
In den beginne was het woord
In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.
 
Hij werd geboren in de nacht      
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.
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Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem werd alle last gelegd,
Hij woont temidden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.
 
Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.

Dat licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.
 

Tom Naastepad
               (Uit: Gezangen voor Liturgie)
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Contact
 
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
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

Word vrijwilliger
Geloven doe je niet alleen. Daarom
vormen wij geloofsgemeenschap-
pen. Binnen gemeenschappen zijn
alle leden van belang en heeft ieder
zijn taak. Samen zijn we verantwoor-
delijk voor het geheel. Binnen onze
kerkgemeenschappen is er een
belangrijke rol voor vrijwilligers.

Nr
1
2
3
4
5
6

Thema
Veertigdagentijd
Goede Week & Pasen
Pinksteren & zomer
Start seizoen
Christus Koning & Advent
Kerstmis

Periode
09-02-19 t/m 14-04-19
13-04-19 t/m 09-06-19
08-06-19 t/m 11-08-19
10-08-19 t/m 13-10-19
12-10-19 t/m 15-12-19
14-12-19 t/m 09-02-20

Aanlevering artikelen
vrijdag 11 januari
vrijdag 15 maart
vrijdag 10 mei
vrijdag 12 juli
vrijdag 13 september
vrijdag 15 november

Met dit nummer zit de tweede jaargang er weer op. De blik is al weer op
2019 gericht. Hieronder vindt u het editieschema van de volgende jaargang.
Het verschijnen van de verschillende nummers is gekoppeld aan het kerkelijk
jaar. Ook voor de komende jaargang verwelkomen wij uw medewerking voor
het aanleveren van artikelen, de bezorging et cetera.
 

Namens de redactie Pier Tolsma, diaken

Editieschema Kerk aan de Vliet 2019

Om u te stimuleren vrijwilligerswerk te doen, is er een nieuwe folder ge-
maakt, die u in onze kerken kunt vinden. Voor meer informatie kunt u bij de
leden van het pastoraal team terecht. Binnen het team is pastoraal werker
Saskia van Winden de vrijwilligerscoördinator.
 
Vrijwilliger waarom?
Er zijn tal van redenen waarom vrijwilligerswerk in onze federatie goed en
leuk is. U geeft betekenis aan uw geloofsgemeenschap. U werkt samen met
andere gemotiveerde vrijwilligers. U draagt verantwoordelijkheid. U doet
zinvol werk. U kunt iets betekenen voor anderen. U ontmoet aardige men-
sen. Er is een variëteit aan mogelijkheden, er is vast iets leuks bij voor u.
U wordt begeleid in uw taak. U wordt gewaardeerd.

Goede samenwerking
Hoe prettiger de werksfeer is, hoe
beter het werk verloopt voor alle be-
trokkenen. De basis van een goede
samenwerking is het wederzijdse
vertrouwen dat iedereen zich inzet
voor de taak die hem of haar is toe-
vertrouwd en afspraken nakomt.
Daarbij hoort dat we zorgvuldig om-
gaan met de mensen die we ont-
moeten en met de informatie die
ons wordt toevertrouwd. Dan wordt
samenwerking echt vruchtbaar.
 
Word vrijwilliger!

Pastoor W. Bakker

Uit de federatie
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Van het pastoraal team

Zalig Kerstfeest
“De wereld staart zich blind op de begrippen rechts en links, en heeft verge-
ten dat er ook een boven en beneden is”, constateerde ruim voor de Tweede
Wereldoorlog de Tjechisch-Joodse schrijver Franz Werfel. We worden iedere
dag geconfronteerd met allerlei politieke opvattingen die consequenties
hebben voor ons maatschappelijk bestel.

De Kersttijd in de liturgie van de Kerk begint met het Hoogfeest van Kerstmis
op de vooravond van 25 december en eindigt op het feest van de Doop van
de Heer. Dat feest is in 2019 op zondag 13 januari. Het is dan ook niet
vreemd om de kerststal tot het einde van deze Kersttijd te laten staan. Wel-
licht klinkt dit wat vreemd in de oren, want we zijn meer gewend geraakt om
de kerststal steeds vroeger – reeds in de Advent – neer te zetten, dan deze
na het Kerstfeest – gedurende de Kersttijd – te laten staan.

Pastoor W. Bakker

Doop van de Heer – Wist u, dat…

Het is onrustig en vooral voor de kwetsbaren in onze sa-
menleving onzeker in welke mate ze werk kunnen be-
houden en begeleiding of ondersteuning zullen ontvan-
gen de toekomst in. Bij al deze ontwikkelingen blijf ik mij
optrekken aan en laat ik mij inspireren door de bood-
schap van vrede en gerechtigheid, zoals die in het Evan-
gelie en door de Kerk wordt verkondigd. Op een bijzon-
dere wijze is dit in een eucharistisch gebed verwoord:
“God, maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen
rondom ons; dat wij, delend in hun vragen en pijn, in hun
vreugden en hoop, hen de weg aantonen die naar uw
liefde leidt.”
 
Moge het komende Kerstfeest ons doen realiseren dat
‘het boven’ ons tegemoet wil komen om ‘hier beneden’
het lot van zo vele mensen te verbeteren. God-zij-dank is
dit niet afhankelijk van links of van rechts, maar van u,
van jou en van mij.
 
Een kerstwens blijft een bijzondere begroeting
Ik hoop dat u de kerststal niet alleen neerzet voor de
sfeer of de romantiek. God wil bij ons wonen! Dat is de
boodschap van het Kerstverhaal. In Jezus heeft God ons
leven willen delen en de stal van Bethlehem kent geen
drempels. Laten wij het Kind van Bethlehem weer van
harte begroeten in de Kerstdagen in onze parochieker-
ken. Moge de viering van het Kerstfeest, de gelovige be-
groeting van Jezus, het Kind van Bethlehem, het beste in
onszelf naar boven halen, wanneer wij elkaar een Zalig
Kerstfeest toewensen. Een begroeting met hoop, ver-
trouwen en vrede waarmee we samen het nieuwe jaar
tegemoet gaan. Dit wens ik u van harte toe, mede na-
mens de leden van het pastoraal team, de vele vrijwilli-
gers en de bestuursleden van de federatie.

Pastoor W. Bakker
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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

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

18.30
19.00
  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
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Geloven en vieren

Vanaf nu wordt iedere maandagmiddag om 12.15 uur
een Middaggebed gebeden, in de dagkapel van de Sint
Martinuskerk, Oosteinde 54, Voorburg. Een mooi mo-
ment om vóór het middageten samen even te bidden.

Op 9 en 13 oktober ontmoetten pastoor Bakker en kape-
laan Huntjens in respectievelijk de St. Martinuskerk en
de H. Bonifatiuskerk parochianen die de H. Communie
wel eens bij iemand thuis brengen. Vooral voor degenen
die er niet bij konden zijn, volgt hier een klein verslag.
 
Zieke of aan huis gebonden personen zijn minstens zo-
zeer een bouwsteen van de Kerk als degenen die wel
naar de kerk kunnen komen. Zij horen bij de vierende
gemeenschap. Als iemand dus de Communie uit de
Eucharistieviering meeneemt naar iemand thuis, is dat
namens de hele gemeenschap en wordt de viering als
het ware thuis voortgezet.
 
Daarom moet de thuiscommunie liefst aansluiten bij de
viering in de kerk. Idealiter wordt het Sacrament van het
altaar in de kerk rechtstreeks naar een ‘rustaltaar’ bij de
betreffende persoon thuis vervoerd: naar een kastje of
een tafeltje met een wit kleedje, een kruisje en zo
mogelijk twee brandende kaarsjes. Nadat het daar is ge-
plaatst, wordt – zoals in de kerk – met het Woord en het
gebed begonnen. Er is een handige gebedskaart met een
goede, korte tekst voor de thuiscommunie beschikbaar.
Hierop staan een gebed om ontferming, een Bijbeltekst,
het Onze Vader en een zegenbede. Deze kaart is bij de
leden van het pastoraal team te verkrijgen. Daarnaast
kunnen zij u voor een klein bedrag een vergulde pyxis
bezorgen. Bij hen kunt u de pyxis ook laten zegenen.

Op maandag 17 december is er om 19.00 uur in de HH.
Petrus en Pauluskerk een boeteviering met een geza-
menlijk gewetensonderzoek. Na afloop kunt u het Sacra-
ment van Boete en Verzoening (Biecht) ontvangen. Gele-
genheid om op andere tijdstippen het Sacrament te ont-
vangen zijn: zaterdag 15 december vanaf 15.30 uur vóór
de viering van 16.30 uur in de St. Martinuskerk, vrijdag

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed
die plaatsvindt van 20 tot en met 27 januari.

De heilige Communie bij iemand thuis brengen

 
Het Sacrament moet in één beweging worden vervoerd,
en niet tijdens de koffie in een jaszak blijven zitten. Daar-
om is het goed de pyxis (voorzien van een naamplaatje
op de onderkant) vóór de viering op het altaar te leggen,
deze tijdens de viering door de priester te laten vullen
(als u meerdere hosties nodig heeft, kunt u dit kenbaar
maken door een briefje met het aantal) en pas bij het
verlaten van de kerk van het altaar weg te nemen. Het
mooiste is, om éérst in een klein ritueel de Communie
uit te reiken, daarna een korte stilte te houden en dan
pas een gesprekje te hebben.
 
Ten slotte: pastoor Bakker, kapelaan Huntjens en diaken
Tolsma brengen één keer per maand op een vaste dag
de H. Communie aan parochianen die zich daarvoor op-
geven. Dit is mogelijk via de secretariaten.

Pastoor Bakker en kapelaan Huntjens

De boeteviering en het Sacrament van Boete- en Verzoening
14 december na de viering van 9.00 uur in de HH. Petrus
en Pauluskerk (de mensen die niet mobiel zijn kunnen
een afspraak maken), dinsdag 18 december in de Bene-
dictus en Bernadettekerk van 9.00 uur tot 9.30 uur en
vrijdag 21 december in de Bonifatiuskerk van 8.30 uur
tot 9.15 uur.

Pastoor W. Bakker

 
Rijswijk: In het kader van ‘Geloven in Rijswijk’ is er op
zondag 27 januari om 10.00 uur een gezamenlijke viering
van de Rijswijkse kerken in de H. Bonifatius. De andere
Rijswijkse kerken zijn op die zondagmorgen gesloten.
Wel is er op zaterdagavond om 19.00 uur een Eucharis-
tieviering in de Benedictus en Bernadettekerk.
 
Leidschendam-Voorburg: Op zondag 17 januari is er om
19.00 uur een gezamenlijke viering in de Dorpskerk in
Leidschendam, waarin dominee Van der Wolf en diaken
Tolsma zullen voorgaan.

Week van Gebed voor de eenheid van de christenen: ‘Recht voor ogen’

Middaggebed in de Sint Martinuskerk
U wordt van harte uitgenodigd. Het gebed duurt
ongeveer twintig minuten. Wilt u tien minuten voor de
aanvang aanwezig zijn?

Gebedsleider Marianne Agterdenbosch

5



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.rkvlietstreek.nl

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

Begraafplaats H. Bonifatius
 
Achter onze Bonifatiuskerk ligt al sinds 1828 een mooie
begraafplaats, met een monumentaal karakter en een
fraaie natuur, die met zorg in stand wordt gehouden. De
Kerkhofcommissie en het parochiebestuur zijn op zoek
naar iemand die in de komende jaren wil meedenken
over de toekomst van de begraafplaats en roepen
belangstellenden van harte daartoe op. Het gaat daarbij
om een paar bijeenkomsten in het jaar. Voor onderhoud
en registratie wordt in de praktijk al gezorgd.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Paul Schott,
secretaris van de Kerkhofcommissie; tel. 06 20 96 19 25.

Het Grote Kolyada is een traditioneel Oekraïens concert
waar zowel gasten als artiesten kerstliedjes (‘kolyadki’ in
het Oekraïens) zingen. Terwijl men in West-Europa Kerst
in december viert, begint de Kerstviering in Oekraïne op
6 januari en duurt tot medio februari. In deze periode
ontmoet men elkaar en worden kolyadki gezongen.
 
Het eerste Grote Kolyada concert in Nederland was op
4 februari 2018 in de Bonifatiuskerk in Rijswijk. Tijdens
dit concert trad een aantal artiesten op waaronder het
organiserende koor Chervoni Korali, het Utrechts Byzan-
tijnse koor, het Lysenko koor en de theatergroep Oberig
uit Utrecht. Artiesten vermaakten bezoekers met traditi-
onele kerstliedjes en leuke optredens in traditionele
Oekraïense kostuums.
 
Zondag 3 februari 2019 - 15.00 uur
De traditie van het Grote Kolyada concert wordt ver-
volgd in 2019. Op 3 februari 2019 om 15.00 uur is
iedereen welkom om het concert in de Bonifatiuskerk bij
te wonen. Veel muzikale surprises en positieve emoties
zijn gegarandeerd! 

Stichting Vrienden van de Bonifatius

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.

De Kerk zoekt altijd mensen die met plezier en betrok-
kenheid de handen uit de mouwen steken en daarbij
goede contacten en gezelligheid vinden.
Doet u mee?  We zoeken mensen die als bestuurslid be-
trokken willen zijn bij de Stichting Vrienden van de Boni-
fatius. De stichting zet zich in voor behoud en verfraaiing
van de Bonifatiuskerk; zo zorgde zij voor de vijf nieuwe
ramen in de apsis van de kerk. Heeft u belangstelling:
melden kan bij Paul Schott, secretaris Stichting Vrienden
van de Bonifatiuskerk, tel. 06 20 96 19 25.

Kerstconcert 16 december
Op zondag 16 december, om 14.30 uur, wordt in de
Benedictus en Bernadettekerk een kerstconcert gegeven
door Close2U en Middenkoor Barina, onder leiding
van Hans Speetjens; George Willegers bespeelt orgel en
piano. De toegang is gratis.

Groot Kolyada concert
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Familieberichten
 
Gedoopt
Karol Sofinski
David Piekarczyk
Kaylen Menge
Natan Kluz
Elise van Leeuwen
Sebastien Wilk
Mila Karnik
Leon Kania
Kaja Derbich
 
Overleden
Ton Dorsman, 74 jaar
Bertus Teunissen, 88 jaar
Wil Peltenburg-Ponsioen, 95 jaar
Wil van Laar-Vink, 92 jaar
Jaap Nieuwmans, 96 jaar
Denise van Nassau-van Oers,
96 jaar

Drie muziekgroepen uit Zuid-Holland die elkaar gevonden hebben in de mu-
ziek? Dat kan alleen maar een spetterend concert opleveren! Hoe kunt u de
kerstvakantie beter beginnen dan met een mooi concert?
 
Op vrijdagavond 21 december is er in de Benedictus en Bernadettekerk een
feestelijk concert met veel kerstmuziek, uitgevoerd door Muziekvereniging
fanfareorkest Volharding, Popkoor Bombary en Projektkoor Rijswijk. Aan-
vang is 20.00 uur en de toegang kost € 7,50, inclusief pauzedrankje. Kaarten
zijn te bestellen bij kaartverkoop@projektkoorrijswijk.nl, of aan de zaal. Lees
meer op de federatie-website.

Expositie in de Benedictus & Bernadettekerk
 
Net als enige jaren geleden exposeert Ted Kool weer Russische iconen bij
ons in de Kersttijd. Tijdens zijn laatste jaren als tekendocent heeft hij zich be-
kwaamd in het schilderen van iconen volgens de originele orthodoxe regels.
Ook de pigmenten – kleurstoffen – worden op de traditionele wijze toege-
past.
 
Het bijzondere aan het schilderen van iconen is onder andere dat er geen
schaduw wordt geschilderd. De schaduwwerking wordt verkregen door van
donker naar licht te werken. Dit heeft ook te maken met de traditie van de
iconen die een ‘venster op de hemel’ zijn. En zoals wij geleerd hebben is God
het alom aanwezige licht, er is dus geen schaduw. De iconen die u geëxpo-
seerd ziet zijn huiskamer-iconen, de afbeeldingen verschillen niet met de
iconen in de Orthodoxe Kerk.
 
Na Driekoningen exposeert Bets Vriend met aquarel winterlandschappen.
“Ik vind het nog steeds een leuke hobby . Dit doe ik onder begeleiding in 
Stervoorde. Ik hoop dat u ervan geniet.”

Bets Vriend

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!
 
De eerstkomende maaltijddata zijn:
19 december 2018, 9 en 23 januari
2019, 6 en 20 februari alsmede 6 en
20 maart 2019.
 
Kosten € 5,- p.p. incl. koffie of thee.
Wijn € 0,80. Aanvang 17.30 u. U bent
vanaf 17.00 uur welkom. 
Aanmelden kan uiterlijk de maandag
ervoor tussen 17.00 en 18.00 uur op
de volgende (gewijzigde) telefoon-
nummers: 070 396 06 99 of
070 396 19 84 of 070 325 43 02.

Mee-eten in de Nieuwe kerk
De data voor de eerste helft in 2019
zijn: donderdag 3, 17 en 31 januari
2019, 14 en 28 februari, 14 en 28
maart, 11 en 25 april, 9 mei, 6 en 20
juni 2019. Aanmelden: de maandag
vooraf bij mevr. Adele Lievaart 070
393 21 63; b.g.g. fam. Rog 06 50 28
32 42. De prijs van de standaard
maaltijd is per januari verhoogd naar
€ 6 en van het koudbuffet en het
kersteten naar € 8,50.

Zondag 13 januari 2019 – 15.00 uur 
 
Opening 15e jaargang van de con-
certserie Muziek in de Bonifatius
door het Hofstads Jeugdorkest o.l.v.
Marcel Geraeds. Het concertjaar zal
worden geopend door Marloes Bors-
boom, wethouder Cultuur van de
Gemeente Rijswijk.
 
Programma:
Tchaikovsky – De Notenkraker suite 
Silvestri – Suite uit The Polar Express
Dvorak – Slavische Dans no. 8
Brahms – Hongaarse dans no. 5
Borodin – Polovetzer dansen uit
Prins Igor.

Heilige Bonifatius

Three of a kind Midwinterconcert

MaaltijdprojectenMuziek in de Bonifatius
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Vieringen in onze kerken
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16.30
  9.30
  9.30
 
 
11.00
11.00
 

Mar
B&B
Mar
 
 
Bon
P&P
 

Euch.
Euch.
Euch.
 
 
Euch.
Euch.
 

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
 
 
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
 

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

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

ma 19.00 P&P Gebed Pastoor Bakker Boeteviering en Biechtgelegenheid
Maandag 17 december: Boeteviering
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16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen
Pastoor Bakker

Samenzang
Resonet in Laudibus, boeteviering
St. Maarten
Samenzang, boeteviering
Samenzang, organist

Zaterdag 22 en zondag 23 december: 4e zondag van de Advent

ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
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ma
ma
ma

17.00
18.30
19.00
19.00
21.00
21.00
21.00
21.00
23.00
23.00
23.00
23.00

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

Gebed
Euch.
Gebed
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen
Kapelaan Huntjens
Diaken Tolsma
Pastoor Bakker
Kapelaan Van Deelen
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Paters SVD

Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders *
Kerstgezinsmis met samenzang *
Kinderkerstviering met Koorschool
Kerstgezinsmis met samenzang *
Kerstavondmis met Barina
Kerstavondmis met Gloria Deo (Latijn)
Meditatieve Kerstviering met Zanggroep+ *
Kerstavondmis met Con Amore *
Kerstnachtmis met Gerardus Majellakoor
Kerstnachtmis met St. Maartenkoor *
Kerstnachtmis met JoKo *
Kerstnachtmis Indonesische Kath. Gemeenschap

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

di
di
di
di
di
di

  9.30
10.30
10.30
11.00
15.00
15.00

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

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed
Gebed

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Hans Speetjens
Pastoor Bakker

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Con Amore
Gloria Deo (Latijn)
Kindje wiegen
Kindje wiegen

Dinsdag 25 december: Kerstmis

wo
wo

10.30
10.30

Bon
Mar

Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

Samenzang
Samenzang, organist

Woensdag 26 december: 2e Kerstdag

za
zo
zo
zo
zo

16.30
9.30
  9.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

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

Samenzang, organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Con Amore

Zaterdag 29 en zondag 30 december: H. Familie

ma 16.30 P&P Euch. Kapelaan Huntjens Con Amore, Oudjaarsviering
Maandag 31 december: Oudjaarsdag

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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Vieringen in onze kerken

di
di

10.30
11.00

Mar
Bon

Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

St. Maarten
Gerardus Majellakoor

Dinsdag 1 januari 2019: Nieuwjaarsdag, H. Maria, Moeder van God & Dag van de vrede

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
  9.30
  9.30
11.00
11.00
15.30

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

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

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Van Deelen
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens

Schola Cum Jubilo
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Schola Cantorum
Kinderwoorddienst, samenzang, organist
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

Zaterdag 5 en zondag 6 januari: Openbaring van de Heer (Driekoningen)

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
B&B
P&P

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

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

Zanggroep
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo (Ned.)
Con Amore
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
Doopvieringen

Zaterdag 12 en zondag 13 januari: Doop van de Heer

za
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma

Samenzang, organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo (Latijn)
Joko

Zaterdag 19 en zondag 20 januari: 2e zondag door het jaar

za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
-------
  9.30
10.00
11.00
13.00
19.00

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

Euch.
Euch.
 
Euch.
Gebed
Euch.
Euch.
Gebed

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Samen vieren in de Bonifatiuskerk
Pastoor Bakker
Voorgangers Rijswijkse kerken
Pastoor Bakker
Paters SVD
Ds. Van der Wolf en dkn Tolsma

Samenzang
Samenzang
 
Eucharistie met kinderen
Oecumenische viering: Wij Geloven in Rijswijk
Con Amore
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oec. viering in de Dorpskerk te Leidschendam

Zaterdag 26 en zondag 27 januari: 3e zondag door het jaar en Week van de Eenheid

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
  9.30
  9.30
11.00
11.00
15.30

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

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

Kapelaan Van Deelen
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Van Deelen
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens

St. Maarten
 
Barina
Schola Cum Jubilo
Koorschool, voorstellen eerstecommunicanten
Samenzang, organist
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

Zaterdag 2 en zondag 3 februari: 4e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
13.00

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

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

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

Zanggroep
Gerardus Majellakoor
St. Maarten
Schola Cantorum
Con Amore
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap

Zaterdag 9 en zondag 10 februari: 5e zondag door het jaar

Zie op pagina 4 voor de vieringen op werkdagen in onze kerken.
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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.rkvlietstreek.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

De vieringen met Kerstmis.
Er wordt volop aandacht geschonken aan het creëren
van een kerstsfeer. De kerstspullen worden uit de kast of
van zolder gehaald. In de parochies zijn vele vrijwilligers
bezig met de versiering en de kerstvieringen. Zo wordt
het verhaal van de geboorte van Jezus opnieuw doorver-
teld en in beeld gebracht. In Jezus wil God bij ons wonen,
ook in deze tijd. Dat mogen wij vieren.
 
Toegangskaarten voor de vieringen op Kerstavond
Voor de St. Martinus en de HH. Petrus en Paulus geldt
dat op voorschrift van de brandweer een beperkt aantal
mensen toegelaten mag worden. Op vertoon van uw
kaart ontvangt u bij de ingang van de kerk het liturgie-
boekje. De zijn kaarten à € 1 verkrijgbaar na de vieringen
van 8, 9, 15, 16, 22 en 23 december en bij het Centraal
Parochiebureau, Oosteinde 54, Voorburg op ma t/m vr
tussen 9.30 en 12.00 uur en op donderdag 13 en 20 de-
cember van 19.00 tot 20.30 uur. Bij de Petrus en Paulus-
kerk op di en vr tussen 9.30 en 12.00 uur, op zaterdag
15 december tussen 10.00 en 11.30 uur en op donder-
dag 20 december van 19.00 tot 20.30 uur.
Er kunnen geen kaarten gereserveerd worden!

Klimaatverandering en Kerstmis???
Heeft u het zich wel eens voorgesteld Kerstmis zonder
kerk, zonder viering? Het is een beetje zoals de opwar-
ming van de aarde. Onvoorstelbaar! Toch zijn beide sce-
nario's geen science fiction. Als we niets doen, gaat het
gebeuren. Dit jaar vieren we nog Kerstmis in onze mooie,
warme, versierde kerken met een inspirerende voorgan-
ger en vertrouwde liturgie, ondersteund door sfeervolle
gezangen. Natuurlijk hopen wij dat nog vele jaren te kun-
nen doen. Daarom is uw financiële steun daarvoor abso-
luut noodzakelijk! Heeft u al gegeven? Heel veel dank.
Bent u er nog niet toe gekomen, doet u het dan alstu-
blieft alsnog.
 
Sint Maarten: NL60 RABO 036 59 00 435 t.n.v. Parochie
Sint Maarten Voorburg.
Trinitas: NL33 RABO 036 59 91 325 t.n.v. Parochie
Trinitas Leidschendam.
De commissie Kerkbalans wenst u een mooi Kerstfeest.

 Kerstconcert in de Martinuskerk 

Zondagmiddag 16 december geeft het parochiekoor Sint
Maarten o.l.v. Jos Siebers van 14.30 uur tot 16.00 uur
haar jaarlijkse kerstconcert met medewerking van het
dameskoor ‘De Vrolijke Noot’ o.l.v. de sopraan Demelza
van der Lans. Zij zal ook als soliste kerstliederen zingen.
Bernard Dijkman verzorgt de declamaties.
 
Op last van de brandweer zijn er voor dit concert toe-
gangskaarten nodig á € 1. Deze zijn op maandag tot en
met vrijdag tussen 9.30 en 12.00 uur te verkrijgen bij
het Centraal Parochiebureau, Oosteinde 54, Voorburg,
Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 
Na afloop van het concert is er een collecte voor uw
vrijwillige bijdrage en een kopje koffie of thee met een
kerstkransje.

Marja de Goederen, voorzitter
 

Pastorale ontmoeting
Het pastorale team nodigt u uit voor een gesprek en ont-
moeting op donderdag 7 februari om 14.30 uur in De
Haard aan het Molenpad 2a te Leidschendam. Diaken
Tolsma zal een korte inleiding geven over het onderwerp
roeping: ieder mens wordt geroepen. Sommigen ervaren
een bijzondere roeping, een diep gevoel waaraan hij of
zij vanuit de eigen geloofsovertuiging vorm probeert te
geven. Daarnaast is er, onder het genot van een kopje
koffie of thee, de gelegenheid om in gesprek te gaan met
het pastoraal team. Uw komst graag aanmelden uiterlijk
op 5 februari bij het Centraal Parochiebureau en bij uw
aanmelding aangeven of u vervoer nodig heeft.

Anneke van der Graaff en Leo Valk
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten
 
Parochies Sint Maarten en Trinitas:
 
Overleden
Wim Dehue, 87 jaar
Nico Somers, 96 jaar
Vera van der Poel, 66 jaar
Henk van der Werf, 94 jaar
Nico Beukers, 89 jaar
Mique Hovers-van Beusekom, 77 jaar
Jos van der Zijden, 84 jaar
Theodora Dharmawan, 91 jaar
Gerda Bolleboom-Zandbergen, 80 jaar
Lenie de Groot-Haket, 86 jaar
Kees van der Krogt, 77 jaar
Els van der Kleij-Bosma, 87 jaar
Risto Kicov, 78 jaar

 125 jaar Sint Martinuskerk

Zondag 11 november hebben we op een speciale manier
aandacht kunnen geven aan het 125-jarig jubileum van
de Sint Martinuskerk.
 
De feestelijke Eucharistieviering was een gelovig samen-
zijn in een volle kerk met alle generaties. Zeventig kinde-
ren en jongeren deden mee aan de Kinderwoorddienst,
KinderVertelviering en het Tienerkwartier. We hebben
God dank gezegd voor deze plek waar we ons geloof
samen kunnen vieren onder bescherming van de pa-
troonheilige Sint Martinus.

Vanaf 15.00 uur was er een gezellige vrijwilligersmiddag
in een goed gevuld Atrium. En ondanks het slechte weer
die avond kon Sint Martinus vele kinderen vanuit de
toren toespreken en na afloop van de Lampionnen-
optocht, geholpen door de burgemeester, een gezond
appeltje uitdelen. Heel veel dank aan iedereen die deze
dag mogelijk heeft gemaakt.

Pastoor W. Bakker
 

Welkom 2019!

Op 3 januari om 14.30 uur, bent u als 70+ parochiaan
van de Sint Martinus en Trinitas, van harte welkom in De
Haard, Molenpad 2a te Leidschendam. Bij het begin van
het nieuwe jaar kijken we terug op wat was maar ook
vooruit naar wat voor ons ligt. Natuurlijk hoort daar kof-
fie of thee, een drankje en iets lekkers bij. We hopen dat
u in de gelegenheid bent om te komen.
 
In verband met de voorbereidingen dient u zich aan te
melden vóór 28 december. Indien u vervoer nodig hebt
of gebruik maakt van een rollator, meldt u dit dan ook
met uw telefoonnummer erbij bij het Centraal Parochie-
bureau, zodat wij het vervoer met u kunnen regelen.
Voor eventuele belangstellenden uit Rijswijk kunnen we
helaas geen vervoer regelen.

Anneke van der Graaff en Leo Valk

 

Feest bij Con Amore                         

Op zondag 25 november vierde Con Amore haar dertien-
jarig bestaan. Na afloop van de viering werden zes jubila-
rissen gehuldigd met een onderscheiding. Pastoor Bak-
ker reikte de onderscheidingen uit aan Koos van Putten
en Ria Hoogstraat voor 50 jaar, Nico van der Voort voor
40 jaar, Netty Seesink en Ben van Vliet voor 25 jaar en
Frans Aarts voor 12,5 jaar koorlid.
 

Na een gezellig samenzijn in De Haard in aanwezigheid
van hun familieleden, werd het feest voortgezet bij de
Gouden Leeuw in Voorschoten met een heerlijke brunch.
Daar werden de jubilarissen in het zonnetje gezet met
een toespraakje begeleid met oorkonde en bloemetje.
 
Rineke van Rijn en Ria Hoogstraat zorgden voor toepas-
selijke feestelijke verrassingen. Het was een geweldig
feest dat de saamhorigheid nogmaals benadrukt.

Frans Aarts, secretaris
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015-3101643 - www.vdhuz.nl -  070-3202040

Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

Oecumenische reis naar Beieren en Tirol 
Vanuit de diverse kerken wordt een oecumenische reis
georganiseerd. In voorgaande jaren hebben we als
thema alle geloofsrichtingen en geloofsgroepen gehad
daarom ligt nu de nadruk op de natuur en het samen op
reis gaan. Van 30 mei tot en met 7 juni staat een 9-daag-
se busreis naar Beieren en Tirol op het programma.
 
Vanuit het Zuid-Duitse dorpje Ettal waar we verblijven in
het 4-sterren Klosterhotel Ludwig der Bayer, maken we
een aantal excursies langs prachtige berglandschappen
naar pittoreske dorpjes, kerken, kastelen en mooie ste-
den. We bezoeken onder andere Boppard, Mannheim,
Stuttgart, Garmisch Partenkirchen, München, Inssbruck,
Slot Linderhof, Weibersbrunn en Slot Oranienstein in
Diez. Kortom een reis boordevol bezienswaardigheden,
Beierse en Tiroolse gastvrijheid.

 
Gaat u mee op deze geheel verzorgde reis? Het volledige
programma en inschrijfformulier staan op de websites of
zijn bij de diverse kerken verkrijgbaar of bij Marja de
Goederen, 06 223 79 776 en mjadegoederen@ziggo.nl.

Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam Voorburg
Op 19 december, Adventviering van 10.00 tot 12.00 uur
in de Binnenhof, Damhouderstraat 2a, Leidschendam.
Deze ochtend staat in het teken van de Advent, met
liederen, teksten en verhalen, die de aanwezigen kunnen
inspireren en voorbereiden op het Kerstfeest.                   

                     
De eerste bijeenkomst over het thema ‘Beelden van
God’ o.l.v. Bep van Sloten, is op 16 januari in De Haard,
Molenpad 2a, Leidschendam. Vanaf 9.45 uur is er koffie.
Opgeven bij: Plony Korving, p.korving@outlook.com of
Marianne Pompert, pompertmarianne@gmail.com.
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Kerk en wereld

Europees Parlementslid bezoekt de Samenlopers

De Samenlopers (leden van acht kerken die zich inzetten
voor de bewoners van het Azielzoekerscentrum in Rijs-
wijk) hadden op 17 oktober 2018 hoog bezoek. Op uitno-
diging van Stepanka Huisman kwam Tomáš Zdechovský,
Tsjechisch lid van het Europese Parlement, bekijken hoe
Nederland vluchtelingen opvangt.
 
COA-locatiemanager Baukje van Dijk leidde het parle-
mentslid en acht ‘samenlopers’ rond door het AZC en
zette uiteen hoe de opvang is geregeld, en welke voor-
zieningen op het AZC aanwezig zijn. De achttien mede-
werkers op het Rijswijkse AZC en de vrijwilligers uit de
kerken geven zoveel mogelijk persoonlijke aandacht aan
de bewoners. De heer Zdechovský was onder de indruk
van de geboden opvang, ook in vergelijking met sommi-
ge andere Europese staten. Na deze informatieve rond-
leiding hadden we nog een lunch in de Nieuwe Kerk
waarin we meer details hebben uitgewisseld.

 
Wilt u zich bij de Samenlopers aansluiten, mail naar
info@desamenlopers.nl; zie ook www.desamenlopers.nl.

Omzien naar vluchtelingen en statushouders
Op 23 november opende burgemeester Tigelaar in het Raadhuis in Leid-
schendam de tentoonstelling ‘omzien naar elkaar’. Deze tentoonstelling zal
het komende jaar op vele plaatsen in Leidschendam-Voorburg te zien zijn.
Van 8 tot en met 30 december is de tentoonstelling in de Sint Martinuskerk
te bezichtigen. In de loop van volgend jaar komt zij naar de HH. Petrus en
Paulus.
 
Met de tentoonstelling wordt de aandacht gevestigd op de nieuwkomers in
onze gemeenschap en op de taalmaatjes die hen daarbij begeleiden. Bij de
opening vertelde Ewing Amadi Salumu hoe hij destijds begeleid was bij zijn
komst naar Nederland. Over de taalmaatjes zei hij: “Je opent de toekomst
voor iemand.”
 
De tentoonstelling bestaat uit foto's van statushouders en van maatjes.
Daarnaast is er een boekje met hun verhalen. Met de bundeling van deze
verhalen komen we tot het verhaal dat we samen te vertellen hebben, zoals
burgemeester Tigelaar het uitdrukte.

Pier Tolsma, diaken
 

MOV: Samen werken aan een betere wereld

De werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
ondersteunt acties voor een betere verdeling van de
rijkdommen op aarde en voor vrede. Ze organiseert
activiteiten als de soepmaaltijden en het klaverjassen in
de Veertigdagentijd, de verkoop van vredesvlaggen en
vredeskaarsen in de vredesweek en ook de Adventsactie.
Daarnaast onderhoudt de werkgroep contacten met
uit onze parochies afkomstige missionarissen en met
organisaties op ontwikkelings- en missiegebied. Kortom,
een actieve club met inspirerende wereldwijde diaconale
werkzaamheden die tot de verbeelding spreken.
 
De werkgroep richt zich momenteel op de parochies Sint
Maarten en Trinitas. Binnen de H. Bonifatius werd dit

werk vooral door Ingrid van der Aart behartigd. Met haar
vertrek willen we de activiteiten binnen de drie paro-
chies meer op één lijn brengen om zo met minder in-
spanning krachtiger te kunnen functioneren. Daarnaast
heeft Wim van Veen na vele jaren van inzet vanwege
verhuizing de werkgroep verlaten.
 
We zoeken een aantal nieuwe werkgroepleden: mensen
uit de H. Bonifatius om de activiteiten daar te coördine-
ren en iemand uit de Trinitas voor de coördinatie binnen
die parochie. Het tijdsbeslag voor het werk in de MOV
kan door de leden zelf ingevuld worden. Voor meer in-
formatie en aanmelding kunt u bij mij terecht.

Pier Tolsma, diaken
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Hij heeft mij gedragen.
De dag vóór mijn hersenoperatie, in
het Westeinde Ziekenhuis, deelde ik
een kamer met Maria die afkomstig
was van de Kaapverdische Eilanden.
Ik vertelde haar dat ik dagelijks naar
Radio Maria luister. Ze zei dat ze ook
rooms-katholiek was en die avond
hebben wij voor elkaar gebeden met
handoplegging. Na onze operatie
was ze alweer snel op de been maar
bij mij waren er complicaties.
 
Door alle rumoer op de intensive
care kon ik 24 uur niet slapen. Mijn
bloeddruk steeg zodanig wat een
epileptische aanval en toen een her-
senbloeding veroorzaakte. Ik was
drie weken totaal rechtszijdig ver-
lamd en kon niet praten (afasie). In
mijn diepste dal stond er op een dag
een dame aan mijn bed die Liefde
uitstraalde. Ze zei: “Ik heb vernomen
dat je katholiek bent... wil je de Eu-
charistie ontvangen?” Ik knikte ‘ja’.
Toen zegende ze mij met een kruisje
op mijn voorhoofd. Ik moest huilen
want het was alsof Jezus zelf aan
mijn bed stond.
 
Eenzelfde ervaring had ik in Ver-
pleeghuis Westhoff waar ik drie
maanden revalideerde. En zowel in
het ziekenhuis als in het verpleeg-
huis had ik een kamer met uitzicht
op een kerktoren. Vanuit Verpleeg-
huis Westhoff zag ik elke ochtend de
zon opkomen boven de kerktoren...
van de Bonifatiuskerk! Rondvliegen-
de vogels en rondhuppelende konijn-
tjes maakten mij vrolijk. Zoveel zorg
en gebaren van liefde en medeleven
heb ik mogen ervaren. God heeft
geen andere handen dan de onze.
Hij heeft mij gedragen.

Jerry van Veldhoven

Column

Inspiratie en bezinning

Bidden tijdens het hooien en bidden in de file

Het afgelopen kerkelijk jaar was door onze bisschop uitgeroepen tot Jaar van
Gebed. In Kerk aan de Vliet hebben we in deze rubriek het bidden van ver-
schillende kanten belicht. Verschillende vormen van bidden zijn aan de orde
geweest. Bidden kun je alleen en bidden kun je in gemeenschap, maar altijd
is er het bewustzijn van de aanwezigheid van God.
 
Ik dacht aan mijn kindertijd. Er werd in ons gezin veel gebeden: 's ochtends,
voor en na de maaltijden en 's avonds de Rozenkrans. Het kortste gebed dat
ik mij herinner, is van mijn grootvader pake Pier. In de hooitijd waren hij en
mijn ooms druk bezig het hooi te verzamelen en naar de schuur te brengen.
Mijn tantes kwamen dan met boterhammen en thee naar het land. Mijn
grootvader bad dan: “Heer, u weet dat wij u danken. Amen.”
 
In de tijd dat ik in het bedrijfsleven werkte stond ik regelmatig in de file.
Zeker de file 's avonds op weg naar huis was een moment van bezinning.
Niet dat ik daarbij voordurend God in gedachten had, maar het was een dui-
delijk moment van rust. Dit kwam de omschakeling van werk naar thuis
zeker ten goede.

 
Ten slotte wil ik u wijzen op de diaconale kant van het gebed. Bidden voor
anderen is ook een daad van liefde. Met het gebed verbinden wij ons met de
noden van onze naaste. Goed doen voor een ander vraagt altijd het aanvul-
lende gebed. Zo worden wij ons ervan bewust dat we problemen niet op
eigen kracht de wereld uit helpen. Dat ons handelen altijd te kort schiet en
we Gods hulp maar al te zeer nodig hebben.

Pier Tolsma, diaken

Boekbespreking

Meditatie

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven
God onbedwingbaar…
Koning van de vrede.

Huub Oosterhuis

Titel: Dichter bij Jezus: Mattheüs gedicht
Auteur: Miranda Middag-Turato
 
Miranda Middag grijpt terug naar het Middeleeuwse
genre van de Rijmbijbel. Door de tekst in dichtvorm te
gieten maakt zij het Evangelie volgens Mattheüs toegan-
kelijk voor hen die minder vertrouwd zijn met de Bijbel.
Met enige vrijheid volgt zij de tekst van Mattheüs. Hier
en daar vult zij de tekst aan met toelichtingen op niet-
alledaagse woorden, begrippen en situaties.
 
De gemakkelijk toegankelijke en eenvoudige taal maakt het boek zeer ge-
schikt voor een eerste kennismaking met het verhaal over Jezus. De teksten
lenen zich ook voor gebruik in laagdrempelige liturgie zoals kindervieringen.

Pier Tolsma, diaken
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Ellen
Sormani    

Wie ben je?
“Ik ben Ellen Sormani, een Voorburg-
se, sinds 2001 wonend in Rijswijk. Ik
heb in de kinderopvang gewerkt,
voor het COA (opvang van asielzoe-
kers) en als maatschappelijk werker
bij Veilig Thuis (advies- en meldpunt
voor huiselijk geweld en kindermis-
handeling). In Rijswijk zocht ik een
nieuwe oriëntatie en vond die in vrij-
willigerswerk; van huis uit was het
heel normaal om actief te zijn in de
Kerk.”
 
Wat doe je?
“Vanaf 2009 ben ik lid van de Rouw-
bezoekgroep, waarin we met een
kleine groep aandacht besteden aan
de nabestaanden van overledenen.
In 2015 kwam ik bij de PCI, waarin
een fijn team mensen in nood bij-
staat en hulp biedt, in contact met
gemeente en hulpverleners. Hierbij
heb ik profijt van mijn vroegere erva-
ring. Ik vind het erg dat mensen zó in
de problemen zijn, dat ze er zelf niet
uit kunnen komen.”
 
“Toen begin 2016 in Rijswijk een AZC
(Asielzoekerscentrum) zou komen, is
er een verband van acht christelijke
kerken ontstaan, de Samenlopers.
We begonnen met het opstellen van
een welkomstfolder voor de christe-
nen en een welkomstpakket voor de
bewoners en met een inloophuis in
de Nieuwe Kerk, en organiseren nu
allerlei activiteiten voor de bewoners
van het AZC.”
 
Waarom doe je dat werk?
“Ik doe dit werk vanuit mijn christelij-
ke overtuiging, dat iedereen belang-
rijk is. Gelovig zijn is – naast vieren –
vooral ook dienstbaar leven! Als
christen kun je aandacht geven aan
rouwenden, mensen in nood en ar-
moede, vluchtelingen. Het wringt dat
al die ellende er is! Samen met vele
anderen kun je daar wat aan doen,
en gelukkig ook samen met andere
kerken. Leven is goed doen in datge-
ne wat binnen jóúw mogelijkheden
ligt...”

Leren en verdiepen

Terugblik lezing dr. Van den Beld op 18 oktober 2018
Op 18 oktober hield dr. Tom van den Beld een lezing over geloven in deze
tijd: Door de Geest gedreven. Hij gaf aan, dat het christelijke erfgoed is be-
smet met gedoe rondom de Kerk als instituut, en dat de beelden die in de
loop der eeuwen zijn ontwikkeld om de Heilige te verbeelden soms niet
meer direct aanspreken. Daar moeten we doorheen willen kijken, om te ont-
dekken dat het verhaal van Jezus een sterk verhaal blijft. Wij christenen er-
varen de rijkdom ervan en willen die rijkdom delen. De religieuze ontroering
is er nog steeds, onontkoombaar. We zoeken naar beelden, naar termen
voor Wie eigenlijk onbenoembaar is: Dragende grond, Houvast, Richtingge-
vende, Geest. We vinden ons houvast in het Evangelie, en vooral in de Berg-
rede. Daarin kunnen we al onze talenten te gelde maken. Laten we minder
discussiëren over de bestaanswijze van God, maar het Evangelie tot leven
brengen: leven in zijn Geest. Dat is de hoop van de Kerk.
 
Lezing Arine Benschop op 9 januari 2019
Op 9 januari 2019 zal Arine Benschop, geestelijk verzorger in verzorgingshuis
Vredenburch in Rijswijk, een lezing houden over Geloven en de zoektocht
naar (h)erkenning van vrouwen. De verhalen uit de Bijbel zijn eeuwenlang
verder verteld. Het zijn verhalen uit oude tijden, die meestal over mannen
gaan. Ook bij het verder vertellen hebben vooral mannen de kans gekregen
er betekenis aan toe te kennen. Door kritisch te lezen zien we welk wereld-
beeld de verhalen, hun vertaling, uitleg en hervertellingen ons presenteren.
Én we kunnen zelf aan de slag gaan met de verhalen om ze te vertellen van-
uit nieuwe invalshoeken en de vrouwen erin aan het woord te laten komen.
Zo worden de verhalen vérder verteld dan ze ooit verteld zijn.

Misschien zijn die teksten ook voor u aanleiding, om na te
gaan waarvoor ú dankbaar kunt zijn: tel uw zegeningen...
- We moeten dankbaar zijn voor dit leven, in plaats van
alleen maar te streven naar het ééuwig leven.
- Ik dank mijn bestaan – de gave van mijn volgende adem – aan God. Die be-
heerst en beheert alles niet zozeer, maar is er de krachtbron en energiebron
van: Adem, die bron is van veerkracht in alles.
- In de overgang tussen uit- en inademen is er een moment van dankbaar-
heid. Ik adem in: ik besta; ik adem uit: ik dank, ik glimlach.
- Het verhaal van God met ons is een reden tot dankbaarheid, tot feest, tot
jubel; daartoe zijn we samen (want we kunnen niet zonder elkaar). We dan-
ken voor wat we ontvangen.
- Ik dank God voor de pracht, die Hij me heeft geopenbaard in jouw heerlijk
gewone gezicht.

Emile Verviers
 

Op 22 november was het Thanksgivingsday, te vergelij-
ken met de traditionele Dankdag voor de oogst. Een aan-
tal parochianen hebben dat gevierd. Voorafgaand aan
een feestmaaltijd werd er gemediteerd rond een aantal
gedachten, die gaan over dankbaarheid.

Thanksgivingsdag 2018

Stille Omgang 2019
Op 30 januari om 20.00 uur zal pastoor Bakker in de Maartenszaal van de
Martinuskerk een presentatie geven over de komende Stille Omgang van
Amsterdam. Deze is in de nacht van 16 op 17 maart 2019. Aanmelden is niet
nodig. Voor meer informatie over de Stille Omgang: Ineke Huitema, Haagse
Bedevaarten (www.bedevaart.nl), via 070 387 67 01 (na 18.00 uur).

Activiteiten volwassenenpastoraat

Interview
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Jeugd en Jongeren

De Kerstviering komt eraan! Op
Kerstavond 24 december is er om
19.00 uur een viering speciaal voor
en door jullie. Op basis van de erva-
ringen van afgelopen jaren heeft het
pastoraal team besloten dat dit een
Woorddienst is. Er wordt dus geen
H. Communie uitgereikt. Zo is alle
aandacht op de kinderen gericht.
Later op de avond zijn er nog twee
Eucharistievieringen.
 
Het Kerstverhaal wordt verteld en
door kinderen gespeeld. Er zijn enge-
len met mooie jurken en vleugels,
koningen in vorstelijke mantels,
herders, herauten en natuurlijk Jozef
en Maria met het Kindje. De Koor-
school gaat samen met ons zingen.
 
 

Kerstviering voor kinderen in de Bonifatiuskerk

Wie hebben we nodig? We zoeken: twee herauten, en-
gelen (jurken en vleugels hangen klaar), herders, een
herbergier en een boer, drie koningen (mantels en kro-
nen zijn in de maak) en niet te vergeten Jozef en Maria.
 
Jullie hoeven geen teksten uit je hoofd te leren. Als je
maar zin hebt om mee te doen. We hebben graag dat je
om kwart over zes in de Bonifatiuskerk bent. Je krijgt dan
nog wat aanwijzingen en je kunt je verkleden.

 
Hierbij doen we ook een oproep aan ouders om te hel-
pen. Vind je het leuk om de kinderen mooi aan te kleden
of ben je creatief naald en draad? We kunnen wat hulp
goed gebruiken. Per mail (verviersbeker@hetnet.nl) ont-
vangen we graag de namen van kinderen die willen mee-
spelen (met leeftijd en kledingmaat) en namen van ou-
ders die willen meehelpen. Welkom!
 

Gebedsleiders Yvonne en Emile Verviers-Beker

Kerstvertelviering: 24 december 2018, 17.30 uur
Voor (groot)ouders met (klein)kinderen van 0-7 jaar
biedt deze viering op een kinderlijke en speelse wijze in
beeld en verhaal de ervaring van een ‘Kerstnachtviering’.
Het Kerstverhaal wordt verteld door Annemarie Huizing
en kinderen spelen de rollen uit het Kerstverhaal. Naast
het verbeeldend verhaal zullen er ook lichtgevende stok-
jes zijn, waarmee het licht van de Kerstnacht als herinne-
ring kan worden meegenomen. Er worden heel veel
kerstliederen gezongen. Voorganger is kapelaan Daan
Huntjens.

Kindervertelvieringen in de Sint Martinus
 
Driekoningen: 6 januari 2019, 15.30 uur
Een speciale Driekoningenviering. De kinderen worden
uitgenodigd om mee te doen aan deze viering met het
verhaal over de wijzen uit het Oosten. Gekroond en wel
zijn alle kinderen koning, maar de echte koningen van de
dag komen te voorschijn als na afloop blijkt wie er een
boon in de cake treft. Kapelaan Daan Huntjens neemt de
kinderen bij de hand en we volgen de ster.
 
Feest van de ontmoeting: 3 februari 2019, 15.30 uur
Met een viering die ook wel bekend is als Maria Lichtmis
vieren wij het feest van de ontmoeting. Jezus wordt op-
gedragen in de tempel en aan de poort van de tempel
ontmoet de heilige Familie Simeon en Hanna. Met de al-
lerkleinsten vieren we de betekenis van een naam krij-
gen bij de Doop met veel aandacht voor het licht en een
lichtje willen zijn in het leven. Na afloop zijn er de pan-
nenkoeken die horen bij de traditie van Maria Lichtmis.

Kindje wiegen
Ook speciaal voor de kinderen is er het Kindje wiegen op
25 december om 15.00 uur in de HH. Benedictus en
Bernadette en in de HH. Petrus en Paulus.


