilderswijk en de PCI als belangrijkste taak, en daar-
naast jongerenwerk.” Hiernaast is Henk binnen de paro-
chie eerstverantwoordelijke voor de H. Driekoningen.
“Natuurlijk neem ik alle ervaringen uit de pastorale stage
mee, van liturgie tot catechese en diaconie zoals de
Voedselbank in Rijswijk.” Na de wijding begin november
wordt zijn takenpakket uitgebreid met huwelijken en
dopen: “Dat lijkt me prachtig om te doen. Mensen be-
kend maken met Christus, zodat Hij in hun leven een
plaats krijgt, ze als christen hun leven vormgeven als
individu, echtpaar en gezin en als lid van de geloofs-
gemeenschap van de Kerk.”
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Van het bestuurContact
 
Parochiesecretariaten
H. Bonifatius: 070 399 24 16
secretariaat@bonifatiusparochie.info
St. Maarten - Trinitas: 070 327 45 11
parochie@sintmaarten-trinitas.nl
Zie ook de parochiepagina's 6 en 10.
 
Website: www.rkvlietstreek.nl
webmasterrkvlietstreek@gmail.com
 
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. S.S.M. van Winden-
van der Pol, pastoraal werker
pastor.vanwinden@
bonifatiusparochie.info
06 44 85 20 88 (di en do)
 

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

Actie Kerkbalans
Krijgt de parochie ook wat meer?
Prinsjesdag 2018: we krijgen allen
wat meer te besteden. En onze paro-
chies? Tijd voor een overzicht van de
actuele stand van de Actie Kerkba-
lans. De financiën van de drie paro-
chies staan los van elkaar. Dus on-
derstaand vindt u het overzicht van
de drie verschillende parochies.

Grofweg zitten we voor ieder van de drie parochies op driekwart van de
opbrengsten van het vorig jaar. Dat is bemoedigend ervan uitgaand dat het
laatste kwartaal minstens een evenredig bedrag oplevert. Maar ook dan zijn
we nog niet uit de zorgen. Ook voor de parochies stijgen de kosten. Zelfs
meer dan in een huishouden: naast de normale uitgaven hebben we de
opgave om onze kostbare gebouwen te onderhouden. Daarom blijven we
ondanks de mooie resultaten tot nog toe u oproepen om te geven. Bent u er
nog niet toe gekomen om uw bijdrage over te maken? Doet u dat dan alstu-
blieft nu. Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de penning-
meester. Veel dank aan allen die dit jaar al gegeven hebben.
 
H. Bonifatiusparochie
In de H. Bonifatiusparochie heeft de Actie Kerkbalans dit jaar een bedrag van
€ 57.000 opgebracht.
St. Maarten
Voor de St. Maarten heeft u in heel 2017 € 107.143 gedoneerd. Van januari
tot en met augustus 2018 hebben we in totaal € 78.929 ontvangen.
Trinitas
Voor de Trinitas is in heel 2017 € 117.549 door u gedoneerd en van januari
tot en met augustus 2018 staat de teller op een totaal van € 87.717.
 
Wijzigen bankrekeningen Sint Maarten en Trinitas
Ook graag uw aandacht voor het volgende. Elk van deze twee parochies
heeft als gevolg van de fusies nog zo'n vier à vijf rekeningen bij de ING-bank.
Deze moeten we aanhouden omdat sommigen van u hun bijdragen naar
een van die ING-rekeningen overmaken. Dit bemoeilijkt het krijgen van een
totaaloverzicht van de inkomsten. Als u uw bijdrage overmaakt naar een
ING-rekening vragen wij u dringend dit de wijzigen en een van de onder-
staande rekeningen te gebruiken voor uw kerkbijdrage.
NL60 RABO 0365 9004 35 ten name van Parochie Sint Maarten Voorburg.
NL33 RABO 0365 9913 25 ten name van Parochie Trinitas Leidschendam.

Marie-Ginette de Bont en Vincent Dobbe

Verkoop Sint Joseph Opifex kerkgebouw
Op 2 oktober is de voor velen zo vertrouwde Sint Joseph Opifex kerk ver-
kocht. Het is een hele geruststelling voor met name mijzelf en ik hoop ook
voor velen van u, dat de dierbare Sint Joseph Opifex kerk aan een geloofsge-
meenschap is verkocht. De koptisch-orthodoxe christenen, die tot nu toe in
Den Haag kerkten, hebben vanaf die dag hun kerkgebouw in Leidschendam.
 
Zo blijft deze kerk een huis van God, waaraan 55 jaar geleden vele parochia-
nen in Leidschendam hun steentje hebben bijgedragen en waar zij de jaren
door hun geloof hebben gevoed en gevierd. De pijn van het verlaten van een
vertrouwd en mooi kerkgebouw leeft zeker nog bij vele mensen. Ik hoop dat
de koptisch-orthodoxe christenen in ons midden goed voor ons voormalige
kerkgebouw kunnen en blijven zorgen, want dat is heel hard nodig.

Pastoor Bakker
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Van het pastoraal team

Op zoek naar rotsgrond
 

Medio september maakte het Kamerlid Dijkhoff publiekelijk bekend zich
uit de Kerk uit te schrijven. De hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam,
mgr. Hendriks, schreef hem daarop: “Beste Klaas Dijkhoff, ik ben niet
katholiek om een bepaalde persoon op deze aarde, maar vanuit mijn
geloof in Jezus Christus, in zijn Woord, zijn goede boodschap, de sacra-
menten en vanuit mijn band met Maria. Hoe gewond de kerk ook mag
zijn, ik geloof in haar als ‘lichaam van Christus’. Jammer dat je weggaat…”

In personen op deze aarde kunnen we inderdaad teleur-
gesteld raken, zelfs bitter teleurgesteld. Hoe belangrijk
ze ook zijn voor onze geloofsweg: ons katholiek-zijn kan
uiteindelijk niet van bepaalde personen afhangen. Waar
kan ons geloof wel veilig op gebouwd zijn? Wat is de
‘rotsgrond’ van de Kerk en ons geloof?

 
Jezus en de heilige Schrift
De hulpbisschop noemt een aantal domeinen die het
overwegen waard zijn. Allereerst is daar het geloof in
Jezus en in de heilige Schrift. De leer van de Heer zelf,
van de apostelen, de kerkvaders, de kerkleraren, de hei-
ligen, kortom: het geloofsgoed van de Kerk, dat zo'n rijk-
dom biedt aan wie bereid zijn zich hierin te verdiepen.
Het biedt ons toegang tot het hart van God. Het laat ons
zien hoezeer Hij verlangt dat wij dicht bij Hem leven.

 
Maria en de heiligen
Vervolgens de band met Maria en de andere heiligen.
Zo vele heiligen heeft Jezus in 2000 jaar al in en door zijn
Kerk gevormd. Zij hebben grote werken van Gods liefde
gedaan. We hebben deze werken ofwel in herinnering,
ofwel zelfs nog tastbaar bij ons, zoals in het geval van de
H. Moeder Teresa. We hebben hun levensverhalen, hun
geschriften, hun spiritualiteit, hun gebeden. Door het
wonderbaar getuigenis van zijn heiligen geeft God ons
een overtuigend bewijs van zijn liefde; in hun leven
schenkt Hij ons een voorbeeld, in hun gemeenschap
een band en in hun voorspraak een steun (naar de
Misteksten bij vieringen van de heiligen).
 
De sacramenten 
Elk sacrament is een onvertroebelde ontmoeting met de
Heer zelf. Gelukkig heeft Hij de werkzaamheid hiervan
niet afhankelijk willen maken van de waardigheid of de
onwaardigheid van de priester.
 
En lest best: de aanwezigheid van Jezus in het tabernakel
van elke katholieke kerk. Niet hetgeen wij (goed of
slecht) doen, maar Hijzelf is het kloppend hart van de
Kerk. Dag en nacht is Hij daar aanwezig. Jezus wacht op
ons in dit sacrament van de liefde.
 
Misschien kunt u de lijst zelf nog aanvullen…

Kapelaan Daan Huntjens

Dank u wel!
Met vreugde om de prachtige afscheidsviering, verwon-
dering om de grote belangstelling en dankbaarheid voor
de warme woorden, de vele giften en de medewerking
van zoveel mensen kijk ik terug op mijn afscheid.
 
De vele kaarten lees ik gedoseerd, de giften besteed ik
met zorg, de herinneringen koester ik.
 
Ik wil u, bestuur, collega's en parochianen, voor dit alles
heel hartelijk danken. Het is een prachtige afsluiting van
vele goede jaren die ik in uw midden mocht werken. Ik
wens de federatie een mooie toekomst toe onder Gods
hoede, ik blijf u op afstand volgen,

Met hartelijke groet, Ingrid van der Aart
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Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

Dag en nacht bereikbaar

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

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

Programma Haagse Bedevaarten 2019
Een vooruitblik op 2019. Zie ook: www.bedevaart.nl.
Stille Omgang Amsterdam de nacht van 16 op 17 maart.
Openingsbedevaart Kevelaer in combinatie met Sint
Jozef in Smakt 30 april en 1 mei.
Augustus bedevaart naar Kevelaer drie- en eendaagse
reis op 8 tot en met 10 augustus
Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo op 18 september
Sluitingsbedevaart naar Kevelaer op 31 oktober en
1 november.

Ineke Huitema-Versteeg, secretaris Haagse Bedevaarten 
 

De Kerk op internet
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de nieuwe web-
site van de federatie Vlietstreek: www.rkvlietstreek.nl.
U kunt uw bijdragen en commentaar aanleveren via
webmasterrkvlietstreek@gmail.com.
 
Ook de website van het bisdom Rotterdam is geheel
vernieuwd: www.bisdomrotterdam.nl. Elke twee weken
verstuurt het bisdom een digitale nieuwsbrief waarop
iedereen zich via de website kan abonneren.

Pier Tolsma, diaken
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De laatste twee data in 2018 om, verenigd met vele
Nederlandse gelovigen en de bisschoppen, de Rozen-
krans te bidden voor de vrede, zijn 1 november en 8 de-
cember. Op 1 november, Allerheiligen, bidden we de
Rozenkrans om 8.30 uur in de Sint Martinuskerk (voor de
Eucharistieviering van 9.00 uur). Op 8 december, Onbe-
vlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria, doen
we dat om 9.00 uur in de H. Bonifatiuskerk (voor de
Eucharistieviering van 9.30 uur). Als u zou willen komen
maar dit niet kunt, is het mooi als u zich juist op deze
tijdstippen thuis biddend met ons verenigt.

kapelaan Daan Huntjens

Op zondag 2 december is het de 1e zondag van de ad-
vent, de tijd dat we ons voorbereiden op de komst van
Jezus. In het donker van de wintertijd groeit het licht
naar Kerstmis toe. In kerken en huizen wordt dat zicht-
baar gemaakt door elke zondag een kaars méér aan te
steken op de adventskrans.

Na een zonovergoten zomer gaan we nu zo langzamer-
hand het donkere jaargetijde tegemoet. Een tijd van
mist, rust en stilte in de natuur maar ook in onszelf. De
tijd van Advent, de tijd waarin we ons voorbereiden op
het Kerstfeest. Een verwachtingsvolle tijd waarin wij uit-
zien naar het licht, het licht van het Kind in de kribbe.
 
Ook dit jaar komen we weer bij elkaar om ons te bezin-
nen met woord en gebed, met zang en stilte... Het
thema van de bijeenkomsten is: ‘Verwachtingsvol’.
 
Zoals eerder zullen de bijeenkomsten mede door men-
sen van de Oude Kerk voorbereid worden. Wij nodigen
allen uit om ons samen voor te bereiden op de komst
van het Licht. U bent van harte welkom op drie woens-
dagavonden in de dagkapel van de Martinuskerk. Na de
viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie
of thee, tevens zal er op de tweede en en derde
avond een activiteit zijn. De avonden zijn op 5, 12 en 
19 december, om 19.30 uur.

Nogmaals welkom namens de groep gebedsvieringen

Ook dit jaar kunt u via uw computer thuis deelnemen
aan een dagelijks moment van gebed. Als u zich opgeeft
via www.ignatiaansbidden.org ontvangt u tijdens de
Advent dagelijks een Bijbeltekst met begeleidende
vragen ter overweging.
 
Als u dat wilt kunnen we onze ervaringen uitwisselen:
op de zaterdagen 8, 15 en 22 december van 10 tot 11.15
uur in de Benedictus en Bernadettekerk. We kunnen
dan met elkaar delen wat ons de afgelopen week in ons
gebed heeft getroffen en van anderen horen hoe zij hun
gebed hebben beleefd. Dat wordt door deelnemers aan
eerdere gesprekken als verdiepend en verrijkend erva-
ren! De bijeenkomsten worden begeleid door Yvonne en
Emile Verviers-Beker. U kunt zich bij hen aanmelden of
informatie vragen (verviersbeker@hetnet.nl). Van harte
welkom!

Geloven en vieren

Verenigd in gebed voor de vrede

Adventsretraite

Meditatieve vieringen Advent 2018

Caeciliafeest

Adventskrans maken

 
De eerste adventskrans werd bedacht door de Lutherse
theoloog Johann Hinrich Wichern (1808–1881). Hij ving
veel kinderen op die uit armoedige gezinnen afkomstig
waren. De kinderen vroegen vaak wanneer het eindelijk
Kerstmis was. In 1839 besloot hij uit een houten wiel
een krans te maken met vier grote en 24 kleine kaarsen.
Voor elke adventszondag werd een grote kaars aange-
stoken en voor elke andere dag een kleine. Sinds 1860
wordt de adventskrans met dennengroen versierd.
 
Wij nodigen u uit om met ons uw eigen adventskrans te
maken. Wanneer: maandagavond 26 november tussen
19.30 en 21.30 uur. Waar: Benedictuszaal van de Bene-
dictus en Bernadettekerk.
 
Aanmelden: pastor.vanwinden@bonifatiusparochie.info
of via Open Huis Bonifatiuskerk 070 399 24 16. Bijdrage:
€ 7,50, wij zorgen voor de materialen.
Wij hopen dat u er bent.

Saskia van Winden (pastoraal werkster) en Bep van Leeuwen

Beste koorleden van onze parochies, op 22 november
viert de Kerk het feest van de heilige Caecilia, de patro-
nes van de kerkmusici. Voor de koorleden een goede
gelegenheid om in de vieringen van 24 en 25 november
met elkaar stil te staan bij hun dienstwerk in de Kerk en
de jubilerende koorleden in het zonnetje te zetten.
 
Heel veel dank, ook namens de pastores en het bestuur,
voor jullie inzet. Ik wens jullie veel harmonie toe binnen
het koor en in jullie bijdrage aan sfeervolle liturgievierin-
gen in onze parochiekerken.

Pastoor W. Bakker
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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

Blindenhulp in Kenia

Geachte lezers van het parochieblad Kerk aan de Vliet,
Er zijn er onder u zeker die in het blad van de H. Bonifati-
usparochie van tijd tot tijd iets lazen over de Stichting
Blindenhulp in Aluor in Kenia. Deze stichting bestaat al
jaren en is het resultaat van een preek in verband met
de Vastenactie die Zr. Gertrudis Mooluysen hield in Rijs-
wijk in de jaren '60. Ze was zelf uit Rijswijk afkomstig.
 
In 1958 zijn onze eerste zusters naar Kenia gegaan waar
ze begonnen met onderwijs aan meisjes en vrouwen en
met een klein ziekenhuis. Al gauw vroeg een Nederland-
se Pater om zusters voor een school voor blinde en
slechtziende kinderen. In 1961 gingen er drie naar toe. 
 
Tot 1987 zijn er Nederlandse zusters geweest, maar toen
was het zover dat de Keniaanse zusters de verantwoor-
delijkheden op zich konden nemen. Met hen samen vor-
men we één congregatie. Al in 1962 traden de eerste Ke-
niaanse meisjes in om ook zuster te worden. Nu zijn er
ongeveer tweehonderd en na Aluor hebben ze twintig
nieuwe vestigingen op zich genomen in heel Kenia en
twee in Ethiopië.
 
Ieder jaar ontvangen wij sponsorgeld, dit gaat dan
meteen naar Kenia. Ze zijn er heel erg blij mee. Aan
het begin van dit jaar is het beheer van de gelden over-
gedragen aan Zr. Christa Kneppers en aan mij. We heb-
ben twintig jaar in Kenia gewerkt.
 
We blijven hetzelfde rekeningnummer van de ING
gebruiken: NL11 INGB 0000 7151 00 ten name van
St. Blindenhulp.
 
We hopen dat nog lang te mogen doen, omdat het zo
nodig is. Heel veel dank aan de gevers. Vriendelijke groet
uit  Oudenbosch.

Zr. Vita de Wild

Open dag AZC Rijswijk

De Samenlopers is een initiatief van acht kerken in Rijs-
wijk e.o. die zich willen inzetten voor de bewoners van
het asielzoekerscentrum in Rijswijk. Dit doen we door
allerlei verschillende activiteiten en initiatieven. Voor
meer informatie: www.desamenlopers.nl.

Op zaterdag 22 september was de Open Dag op het AZC.
Wij waren als De Samenlopers met een kraampje aanwe-
zig. Hier konden de bezoekers kennis nemen van onze
initiatieven en meer informatie krijgen over onze activi-
teiten. Dit leidde tot erg gezellige gesprekken. Verschil-
lende bezoekers hebben hun naam opgegeven om echt
iets voor de bewoners van het AZC te betekenen. Ook
zijn er nieuwe initiatieven aangedragen zoals bijvoor-
beeld samen zingen met de bewoners. Dit is zeker een
idee dat we kunnen aanbieden. Daarnaast hebben we
aanmeldingen voor onze bestaande activiteiten of om
incidenteel iets organiseren, zoals de Spelmiddag in de
herfstvakantie op woensdagmiddag op het AZC.
 
Ook dit jaar kunt u op of rond de Kerstdagen bewoners
van het AZC bij u thuis uitnodigen voor een gezellig sa-
menzijn. Hier komt zeker nog meer informatie over. Wilt
u zich ook bij ons aansluiten, stuur een mailtje naar: 
info@desamenlopers.nl. Zie ook www.rkvlietstreek.nl.

Ellen Sormani
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Familieberichten
 
Gedoopt
Pola Traut
Jeffrey Baranski
Lena Czajkowska
Maria Kuczynska
Alex Kondziola
Casper Kondziola
Lena Szyjka
Laura Lyskawa
Kornel Traut
 
Overleden
Ans Veltkamp-van der Hoeven,
88 jaar
Jeanne Gooiker-Kloosterman,
79 jaar
Henk van Hettema, 89 jaar
Jo Brouwers-Fasel, 95 jaar
Ria Hulst-van der Meulen, 90 jaar
Helena Vellekoop-Martinzano,
58 jaar
Hein can der Schoot, 90 jaar
Marie Josée Dorsman-van Loon,
71 jaar
Araldo Caster, 43 jaar
Wim de Heer, 87 jaar
Phil den Reijer-van der Struijk,
88 jaar

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.

We bedanken mevrouw Ans Beukers voor haar mooie expositie.
 
U heeft de nieuwe expositie inmiddels al kunnen bewonderen. Deze is van
mevrouw Willy Lackner. Hieronder een stukje over haar hobby.
“Via Teddy Scholten, die een expositie had in de oude bibliotheek, ben ik
naar de Haagse Teken- en Schilderschool gegaan en begon daar met aqua-
relleren. In Zuid-Limburg ging ik verder op de Vrije Academie en daar heb
ik met pastelkrijt leren werken. Terug in Rijswijk zit ik bij schilderclub ‘Ster-
voorde’ en werk nog steeds met pastel. Portretten van mensen en dieren
zijn mijn passie.” We wensen haar veel succes.

Bets Vriend

Maaltijdprojecten

Mee-eten in de Nieuwe kerk
De eet-data in de komende maan-
den zijn: 18 oktober; 1, 15 en 29 no-
vember; 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.

Benedictus en Bernadettekerk 
Eens per twee weken bent u op
woensdag in de gelegenheid om aan
te schuiven voor een maaltijd in de
parochiezaal van de Benedictus en
Bernadettekerk. Kom en overtuig u!
 
Kosten € 5,- p.p. incl. koffie of thee.
Wijn € 0,80. Aanvang 17.30 u. U bent
vanaf 17.00 uur welkom. 
Aanmelden tussen 17.00 en 20.00
uur uiterlijk de maandag ervoor: 070
393 90 37 of 070 396 06 99 of 070
325 43 02. 
De eerstkomende maaltijddata zijn:
10 en 24 oktober, 7 en 21 november,
5 en 19 december 2018.

Het Concertkoor Rijswijk wijdt een
tweeluik aan de Messiah van Händel.
Een lezing door Bert Mooiman. Vrij-
dag 16 november, 20.00 uur, Nieuwe
Kerk, Steenvoordelaan 364, Rijswijk.
Toegangsprijs € 10,-; in combinatie
met het concert: € 29,50; tot 18 jaar:
€ 20,-.
Het concert, o.l.v. Daniël Salbert.
Vrijdag 30 november, 19.30 uur, Bo-
nifatiuskerk. Toegangsprijs € 22,- in
de voorverkoop; € 25,- aan de zaal.
Tot 18 jaar: voorverkoop € 15,-; aan
de zaal € 18,-.
Voorverkoop: via de website
https://concertkoorrijswijk.nl.

Tweeluik rond ‘Messiah’

Muziek in de Bonifatius

In de concertserie Muziek in de Bonifatius staat weer
een mooi concert op het programma:
 
Zondag 25 november
Het gemengd koor Gloria Deo en het Schola Cantorum
van de Bonifatiuskerk onder leiding van Gerard Legierse
sluiten dit jaar de muziekserie Muziek in de Bonifatius af
met het jaarlijkse Caeciliaconcert.
 
De Schola zingt de Theresia mis van Jan Nieland en van
deze componist speelt Gerard Legierse de bekende toc-
cata in A. op het hoofdorgel. Sopraan Annemieke Storm
zingt onder andere het Umbra Mai Fu van Händel en het
Laudate Dominum van W.A. Mozart.
 
Het Caeciliaconcert begint om 15.00 uur en duurt een
uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte
en de mogelijkheid een glaasje te nuttigen in de Lucas-
zaal van de pastorie.

Heilige Bonifatius

Expositie in de B&B-kerk
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Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
13.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

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

Kapelaan Van Deelen
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Kapelaan Van Deelen
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, schaalcollecte voor Missio
Resonet in Laudibus, 2e collecte voor Missio
St. Maarten, schaalcollecte voor Missio
Gerardus Majellakoor, 2e collecte voor Missio
Samenzang, organist, schaalcollecte voor Missio
Oosterse Ritus

Zaterdag 20 en zondag 21 oktober: 29e zondag door het jaar & Wereldmissiedag

vr 19.00 P&P Gebed Kapelaan Huntjens Plechtig Marialof
Vrijdag 26 oktober oktober 

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
13.00
13.00

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

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
Euch.

Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Kapelaan Van Deelen
Pastor Van Eijk
Kapelaan Van Deelen
Paters SVD

Samenzang, organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo (Latijn), na afloop koffie
Con Amore
Doopvieringen
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Zaterdag 27 en zondag 28 oktober: 30e zondag door het jaar 

do   9.00 Mar Euch. Pastoor Bakker  
Donderdag 1 november: Allerheiligen 

vr
vr
vr
 
vr

  9.30
10.00
19.00
 
19.00

Bon
P&P
Mar
 
P&P

Euch.
Euch.
Gebed
 
Gebed

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker & gebedsleiders
Pinkse & Agterdenbosch
Diaken Tolsma & gebedsl. De Wit

 
 
St. Maarten
 
JoKo

Vrijdag 2 november: Allerzielen 

za
za
zo
zo
zo
zo
 
zo
zo
zo

16.30
19.00
  9.30
  9.30
11.00
11.00
 
13.00
14.30
16.00

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

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

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Van Deelen
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
 
R.K. Oekraïense gemeenschap
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Zanggroep, dag van de mantelzorg
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten, dag van de mantelzorg
Schola Cantorum, aansluitend gravenzegening
Samenzang, organist, kinderwoorddienst,
dag van de mantelzorg
Oosterse Ritus
Schola Cum Jubilo, gravenzegening op Sint Agatha
Schola Cum Jubilo, gravenzegening op Noorthey

Zaterdag 3 en zondag 4 november: 31e zondag door het jaar. Zondag Bonifatiusparochie: Allerzielen

wo
wo

  9.30
12.45

Bon
StM

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

 
Woensdag 7 november: H. Willibrord 

maandag
maandag
dinsdag
1e dinsdag
2, 3, 4e dinsdag
woensdag

19.30
20.00
  9.00
  9.30
  9.30
  9.30

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

Vieringen op weekdagen

Met ingang van 29 oktober beginnen de vieringen op maandagavond in de HH. Benedictus- en Bernadette-
kerk een uur eerder. Voortaan is dus om 18.30 uur de Rozenkrans en om 19.00 uur de 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. Benedic-
tus 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

za
zo
zo
 
 
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
 
 
11.00
11.00
13.00

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

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

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
 
 
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Paters SVD

Samenzang, inzameling voedselbank
Barina
St. Maarten, Sint Martinuskerk 125 jaar,
kinderwoorddienst & tienerkwartier
& kindervertelviering, inzameling voedselbank
Gloria Deo (Latijn)
Con Amore, inzameling voedselbank
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Zaterdag 10 en zondag 11 november: 32e zondag door het jaar. Zondag Martinus: feest van Sint Maarten

za
zo
zo
zo
 
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
 
11.00
13.00

Mar
B&B
Mar
Bon
 
P&P
Bon

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

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

Samenzang, organist
Resonet in Laudibus, 2e collecte RK jongerenwerk
St. Maarten
Koorschool, 2e collecte RK jongerenwerk,
na afloop koffie
JoKo
Oosterse Ritus

Zaterdag 17 en zondag 18 november: 33e zondag door het jaar & Werelddag van de Armen 

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
13.00

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

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

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen
Pastoor Bakker
Paters SVD

Vier Jaargetijden
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gerardus Majellakoor
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Zaterdag 24 en zondag 25 november: Christus, Koning van het heelal

za
za
zo
zo
 
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
  9.30
  9.30
 
11.00
11.00
13.00
13.00

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

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
 
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen

Pastor Van Eijk & diaken Tolsma
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Van Deelen
Pastor Van Eijk & diaken Tolsma
 
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
R.K. Oekraïense gemeenschap
Diaken Tolsma

Zanggroep, klompcollecte IPCI
 
Barina
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier,
klompcollecte IPCI
Schola Cantorum
JoKo, klompcollecte IPCI
Oosterse Ritus
Doopvieringen

Zaterdag 1 en zondag 2 december: 1e zondag van de Advent (lezingencyclus jaar C)

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

  9.30
16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
13.00

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

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

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen
Paters SVD

Maria Onbevlekt Ontvangen
Samenzang, organist
Resonet in Laudibus
Eucharistie met kinderen
Gloria Deo (Ned)
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Zaterdag 8 en zondag 9 december: 2e zondag van de Advent. Zaterdag Bonifatius: Maria Onbevlekt Ontvangen

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
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
 
Kapelaan Huntjens
 
Pastoor Bakker

Samenzang, deurcollecte Adventsactie
Resonet in Laudibus, hoofdcollecte voor PCI
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier,
deurcollecte Adventsactie
Gloria Deo (Latijn), hoofdcollecte voor PCI,
na afloop koffie
Schola Cum Jubilo, deurcollecte Adventsactie

Zaterdag 15 en zondag 16 december: 3e zondag van de Advent

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

Afkortingen
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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

Jubileumfeest 125 jaar Sint Martinuskerk

Op zondag 11 november, het feest van Sint Martinus, vieren we het 125 jarig
bestaan van de Sint Martinuskerk.
 
9.30 uur: Eucharistieviering voor alle generaties
Een feestelijke viering uit dankbaarheid voor zovele jaren van samen geloven
en betekenis geven aan ons christen zijn in en vanuit de Sint Martinuskerk. 
Voor de kinderen is er KinderVertelViering, KinderWoordDienst en Tiener-
kwartier. Sint Maarten komt ons op zijn feestdag begroeten. Wij vieren de
Eucharistie ondersteund door het Sint Maartenkoor met ook op kinderen
afgestemde liederen. Tevens is er inzameling van producten voor de
voedselbank!
 
10.45 uur: feestelijk samenzijn
In het Atrium is er koffie en thee met een traktatie. In de Maartenszaal is er
voor de kinderen ook een traktatie en een optreden van Jerry's Magisch En-
tertainment. Kom erbij en geniet ervan. In de dagkapel, de gang en de pasto-
rie komt de geschiedenis van 125 jaar Sint Martinuskerk tot leven. Aan het
einde mag u een speciale herinnering aan deze dag in ontvangst nemen. 
 
Van 12.00 uur tot 15.00 uur: open huis
Belangstellenden uit de buurt zijn welkom voor een kop koffie en om rond
te lopen in de kerk en de pastorie en om de tentoonstelling te bezoeken.
 
Van 15.00 uur tot 17.00 uur: vrijwilligersbijeenkomst
De vrijwilligers van de Trinitas- en de Sint Maartenparochie zijn uitgenodigd
voor een gezellig samenzijn. Een goede mogelijkheid om aan u allen dank je
wel te zeggen voor de onschatbare inzet van eenieder. Een drankje, een
hapje, een lied en een quiz… Welkom vrijwilliger!

Op 11 november is de lampionnenoptocht door Voor-
burg. Alle gezinnen met kinderen worden opgeroepen
op deze zondagavond mee te lopen om de patroon van
Voorburg feestelijk in herinnering te brengen. Politie,
vrijwilligers en drumband begeleiden de optocht door
de straten waar door gulle gevers lekkernijen aan de kin-
deren worden uitgedeeld.

Lampionnenoptocht Sint Maarten 
Sint Maarten spreekt iedereen toe vanuit de toren van
de kerk en zal aan de kinderen dit jaar niet alleen Sint
Maartenappeltjes uitdelen, maar ook een speciale herin-
nering aan 125-jarig jubileum van de Sint Martinuskerk.
Om 18.15 uur verzamelen bij de kruising Vlietwijck/Oost-
einde, aanvang optocht om 18.30 uur.
Zie ook www.sintmaartenlampionoptocht.nl.
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Sint Maarten en Trinitas

De komende maanden wordt er hard gewerkt aan de
Petrus en Pauluskerk. Dankzij een subsidie van de pro-
vincie wordt de laatste fase van de restauratie aan de
rechterzijde van de kerk uitgevoerd. De kosten hiervan
bedragen € 308.000 waarvan de helft door de parochie
moet worden opgebracht. De werkzaamheden zullen tot
eind van dit jaar duren. In de kerk wordt ter hoogte van
het orgel een steiger geplaatst, maar het orgel blijft in
gebruik voor de vieringen.

 Allerheiligen en Allerzielen
De eerste twee dagen van november zijn bijzondere ge-
denkdagen voor ons. We gedenken de heiligen en onze
dierbaren. Zo zijn we hier op aarde intens verbonden
met het leven bij God. Er zijn bijzondere vieringen op
deze dagen in de parochiekerken en op de begraafplaats.
Van harte mag ik u uitnodigen op 1 november om 9.00
uur voor de viering van Allerheiligen in de Sint Martinus-
kerk en op 2 november om 10.00 uur voor de Gregori-
aans gezongen Eucharistieviering ter gelegenheid van
Allerzielen in de HH. Petrus en Pauluskerk.
 
Op 2 november 's avonds is er in beide kerken om 19.00
uur een gebedsdienst waarin we al onze overledenen ge-
denken en met name de overledenen van wie we in het
afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. De na-
bestaanden krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodi-
ging. U kunt een kaarsje ontsteken voor de overledenen
die u persoonlijk wilt gedenken.

Pastoor W. Bakker

Zegening van de graven en urnen
  De jaarlijkse gebedsdienst en zegening van de graven
en urnen bij gelegenheid van Allerzielen zal op zondag
4 november plaatsvinden op de begraafplaatsen:
Sint Agatha, Veurse Achterweg 29, om 14.30 uur
Noorthey, Tuinenlaan 6, om 16.00 uur.
Familieleden, vrienden en belangstellenden worden uit-
genodigd bij deze vieringen aanwezig te zijn. U kunt een
lichtje ontsteken bij de overledenen.

Familieberichten
 
Getrouwd
Wim van Veen en Wati Kunkels
 
Gedoopt
Simon Ceelen
 
Overleden
Els Oomen-Simonis, 90 jaar
Hans van Rijn, 88 jaar
Piet Klaassen, 76 jaar
Bep Swaanenburg, 80 jaar
Henk Peek, 86 jaar
Jan Arnoldus, 86 jaar
Tini Bergman-Teunissen, 91 jaar
Theo Wesker, 92 jaar
Diny Steenstra-Boerman, 80 jaar

Veel werk aan de kerken

 
In het najaar is het metsel- en voegwerk en het schilder-
werk van de noordoost gevel van de Martinuskerk aan
de beurt. Hier is een bedrag van € 87.000 mee gemoeid 
dat voor de helft uit de lopende BRIM-subsidie zal wor-
den bekostigd. Inmiddels zijn de verfwerkzaamheden
van de beide pastorieën klaar. Al met al genoeg werk aan
de kerken, die er hopelijk voor de komende jaren weer
piekfijn bij staan. U merkt dat er veel zorg en aandacht
uitgaat naar onze monumentale parochiekerken. Mag ik
u aandacht blijven vragen voor de Actie Kerkbalans. Alle
onderhoud vraagt de nodige financiële middelen.

Paul Schott

Gebedsintenties Petrus en Paulus

Viering met verstandelijk beperkten
Zoals ieder jaar worden mensen met een verstandelijke
beperking uitgenodigd voor de viering op zondag 18 no-
vember om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk. Het is
een gewone viering maar speciaal voor hen. Kent u ie-
mand in uw familie of uw omgeving. Ook zij zijn van
harte uitgenodigd. Ook de bewoners van de zorginstel-
lingen Middin en Philadelphia zijn van harte welkom!
Aanmelden bij Frans Aarts, tel. 06 376 08 258 of 's zon-
dags in De Haard na afloop van de viering.

Vriendelijk verzoek om uw gebedsintenties op te geven
op dinsdag- of vrijdagmorgen tussen 8.30 en 12.00 uur
bij het secretariaat van de Petrus en Pauluskerk, e-mail:
parochie@sintmaarten-trinitas.nl of tel. 06 51 11 34 54.
Vermeldt u er alstublieft bij dat de intentie voor de
Petrus en Pauluskerk bestemd is.

Secretariaat P&P-kerk: Toos Verhagen en Dory Portegies
 

Nieuwe seizoen Mantelzorgcafé

Het nieuwe seizoen Mantelzorgcafé ‘MOM’ (Mantel-
zorgers ontmoeten Mantelzorgers) is vanaf donderdag
27 september weer van start!  Zie www.rkvlietstreek.nl.
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015-3101643 - www.vdhuz.nl -  070-3202040

Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

Vrouw en geloof
Woensdag 19 september was de startochtend in het
twintigste seizoen van Oecumenisch Vrouwenwerk in de
Kruisheuvelkerk in Leidschendam. Een initiatief van vrou-
wen uit verschillende kerken in Leidschendam-Voorburg.
Centraal binnen het vrouwenwerk staan de Vrouw en
Geloof ochtenden die elke derde woensdag van de
maand in een kerk in Leidschendam-Voorburg gehouden
worden. Dit jaar luidt het thema ‘Beelden van God’.
 
De eerstvolgende Vrouw en Geloof ochtend is woensdag
17 oktober in de Maartenszaal, Oosteinde 54, Voorburg.
De daaropvolgende is op woensdag 21 november in de
Leidraad, Harriët Freezerhof 20, Den Haag. De aanvang is
om 10 uur en we eindigen om 12 uur. De koffie staat
klaar vanaf 9.45 uur. Zie verder op www.rkvlietstreek
onder Oecumene. 

Marianne Pompert en Plony Korving, 06 10 29 27 26

Welkom 2019
Een gezellige seniorenmiddag in het nieuwe jaar! Reser-
veer donderdag 3 januari 2019, 14.30 uur alvast in uw
agenda voor een gezellige seniorenontmoeting in paro-
chiecentrum De Haard, Leidschendam. Welkom 2019 is
in de plaats van de traditionele Christmas Tea.
 
In verband met de voorbereidingen vragen wij om u tot
uiterlijk 21 december aan te melden bij het Centraal Pa-
rochiebureau.

Anneke van der Graaff en Leo Valk
 
Wilt u ons helpen?     
In verpleeghuis WZH Rustoord/Leilinde houden wij kerk-
diensten voor mensen met dementie. Al krimpen hun
gedachten, zij leven en bloeien op wanneer zij oude lie-
deren horen en zingen. Het is een bijzondere ervaring en
een voorrecht om met hen te bidden, uit de Bijbel te
lezen en samen te zingen!
 
Wilt u daarbij helpen? Elke twee weken of eens per
maand? Als vrijwilliger zult u ontdekken dat de waarde-
ring groot is en dat het contact met de bewoners u ver-
rijkt. Aanmelden of informatie via tvaniersel@wzh.nl of
tel. 06 427 04 450. Ik hoop u te ontmoeten!
Tim van Iersel, geestelijk verzorger De Strijp, Rustoord, Leilinde

Wandelen met katholieke 25-plussers
We gaan één keer per maand met katholieke leeftijdsge-
noten wandelen, soms gecombineerd met het bijwonen
van een H. Mis en desgewenst na afloop gezamenlijk er-
gens betaalbaar eten. Kijk op http://home.kpn.nl/m.de.
wit-ssc/Georgiuswandelingen.html.

Paul Raves, paulraves@gmail.com
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Kerk en wereld

Nieuws IPCI Leidschendam-Voorburg
 In de afgelopen maanden zijn er twee aanvragen
geweest voor een financiële bijdrage. In beide gevallen is
de aanvraag gehonoreerd. Mocht u iemand kennen die
in financiële nood zit en bij geen enkele andere instantie
terecht kan voor hulp, laat het ons dan alstublieft
weten! Misschien kunnen we dan samen met de IPCI een
oplossing vinden. Telefoon: 06 47 52 03 75.
 
Binnenkort staan de volgende acties op het programma:
3 en 4 november: bloemen voor de mantelzorgers;
10 en 11 november: inzameling voor de voedselbank;
1 en 2 december: klompcollecte.
Graag uw aandacht en gulle gave voor deze acties.

Harry Raven, secretaris IPCI

Een netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in Congo Central
In de Adventsactie richten wij ons dit jaar op de Demo-
cratische Republiek Congo, in het bijzonder de provincie
Congo Central. Dit is de meest westelijke provincie van
het land, de enige die grenst aan de Atlantische Oceaan.

Vanuit de PCI Bonifatiusparochie
Een stralende zomer was het. Toch komen ook in meteo-
rologisch prachtige tijden bij de PCI altijd wel weer aan-
vragen tot steun binnen. En zo zijn gezinnen waar de
spoeling dun is, soms ook wel zomerafhankelijk. Daarom
heeft de PCI, naast bijdragen aan huishoudelijke hulp,
ook een aantal kinderen, waarbij van enige vakantie
geen sprake kon zijn, in staat gesteld aan de vakantie-
activiteiten op het Don Bosco centrum deel te nemen.
Zodat ook voor hen in ieder geval drie weken van hun
‘grote vakantie’ tot een feest konden worden.
 
Met uw welnemen, hopelijk. Hartelijke dank voor uw bij-
dragen daaraan, we konden het door en voor u doen.

Peter Speetjens, penningmeester PCI

 
In deze provincie wonen veel alleenstaande moeders
tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold en
kunnen niet lezen en schrijven. Deze jonge moeders heb-
ben daardoor geen enkel vooruitzicht op werk. Een op-
leiding kan hen in staat stellen te voorzien in de basisbe-
hoeften van hun gezin. Ze kunnen dan zorgen dat hun
kinderen wel naar school gaan en gezond blijven. Zo
doorbreken zij hun situatie van structurele armoede.
 
De paters redemptoristen hebben hier in een aantal pa-
rochies een opleidingsproject opgezet om het toekomst-

perspectief van deze jonge meisjes en vrouwen te verbe-
teren. Het doel is een duurzaam netwerk op te bouwen
van naaiateliers, naaicoöperaties en verkooppunten
waar de gemaakte kleding wordt verkocht. Dit moet de
vrouwen in staat stellen te voorzien in het levensonder-
houd van henzelf en hun gezinnen.
 
Denk niet dat het allemaal van een leien dakje gaat: de
meeste dames moeten eerst leren lezen en schrijven en
met geld omgaan, kostprijs en verkoopprijs berekenen,
naast natuurlijk de naaiopleiding. Het project loopt nu
een paar jaar en de resultaten zijn veelbelovend: ze heb-
ben een voorbeeldfunctie en trekken steeds meer kandi-
daten aan, zodat de toekomst er goed uitziet.
 
De Bisschoppelijke Adventsactie ondersteunt dit project.
U kunt meehelpen aan deze hulp door uw gift? Dat kan
op bankrekening NL89 INGB 0653 1000 00, t.n.v.: Ad-
ventsactie, Den Haag. Zaterdag 15 en zondag 16 decem-
ber zal er na de vieringen in de Martinus en de Petrus en
Paulus een deurcollecte zijn.

Werkgroep MOV

Zorg voor Ouderen
Op 6 september was er een bijeenkomst over Zorg voor
Ouderen. Naast vrijwilligers die vanuit de drie parochies
mensen bezoeken, waren er ook afgevaardigden van de
KBO- en de Zonnebloemafdelingen in Leidschendam,
Rijswijk en Voorburg. De parochie waardeert de inzet
van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor ouderen.
Daarnaast was de bijeenkomst bedoeld om verdieping,
nieuwe inspiratie en nieuwe ideeën op te doen en om
anderen die op dit gebied werkzaam zijn te ontmoeten.
 
Jolanda Konings vertelde over het project Zorg voor Ou-
deren dat dit jaar aandacht krijgt in het bisdomblad Tus-
senbeide. Hoofdspreker was Lore Olgers. Als vrijwilliger
van de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag heeft
zij veel ervaring. Zij sprak aan de hand van de volgende
vragen: Hoe bereiken we meer ouderen? Hoe betrek je

nieuwe vrijwilligers? Hoe ontwikkel je nieuwe ideeën?
Hoe krijg je diepgang in het gesprek? Haar inspirerende
betoog leverde vele ideeën op en was aanleiding tot een
boeiende discussie. Ten slotte gaf Jolanda Konings nog
een overzicht van nieuwe projecten die op dit gebied
binnen de parochies van ons bisdom opgezet zijn.
Tijdens de aansluitende lunch was er volop gelegenheid
elkaar te ontmoeten en vervolgafspraken te maken.
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Meditatie
Geduld met anderen is liefde
Geduld met jezelf is hoop
Geduld met God is geloof

Adel Bestavros

Bidden
Onlangs las ik ‘Mijn heldere afgrond’
van de Amerikaanse dichter Chris-
tian Wiman. Hij zegt dat God aanwe-
zig is in alle vormen van het leven, of
we nu leven in een afgrond (hij leed
aan kanker) of in verrukking; “we
herkennen dat pas in een heel leven
van kijken en bidden”. Die zin deed
me, aan het einde van dit Jaar van
Gebed, denken aan enkele uitspra-
ken over bidden, die mij ontroerden,
en wellicht ook voor u de moeite
waard zijn om over na te denken.
 
Bidden is de wereld in Gods licht
zien.
Biddende woorden moeten niet in
de tempel blijven hangen; ze moe-
ten naar buiten, naar de medemens.
Bidden is met God in vriendschap
praten; die vriendschap trotseert
alle wanhoop.
Bidden als houding is: gerichtheid
op God; als je verlangt, bid je.
Bidden veronderstelt aandachtig,
eerbiedig en verwonderd door het
leven gaan; het is eerder een inner-
lijke houding dan een praktijk.
Bidden is: kijken naar het kompas
van je leven, en het zo nodig bij-
stellen.
In het bidden kunnen we toegroeien
naar herademing; ook al ben ik on-
toereikend, ik word aanvaard. Het
gebed geeft ons geen waarborg
tegen lijden: we sterven en lijden en
schieten tekort, maar we doen dat
anders; we krijgen dieper inzicht in
onszelf, en kracht om ons lot te aan-
vaarden en om om te keren.
 
Mogen we dit alles ervaren in weer
een nieuw jaar van gebed...

Emile Verviers

Inspiratie en bezinning

Boekbespreking

Titel: De goede gemeenschap:
Katholiek sociaal denken over politiek en maatschappij
Auteurs: Remco van Mulligen & Wouter Beekers (red.)
 
Het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie
besteedt aandacht aan de sociale leer van de katholieke
Kerk. Dertien vrijwel allemaal katholieke auteurs zijn ge-
vraagd een onderwerp uit de sociale leer te belichten.
Deze zijn bijeengebracht in vier delen: Mens in gemeenschap; Leven in bloei;
Recht doen in de wereld en Kerk in diversiteit. Daarnaast eindigt elk deel
met vier interviews waarin een katholiek en een protestant met elkaar over
de sociale leer in gesprek zijn.
 
De sociale leer wordt wel het best bewaakte geheim van de katholieke Kerk
genoemd. Over het algemeen is er weinig aandacht voor. Desondanks liggen
veel ideeën uit die leer aan de basis van wetgeving in Nederland en de in-
richting van de Europese Unie. Dit boek geeft een helder en beknopt over-
zicht van het denken van de Kerk. Er wordt ook een vergelijking gemaakt
met het protestantse en liberale denken. Dit maakt nog duidelijker waar de
katholieke Kerk voor staat. Het is een vlot geschreven boek.

Pier Tolsma, diaken

Het gebed vanuit de gemeenschap
 
De Kerk als ‘een netwerk van liefde’. Een aanduiding die u vast vaker heeft
gehoord. Als christenen zijn wij geroepen om met elkaar verbinding te on-
derhouden rond Jezus Christus. Wij doen dit persoonlijk in ons gebed tot de
Heer, maar ook in verbondenheid met de gemeenschap. Bidden is niet een
oppervlakkig gebeuren waarbij wij een gebed uitspreken. Het veronderstelt
een volledige overgave van geloof dat zijn Geest diep in onszelf werkt. Wij
geven in die overgave uit handen wat wij zelf willen of denken en vertrou-
wen ons toe aan Hem.

Volledige overgave is niet niks! Zelf
heb ik dit ervaren toen ik dit jaar
geopereerd moest worden aan een
nekhernia. Een erg ingrijpend gebeu-
ren waarbij ik enkele maanden vóór
en ná de operatie volledig aan bed
was gekluisterd en totaal afhankelijk
was van de hulp van anderen. Ik kon
niets! Bidden in overgave was moei-
lijk. Teveel was ik geraakt in pijn en passiviteit. Mensen vanuit de gemeen-
schap lieten mij via een kaartje, een mail of op andere wijze weten voor mij
te bidden. Er vormde zich letterlijk een netwerk van liefde.
 
Zo heb ik mogen ervaren dat de gemeenschap belangrijk is en dat zij als een
netwerk van liefde werkt, allen verbonden met Christus. Genezing, kracht,
berusting, liefde en verbondenheid ervaren in moeilijke tijden, maar natuur-
lijk ook blijdschap en dankbaarheid in goede tijden, krijgen een diepere bete-
kenis wanneer wij onze Heer in gebed danken en vragen. Voor onszelf en
voor onze medemens. Jezus vraagt ons om te blijven bidden (Lc 18,1) en trok
zich voor het gebed in stilte terug. Dit is belangrijk om jezelf los te maken
van allerlei beslommeringen en God in die stilte te ervaren. Mogen wij ons in
gebed: verlangend, hopend en met vertrouwen tot Hem richten.

Saskia van Winden – van der Pol, pastoraal werkster

Column
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Interview
 

Marcel van
der Lans

Wie ben je en wat doe je?
“Ik ben Marcel van der Lans. Ik ver-
zorg het archief van de parochie Sint
Maarten. Vroeger ben ik misdienaar
geweest in de Liduina en de Boskant
in Den Haag. Ik ben secretaris van de
Historische Vereniging Voorburg, die
onlangs een boek ‘De Vliet langs
Leidschendam en Voorburg’ uitgaf.
Ook doen we veel mantelzorg. Mijn
vrouw zat in de culturele commissie
en mijn dochter Demelza is regelma-
tig als solozangeres in de kerk te
horen.”
 
Wat houdt je werk in?
“Toen mij werd gevraagd, de archie-
ven van de parochie op te schonen
en te ordenen, heb ik ja gezegd,
omdat ik belangstelling heb voor his-
torie en voor ordening. Ik volgde
daartoe een cursus kerkarchivering
bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland. De
archieven van de Goede Herder en
de Onze Lieve Vrouw kwamen erbij;
omdat de kelder van de Goede Her-
der ooit onder water stond zijn heel
wat gegevens verloren gegaan. 
Gelukkig niet al te belangrijke. 
 
De archieven stonden eerst in de kel-
der van de pastorie; 's winters was
het te koud en dus zijn de stukken
naar de tweede verdieping ver-
plaatst. Ik werk er een dag in de
week, vooral in de winter. Het is stille
arbeid; ik schrik dan ook als de pas-
toor soms op de deur klopt. Je komt
van alles tegen; lief en leed en span-
nende toestanden.”
 
Wat wil je graag?
“Het opschonen en samenvoegen
van archieven is een langzaam werk;
er is nog zoveel te doen dat ik het
wel niet helemaal af zal krijgen. Dus
kijk ik erg uit naar ondersteuning en
opvolging.
 
Ik voel me een betrokken parochi-
aan; ondanks de ellendige dingen die
telkens aan het licht komen, vind ik
het katholicisme een prettige manier
om tegen het leven aan te kijken...”

Op woensdag 21 november draait de
tweede film in de serie Cinekerk:
‘Babette's Feast’. De film speelt zich
af rond twee vrome zussen, Martine
en Philippa, die in een klein dorpje
wonen aan een verlaten kust in Jut-
land in het negentiende-eeuwse
Denemarken. 

De Protestantse Gemeente Rijswijk heeft in het najaar van 2018 onder de
naam Van Binnenuit weer een rijk aanbod aan activiteiten, waarbij ook paro-
chianen uit de federatie Vlietstreek welkom zijn. We noemen kort enkele
activiteiten. Zie voor meer informatie de website www.van-binnenuit.nl of
het programmaboekje achterin de Rijswijkse kerken.
 
* Lezingen in de Nieuwe Kerk: over verlies en rouw, en over dementie.
* Ontmoetingen voor ouderen in de Nieuwe Kerk.
* Elke dinsdagmorgen zijn de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk open voor koffie
of om iets creatiefs te doen.
* Voor ouders van jonge kinderen zijn er gesprekken over geloofsopvoeding.
* Er is een gespreksgroep voor jongeren vanaf 16 jaar, een voor twintigers
en dertigers en een voor veertigers, en een werkgroep ‘druk, druk, druk’.
* Er start een gespreksgroep over verlies en rouw.

 
Zij zijn de dochters van een strenge dominee. Op een dag arriveert de myste-
rieuze Babette aan de deur van de zussen. Ze besluiten Babette onderdak
aan te bieden in ruil voor het verrichten van huishoudelijk werk. Het wordt
een verblijf om nooit te vergeten.
 
Iedereen is van harte welkom: de koffie en thee staan klaar. De Maartens-
zaal is open om 19.30 uur en de film start precies om 20.00 uur. Na afloop
bent u in de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te doen in verband met de
auteursrechten op de film.

Namens de programmacommissie van de federatie Vlietstreek: Maria Maas

Ongeveer zeven keer per jaar komt een groep parochianen bijeen om zich
onder leiding van kapelaan Daan Huntjens te bezinnen op de betekenis van
een Bijbels verhaal. Van te voren leest ieder het verhaal door om op de
avond zelf naar voren te kunnen brengen wat hem of haar het meest heeft
getroffen. Vervolgens helpt kapelaan Huntjens bij de interpretatie van de
tekst en de vertaling naar het alledaagse leven. Daarna ontspint zich een
discussie, waarbij ruimte is voor het delen van persoonlijke ervaringen.
Geïnspireerd keert menigeen huiswaarts.
 
De bijeenkomsten vinden plaats in het Centraal Parochiebureau, Oosteinde
54, 2271 EH Voorburg. Ze duren van 20.00 tot 21.30 uur. De eerstvolgende
bijeenkomsten zijn op woensdag 24 oktober en dinsdag 20 november. Onze
groep telt thans tien leden. Elk van de drie parochies is vertegenwoordigd.
We zouden graag nieuwe leden verwelkomen. Ook is iedereen welkom die
alleen een keer wil kennismaken alvorens te beslissen de bijeenkomsten
geregeld bij te wonen.

Maarten de Groot, mahedegroot@gmail.com, 070 386 14 51

Eigentijds geloven: bezinning op Bijbelse verhalen

Van Binnenuit - Najaar 2018

Cinekerk

Leren en verdiepen
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Jeugd en Jongeren

Voorbereiden op de geboorte van Jezus: de Advent

Tijdens de Advent, dat zijn de vier weken voor Kerstmis, bereiden we ons voor op de geboorte van Jezus. Op de Ad-
ventskrans staan vier kaarsen. Elke week wordt er een kaarsje aangestoken. Hoe meer kaarsen op de krans branden,
hoe lichter het is. Daardoor weten we dat Jezus dichtbij is.
 
De adventskrans is gemaakt van het groen van de dennenboom, de boom die tegen de winter kan. Het lint is paars
en herinnert ons eraan dat we over onszelf moeten nadenken en ons voor moeten bereiden op Jezus' komst.
 
Hoe kun jij je voorbereiden op de komst van Jezus? Kun je iemand blij maken, door diegene te helpen, of te luisteren
als je wat wordt gevraagd? Door minder ruzie te maken of minder te mopperen?
 
Kleur elke week van de Advent een kaars en bespreek thuis wat jij kan doen en wat jullie samen kunnen doen om je
voor te bereiden op de geboorte van Jezus. Het is ook leuk om de krans en het lint te kleuren. Veel succes!

Eerste Communie 2019

In 2019 wordt het feest van de eerste heilige Communie
op de volgende zondagen gevierd:
in de Petrus en Paulus te Leidschendam op 19 mei;
in de Martinus te Voorburg op 26 mei;
in de Bonifatius te Rijswijk op 16 juni.
 
Dit najaar start de voorbereiding op de eerste Commu-
nie. Wij wensen de kinderen en de ouders een goede
voorbereiding toe.

Nieuwe Vormselgroep van start

Dit najaar start er weer een nieuwe vormselgroep. Tij-
dens de bijeenkomsten van het vormselproject praten
jongeren in een vertrouwde omgeving met hun leeftijds-
genoten over en groeien in het geloof. Een vormings-
proces van drie jaren waarbij uiteindelijk de stap naar
het sacrament van het heilig Vormsel kan worden gezet.
 
Het aanmeldtraject voor dit driejarige project van de pa-
rochies van de federatie Vlietstreek is inmiddels gestart.


