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Water, een eerste levensbehoefte voor iedereen
De vrouw bij de put vraagt Jezus om levend water, zodat zij nooit meer dorst zal krijgen (Joh 4,15). Het gaat hier
over water in de gewone betekenis van drinkwater en over water in de symbolische betekenis van genade en heil.
Water is levengevend. Wij hebben water nodig voor ons lichamelijk bestaan en voor ons geestelijk leven.
In Nederland zijn wij meer bekend
met de strijd tegen het water dan
met een watertekort. Afgelopen
zomer was in die zin duidelijk een
uitzonderingssituatie. In de streek
waar Jezus rondtrok, was en is dat
nog steeds anders. Ook wereldwijd
hebben velen met een watertekort
te maken en is er steeds meer sprake van strijd om water. Meer dan
een miljard mensen wonen in gebieden met waterschaarste. De eindige
hoeveelheid zoet water is mogelijk
een veel groter probleem dan het
duurzaam opwekken van energie.
Met de encycliek Laudato si' roept paus Franciscus ons
op “tot bescherming van ons gemeenschappelijke huis”
en “te zoeken naar een duurzame en integrale ontwikkeling”. Alles hangt met elkaar samen. De mens is deel van
de schepping, is ervan afhankelijk en is er verantwoordelijk voor. De schepping is er voor alle mensen, nu en in
de toekomst. Zij is ons gegeven om te gebruiken; niet om
te verbruiken. Haar bewerken en met respect beheren
betekent, dat we haar verder mogen ontwikkelen maar
haar ook moeten verzorgen en beschermen.
Het is vooral een verdelingsvraagstuk, schrijft de paus:
“Door alles te wijten aan de bevolkingsgroei in plaats van
aan een extreem en selectief consumentisme door enkelen, weigert men de problemen onder ogen te zien.”
Ondanks politici die beweren dat we onze huidige leefstijl kunnen voortzetten, zijn er steeds meer mensen die
denken zoals de paus, die pleit voor een allesomvattende visie. “Vrede, gerechtigheid en behoud van de schep-

ping zijn drie absoluut met elkaar verbonden thema's.”
Het gaat om een integrale ecologie. Het consumentisme
gaat ten koste van anderen en van de schepping. De
paus roept op tot een ecologische spiritualiteit, “een
levensstijl die vervuld is van diepe vreugde, vrij van de
obsessie voor het consumeren”. Soberheid maakt vrij.
De waterschaarste is een verdelingsprobleem. De hoeveelheid zoet water is beperkt. Per wereldburger is er
ongeveer tweeduizend liter water beschikbaar. In Nederland gebruiken we nu gemiddeld het dubbele. Het overgrote deel daarvan is onzichtbaar. Het gaat naar de productie van voedsel en vooral naar de productie van dierlijke producten. Ook de productie van elektriciteit met
fossiele brandstoffen kost veel water en elektriciteit is
nodig voor vrijwel alle producten die wij kopen. Willen
we ons watergebruik werkelijk halveren dan is vanwege
de solidariteit de soberheid de aangewezen weg.
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Parochiesecretariaten
Zie ook de parochiepagina's 6 en 10.
H. Bonifatius: 070 399 24 16
secretariaat@bonifatiusparochie.info
St. Maarten - Trinitas: 070 327 45 11
parochie@sintmaarten-trinitas.nl

Website: www.rkvlietstreek.nl
webmasterrkvlietstreek@gmail.com

Begin 2018 kregen de drie parochies
van de federatie R.K. Vlietstreek een
personele unie van besturen. Eén
bestuur met drie geloofsgemeenschappen en vier kerken. Het is een
mooie uitdaging en ook een stevige
klus en we zoeken daarom ook naar
uitbreiding van het bestuur met toegewijde en kundige nieuwe leden.

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 Windenvan der Pol, pastoraal werker
pastor.vanwinden@
bonifatiusparochie.info
06 44 85 20 88 (di en do)

Colofon
Jaargang 3, nummer 1
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.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een gezamenlijke website voor
onze federatie. Er staat nu iets moois op het web. Dank aan allen die zich
hiervoor hebben ingezet. Er moet nog verder aan gewerkt worden, zoals het
overnemen van de inhoud van de website van de Bonifatiusparochie.
Pastoraal werker Ingrid van der Aart stopte met werken. Er was een goed
verzorgd en indrukwekkend afscheid in de Benedictus en Bernadettekerk.
De priesterwijding van kapelaan Daan Huntjens heeft plaatsgevonden. Vanuit de parochies zijn belangstellenden met twee bussen naar de kathedraal
in Rotterdam gebracht. Zijn eerste assistentie als diaken was in de H. Bonifatiuskerk; zijn eerste H. Mis is de HH. Petrus en Pauluskerk.
De Sint Martinuskerk vierde haar 125-jarig jubileum. Voor vele mensen was
11 november daardoor een feestelijke dag. Veel inspanningen waren nodig
om tot de verkoop van de St. Joseph Opifexkerk te komen. Nu staan we voor
de uitdaging om tot een goede verkoop van de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk te komen. De kerkgebouwen vragen de nodige zorg. Afgelopen jaar is een grote renovatie van de HH. Petrus en Pauluskerk gestart; een
kleinere renovatie van de Sint Martinuskerk; regulier onderhoud voor de H.
Bonifatiuskerk en de HH. Benedictus en Bernadettekerk.
We hopen op een goede samenwerking met de vele vrijwilligers, die van
grote en onbetaalbare waarde zijn voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen binnen onze federatie. De huidige bemensing van het bestuur voelt nu
als te gering. Er is uitbereiding nodig voor de vele taken en verantwoordelijkheden. Indien u een bestuurlijke bijdrage wilt leveren, dan nodig ik u graag
uit om een bestuurslid aan te spreken of te mailen naar Oscar de Man,
oscardeman@planet.nl of te bellen naar 06 53 42 03 31.
Het bestuur

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

kopij: kadv@sintmaarten-trinitas.nl
kerkaandevliet@
bonifatiusparochie.info

oplage: 4.100 exemplaren
druk: Editoo, Arnhem
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Actie Kerkbalans 2019
Hoe bijzonder is het dat we op de zon- en feestdagen inspiratie en ontmoeting vinden in onze kerken. Graag vraag ik uw aandacht voor de instandhouding van onze geloofsgemeenschappen en de daarvoor noodzakelijke kerkgebouwen. Wist u dat alleen al het onderhoud van een kerk zo'n € 90.000
per jaar kost? Voor het onderhoud zijn we volledig afhankelijk van uw gift.
Binnenkort ontvangt u de brief Actie Kerkbalans. Wij vragen u om te geven
wat u kunt missen. Mocht u nu al een gift willen geven, dan ziet u hier de
bankrekeningnummers.
Wist u dat u heel makkelijk uw gift volledig fiscaal aftrekbaar kunt maken?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de penningmeester, Vincent Dobbe
(vincent_dobbe@hotmail.com).
Bankrekening H. Bonifatius: NL70 RABO 0323 1096 75
Bankrekening Sint Maarten: NL60 RABO 0365 9004 35
Bankrekening Trinitas: NL33 RABO 0365 9913 25

Van het pastoraal team

Een rijke erfenis
Als ouders in onze federatie tijdens de doopvoorbereiding op enkele stellingen reageren, vindt de stelling “Door de doop wordt je kind van de erfzonde
bevrijd” meestal weinig weerklank. We hebben er moeite mee om ‘…zonde’
met een pasgeboren kind te verbinden. Maar wat is precies erf-zonde? In het
dagelijks leven roepen we “Zonde!” als iets goeds verloren gaat, bijvoorbeeld
als iemand wijn op de grond morst. Zo is het slechte en dus ook de zonde altijd een gebrek aan het goede. En dan erf-zonde: een gebrek dat niet onze
eigen schuld is, maar dat we hebben geërfd.
Stel dat je overgrootvader multimiljonair was. Tegen het
einde van zijn leven heeft hij echter zijn hele kapitaal
vergokt. Daarmee loop jij je erfenis mis. Zonde!
Dit is precies wat de erfzonde inhoudt. God heeft de
mensen oorspronkelijk een groot cadeau gegeven:
vriendschap en vertrouwelijke omgang met Hem. Maar
de eerste mensen hebben dat geschenk al vergooid.
Daarmee lopen alle mensenkinderen hun erfenis mis.
Van generatie op generatie wordt het mens-zijn doorgegeven zonder die vertrouwelijkheid met God (en dus met

de neiging zich voor God te verstoppen. Hem niet op te
zoeken, het leven niet met Hem te delen…).
Het heilig Doopsel echter verenigt het kind met Jezus,
met God de Zoon. Het mag God nu Vader noemen. Weliswaar kan het dat nog niet, maar dat geeft niet: vanaf
de doop is de heilige Geest in het hart van het kind
voortdurend ‘Abba, Vader’ aan het bidden.
Paulus concludeert daaruit: “Je bent dus niet langer slaaf
maar zoon; en als je zoon bent, dan ook erfgenaam”
(Gal. 4,7)! De bevrijding van de erfzonde is dus niets anders dan het alsnog mogen ontvangen van de erfenis die
we waren misgelopen.
Natuurlijk kan die vertrouwelijkheid met de Vader ook
bij een gedoopte weer verloren gaan. Dat is dan geen
erf-zonde meer, maar eigen zonde. Op zondag 31 maart
lezen we over de verloren zoon (Lc 15). Hij heeft zijn erfenis gekregen en verkwanseld. Maar geen nood! De
Vader leeft en raakt nooit uit-gegeven. En in Jezus hebben wij een ‘oudere broer’ die niet loopt te mokken over
onze lichtzinnigheid, maar die niets liever wil dan alle
broers en zussen terughalen. Daartoe wil Hij ons zelfs
achterna reizen, ons tussen de varkens vandaan komen
halen, voor ons gekruisigd worden.
Voor ons allen een gezegende Veertigdagentijd om na te
gaan of we de erfenis misschien (deels) hebben verknoeid. Dit is de tijd van de terugkeer!
Kapelaan Daan Huntjens

Heel veel dank voor het vele werk
Wanneer ik deze woorden aan het papier toevertrouw is het zondagmiddag
6 januari, op het Hoogfeest van Driekoningen. Ik wil alle vrijwilligers van
harte dank zeggen voor hun inzet en hun betrokkenheid bij de vieringen op
Kerstmis en de overige feestdagen. Onze parochiekerken zijn ware gastvrije
plaatsen geweest om samen ons geloof te vieren met velen.
In dit eerste nummer van het nieuwe jaar wil ik, ook in naam van de overige
leden van het pastorale team, u allen danken voor de goede wensen rond de
feestdagen en u allen veel heil en zegen wensen in uw leven in 2019. We bidden en hopen op een goede, betrokken en gezegende samenwerking met u
de vrijwilligers tot opbouw van een kerkgemeenschap waar we van harte
‘God met ons’ mogen vieren, met name in de Sacramenten.
Pastoor W. Bakker
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Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

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

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

Sacrament van Boete en Verzoening
Dit Sacrament doet de mens de barmhartigheid van God
ondervinden om zelf als mens barmhartigheid te beoefenen. In de tijd voorafgaand aan het grootste feest van
ons christenen, het Paasfeest wordt er extra gelegenheid
gegeven om je met God te verzoenen.
In de Veertigdagentijd zijn er de volgende mogelijkheden
om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvan-

gen. In de HH. Petrus en Pauluskerk op 5 en 12 april om
9.30 uur en op 15 april om 19.00 uur na afloop van de
boeteviering. In de Sint Martinuskerk op 10 april om
12.00 uur en op 13 april om 15.30 uur. In de HH. Benedictus en Bernadettekerk op 13 april van 17.30 tot 18.30
uur. Aansluitend is er om 19.00 uur een boeteviering
met palmwijding. In de H. Bonifatiuskerk op 12 april om
10.00 uur en op 17 april van 8.45 tot 9.15 uur.
Pastoor W. Bakker
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Geloven en vieren

Vieringen in de Veertigdagentijd
Gedurende de Veertigdagentijd zijn er zowel in Rijswijk als in Voorburg op de woensdagavond om 19.30 uur
oecumenische meditatieve vieringen.

Daarnaast zijn er in de Goede Week oecumenische vespervieringen: op maandag 15 april in de Nieuwe Kerk en
op dinsdag 16 april en woensdag 17 april in de Jeroenkapel van de HH. Benedictus- en Bernadettekerk. Deze
vieringen beginnen om 19.00 uur.

Voorburg
Vanuit de Sint Maartenparochie en de Martini wijkgemeente (GKV) worden vieringen met Woord en gebed,
met zang en stilte voorbereid. Het thema is dit jaar:
De weg van Jezus… De vieringen zijn in de dagkapel van
de St. Martinuskerk. Na de vieringen is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten met koffie of thee en gaan we met
elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen. Op de
eerste woensdag is dat een hongerdoek, op de laatste de
Kruisweg en op de drie overige avonden wordt er samen
met diaken Tolsma gesproken over Heil, Heilig en
Heiliging. Ook hierover verschijnt nadere informatie
in de kerken en op de website.

Kinderen en Palmpasen

Palmtakjes inleveren

Op zondag 14 april is het Palmzondag. De kinderen zijn
dan extra welkom in de kerk om met hun Palmpaasstokken mee te lopen in de Palmpaasprocessie. Dit geldt
vooral voor de kinderen die zich voorbereiden op de
eerste heilige Communie.

U kunt uw palmtakje van afgelopen jaar bij de ingang van
de kerk inleveren. Ze worden verbrand en de as wordt
gebruikt voor het geven van het askruisje op Aswoensdag 6 maart.

Rijswijk
In Rijswijk wordt gewerkt aan een serie van vijf vieringen: op 13 maart in de Oude Kerk, op 20 maart bij Life
Community Church, op 27 maart in de Leeuwendaalkerk,
op 3 april in de H. Bonifatiuskerk en op 10 april bij de
Volle Evangelie Gemeente. Nadere informatie vindt u
te zijner tijd in de kerken en op onze website.

Stille Omgang
Op 30 januari heeft pastoor Bakker een presentatie gegeven over de Stille Omgang van Amsterdam in de nacht
van 16 op 17 maart 2019. Voor meer informatie over de
Stille Omgang: Ineke Huitema, Haagse Bedevaarten
(www.bedevaart.nl), via 070 387 67 01 (na 18.00 uur).
Folders om in te schrijven liggen in de verschillende kerken van onze federatie. Voor jongeren tussen 15 en 30
jaar is er een eigen programma: zie de achterpagina.

HH. Benedictus en Bernadettekerk
Hier zingt in de viering van 9.30 uur de koorschool. De
kinderen kunnen een zelfgemaakte palmpaasstok meebrengen. De eerstecommunicanten maken hun stok
tijdens de voorbereiding op zondag 7 april.
HH. Petrus en Pauluskerk en Sint Martinuskerk
Vanaf 8 april zijn kale stokken af te halen op het centraal
parochiebureau (ma-vr 9.30-12.00 uur). Men dient zelf
voor de lekkernijen aan de stok (broodhaantje, theezakjes, jamkuipje, rozijntjes, mandarijn en dergelijke) te zorgen. Na de vieringen kan de stok bij iemand worden gebracht die een beetje extra aandacht verdient. Adressen
worden verstrekt. In de Petrus en Pauluskerk kunnen
kinderen zich om 10.00 uur aanmelden in De Haard. Zij
zijn dan met hun ouders in de gelegenheid om de stok te
versieren en vol te hangen met lekkernijen. In de Martinuskerk zijn de kinderen met ouders om 9.00 uur welkom in de Maartenszaal. Een half uur is te weinig om een
stok te maken, na de processie wordt daarom de stok tijdens de viering door de kinderen afgemaakt.

Digitale Veertigdagenretraite
Als voorbereiding op het Paasfeest bieden de jezuïeten
ook dit jaar weer een Veertigdagenretraite aan. De deelnemers krijgen dagelijks een e-mail met een Bijbeltekst
en begeleidende vragen ter overweging. Zo kunt u dagelijks bidden met behulp van computer of smartphone.
Deze retraite is gratis; u kunt zich, als u nog niet eerder
deelnam, inschrijven via www.ignatiaansbidden.org.
De deelnemers kunnen als zij dat willen hun ervaringen
uitwisselen, en wel op de zaterdagen 16 en 30 maart en
13 april, van 10 tot 11.15 uur in de Benedictus en Bernadettekerk. We kunnen dan met elkaar delen wat ons de
voorafgaande week in ons gebed heeft getroffen. Een
van de eerdere deelnemers vertelde: “door hier te zitten
en erover te praten komt God dichterbij”!
De bijeenkomsten worden begeleid door Yvonne en
Emile Verviers-Beker. U kunt bij hen terecht voor aanmelding en meer informatie (verviersbeker@hetnet.nl).
Van harte welkom!
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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: 06 10 77 78 75
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

Muziek in de Bonifatius

Tentoonstelling in de B&B-kerk

Zondag 17 februari om 15.00 uur
Duo Katharina & Miranda, hobo en
harp, brengt romantische werken.

In de Benedictuszaal van de Benedictus en Bernadettekerk zijn aquarellen van Bets Vriend te bewonderen.
Ze heeft deze winterlandschappen
onder begeleiding in Stervoorde geschilderd en hoopt dat wij hiervan
kunnen genieten.

Zondag 17 maart om 15.00 uur
Pianorecital van Andrew Wright met
werken van Brahms.
De concerten vinden plaats in het
kader van de concertserie ‘Muziek in
de Bonifatius’ aan de Van Vredenburchweg 69 in Rijswijk. Het 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.
Verder jaarprogramma 2019
14 april: Hugo Distler, ‘Choral-Passion’ op. 7 (1932) nach
den vier Evangelien der Heilgen Schrift. Het Voorburgs
Vocaal Ensemble o.l.v. Marijke van Klaveren m.m.v.
Martien Stoeten
19 mei: Concert voor orgel, vleugel en cello door Gonny
van der Maten, Frans van Ruth en Doris Hochscheid met
werken van Wouter van Belle en Rock van Veldhuizen,
en daarnaast muziek van o.a. Bach, Schumann, Peter
Eben, de Falla en Joseph Jongen
23 juni: Orgelconcert ‘De diversiteit van het orgel’ door
Gerard Legierse
15 september: Orgelconcert door Ben van Oosten met
werken van Bach en 19e eeuwse Franse componisten
13 oktober: Coprario Consort met Spaanse en Sefardische muziek uit de Renaissance
24 november: Caeciliaconcert door Gloria Deo en Scola
Cantorum van de Bonifatiuskerk o.l.v. Gerard Legierse
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Van Binnenuit – Voorjaar 2019
De Protestantse Gemeente Rijswijk heeft in het voorjaar
van 2019 onder de naam ‘Van Binnenuit’ weer een rijk
aanbod aan activiteiten die gericht zijn op een vorm van
geloven van binnenuit. Ook parochianen uit de federatie
Vlietstreek zijn hierbij van harte welkom. Zie voor meer
informatie de folder achter in de kerken en op de website www.van-binnenuit.nl.
We noemen kort enkele activiteiten.
* Elke dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur is zowel de
Rijswijkse Oude Kerk als de Nieuwe Kerk open voor een
kopje koffie of om iets creatiefs te doen.
* Ontmoetingen voor ouderen in de Nieuwe Kerk (dinsdagmiddagen 19 februari, 5 en 19 maart, 2, 16 en 30
april, 14 en 28 mei en 11 juni om 14 uur).
* Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich opgeven voor een
gespreksgroep ‘Geloven 2.0’; twintigers en dertigers voor
‘Geloven 3.0’; oudere jongeren van 40 tot 50 jaar voor de
gespreksgroep ‘de Verdieping’.
* Open Cirkel, ontmoetingsgroep op maandagavonden
voor 50- tot 70-jarigen.
* Ouders van jonge kinderen kunnen zich op geven voor
een serie gesprekken over geloofsopvoeding.
* Filosofiegroep over spiritualiteit.

Heilige Bonifatius

Mantelzorg Nieuwsbrief

Familieberichten

De nieuwe Mantelzorg Nieuwsbrief (januari 2019) staat op de website
www.welzijn-rijswijk.nl.

Gedoopt
Laura Krazynska
Alan Kaleta
Laura van Vliet
Bartosz Holody
Amelia Buz
Jakub Szmiglewski
Weronika Szmiglewska
Elin Sleddering

Er worden dansmiddagen georganiseerd in Wijkcentrum Steenvoorde; er is
koffie-inloop voor mantelzorgers in het Oude Raadhuis. Als u zorgt voor iemand met GGZ-problematiek, kunt u hierover ervaringen delen in een Gespreksgroep GGZ. Ook is er een Alzheimercafé, een ontmoetingsplek voor
mensen met dementie, hun familie, vrienden en mantelzorgers.
Begin februari start de cursus Mindfulness voor Mantelzorgers, om beter
te leren omgaan met alle stress en hectiek waar u als mantelzorger mee te
maken kunt hebben. In maart gaat de cursus Grip en Glans van start voor
als u wat meer grip op uw leven wilt krijgen.
Er staat verder informatie in over de parkeervergunning voor mantelzorgers,
mantelzorg-vergoedingen van zorgverzekeraars, de verandering van de eigen
bijdrage bij ondersteuning vanuit de Wmo en de toelating van GGZ-cliënten
tot de Wet langdurige zorg.

In memoriam Tiny van der Ploeg
Op 4 januari overleed Tiny van der Ploeg. En wie ‘Tiny
van der Ploeg’ zegt, zegt: ‘Jeroenkerk’. Wat heeft zij
gestreden voor het behoud van die knusse kerk! Ook
tijdens de uitvaartviering in de B&B-kerk klonk dat voortdurend door. Even was er zelfs het plan deze viering in
de Jeroenkapel te houden, maar uit het behoorlijk ruime
bezoek aan die viering bleek dat dat onmogelijk geweest
zou zijn. Ook was zij vanaf de oprichting van het parochieblad Pastorale tot 2008 lid van de redactie. En ook
hier stonden haar bijdragen voortdurend in het teken
van haar streven de Jeroenkerk te behouden.

Maaltijdprojecten
Benedictus en Bernadettekerk
Eens per twee weken bent u op
woensdag in de gelegenheid om aan
te schuiven voor een maaltijd in de
parochiezaal van de Benedictus en
Bernadettekerk. Kom en overtuig u!
De eerstkomende maaltijddata zijn:
6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 en
17 april, 1, 15 en 29 mei, 12 en 26
juni en 10 en 24 juli 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 telefoonnummers:
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 14 en 28 februari,
14 en 28 maart, 11 en 25 april,
9 mei, 6 en 20 juni 2019. De prijs
van de standaard maaltijd is € 6 en
van het koudbuffet € 8,50.
Aanmelden: de maandag vooraf bij
mevr. Adele Lievaart 070 393 21 63;
b.g.g. fam. Rog 06 50 28 32 42.

Overleden
Anna Schoevers-Otterbein, 96
Susanna de Jong-Hofstede, 94
Diaken Flip van Ruijven, 84
Jeanne van der Sman-Persoon, 74
Margreet Slootweg-Holtkamp, 73
Ben Oremus, 83
Frans Giezeman, 81
Riet van der Kolk-van Velzen, 92
Wim Oosterveer, 80
Tiny van der Ploeg-Mors, 84
Rob Muller, 83

Diaconaal
Veertigdagenproject
Tot vorig jaar was het gebruikelijk
dat er in de H. Bonifatiusparochie
samen met de Nieuwe Kerk een diaconaal project voor de Veertigdagentijd werd gekozen. Pastoraal werker
Ingrid van der Aart stak hier veel tijd
en energie in.
Na haar vertrek zijn we zoek naar
een nieuwe invulling. Hierover wordt
momenteel met verschillende mensen gesproken. Het idee is zoveel
mogelijk binnen de federatie samen
te werken aan één project, aangedragen door de Bisschoppelijke Vastenactie. Zo kunnen we met beperkte inzet een zo groot mogelijk resultaat bereiken. In dit kader wordt er
ook gewerkt aan het organiseren van
een sobere maaltijd gedurende de
Veertigdagentijd. Belangstellenden
kunnen zich bij mij melden.
Pier Tolsma, diaken

Vervoer naar de kerk
Voor vervoer naar de Bonifatius bel:
W.G. Oosterveer, 070 390 01 71.
Naar de Benedictus en Bernadette:
Theo van Paassen, 0174 29 29 57.
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Vieringen in onze kerken

Zaterdag 9 en zondag 10 februari: 5e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
zo 9.30 B&B Euch. Pastoor Bakker
zo 9.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Huntjens
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Van Deelen
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD

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

Zaterdag 16 en zondag 17 februari: 6e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Huntjens
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Koorschool, na afloop koffie
JoKo, kinderwoorddienst

Zaterdag 23 en zondag 24 februari: 7e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD
zo 13.00 Bon Dopen Pastoor Bakker

Samenzang
Barina
Vier Jaargetijden
Gloria Deo (Latijn)
Con Amore
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
Doopvieringen

Zaterdag 2 en zondag 3 maart: 8e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk
za 19.00 B&B Comm. Gebedsleiders Verviers & Beker
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
zo 9.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
zo 11.00 P&P Euch. Pastor Van Eijk

Zanggroep
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Samenzang, organist

Woensdag 6 maart: Aswoensdag, collectes voor het Vastenactieproject
wo 10.30 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
Schola Cantorum
wo 12.45 Mar Euch. Pastoor Bakker
Samenzang
wo 19.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
Resonet in Laudibus
wo 19.00 Mar Gebed Diaken Tolsma & gebedsleider
St. Maarten
wo 19.00 P&P Gebed Pastoor Bakker & gebedsleider
Con Amore
Zaterdag 9 en zondag 10 maart: 1e zondag van de Veertigdagentijd
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
Samenzang
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
Resonet in Laudibus
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Huntjens
Gerardus Majellakoor, na afloop koffie
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Van Deelen
Con Amore, kinderwoorddienst
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo 15.30 Mar Gebed Kapelaan Huntjens
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders
Vieringen op weekdagen
maandag
12.15 Mar
maandag
18.30 B&B
maandag
19.00 B&B
dinsdag
9.00 P&P
1e dinsdag
9.30 B&B
2, 3, 4e dinsdag 9.30 B&B
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Middaggebed
Rozenkrans
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering

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

9.30
12.45
19.00
9.00
9.00
9.00
9.30

Bon
Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

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

Vieringen in onze kerken

Zaterdag 16 en zondag 17 maart: 2e zondag van de Veertigdagentijd
za 16.30 Mar Euch. Kapel. Van Deelen & dkn Tolsma
Schola Cum Jubilo
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
Resonet in Laudibus
zo 9.30 Mar Euch. Kapel. Van Deelen & dkn Tolsma
St. Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Kapel. Van Deelen & dkn Tolsma
Gloria Deo (Ned.)
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
Con Amore
zo 13.00 Mar Dopen Kapelaan Van Deelen
Doopvieringen
Dinsdag 19 maart: Heilige Jozef
di
9.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
di
9.30 B&B Euch. Pastoor Bakker
Zaterdag 23 en zondag 24 maart: 3e zondag van de Veertigdagentijd
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
St. Maarten, nabestaandenviering
zo 9.30 B&B Euch. Pastoor Bakker
Barina, hoofdcollecte voor de PCI
zo 9.30 Mar Euch. Kapelaan Van Deelen
St. Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Bakker
Gloria Deo (Latijn), hoofdcollecte voor de PCI
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
JoKo, nabestaandenviering
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
Maandag 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
ma 19.00 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
Zaterdag 30 en zondag 31 maart: 4e zondag van de Veertigdagentijd (Zondag Laetare)
za 16.30 Mar Comm. Gebedsleider Pinkse
Samenzang, organist
zo 9.30 B&B Euch. Pastor Van Eijk
Resonet in Laudibus
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & gebedsl. Pinkse St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
Koorschool
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker & gebedsl. Pinkse Con Amore, kinderwoorddienst
Zaterdag 6 en zondag 7 april: 5e zondag van de Veertigdagentijd
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Zanggroep
za 19.00 B&B Comm. Gebedsleiders Verviers & Beker
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
Resonet in Laudibus
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
St. Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
Schola Cantorum, na afloop koffie
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Samenzang, organist
Zaterdag 13 en zondag 14 april: Palmzondag
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
za 17.30 B&B Biecht Kapelaan Van Deelen
za 19.00 B&B Euch. Kapelaan Van Deelen
zo 9.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD
zo 13.00 P&P Dopen Kapelaan Huntjens
Afkortingen
Kerken:
Soort viering:

Samenzang, organist
Resonet in Laudibus, boeteviering & palmwijding
Koorschool
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo (Ned.)
Con Amore, kinderwoorddienst
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
Doopvieringen

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

Kruisweg
In de HH. Petrus en Pauluskerk wordt gedurende de Veertigdagentijd iedere vrijdagavond om 19.00 uur de
Kruisweg gebeden. U bent van harte welkom ook een keer mee te bidden als voorbereiding op Pasen.
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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

Actie Kerkbalans 2019

Restauratie kerken

In het weekend van 9 en 10 maart 2019 start in onze parochies de Actie Kerkbalans. In dat kader wordt aansluitend aan de weekendvieringen informatie gegeven over
de actuele financiële situatie van de parochies St. Maarten en Trinitas. Voor St. Maarten zal dit zijn in het Atrium
op 9 maart na de viering van 16.30 uur en op 10 maart
na de viering van 9.30 uur. Voor de Trinitas in De Haard
na de viering van 11 uur op zondag 10 maart. Het bestuur nodigt u allen uit voor deze bijeenkomsten.

Bij het verschijnen van deze Kerk aan de Vliet zijn de
restauraties van de Sint Martinus- en de HH. Petrus en
Pauluskerk voltooid. Er is flink gewerkt. De kosten zijn
ongeveer € 100.000 voor de Sint Martinuskerk en ruim
€ 300.000 voor de HH. Petrus en Pauluskerk. Gelukkig
hebben we voor beide rijksmonumenten zo'n 50 %
subsidie ontvangen. Hierbij doe ik een persoonlijk
beroep op u, uw financiële bijdrage te doneren in de
jaarlijkse Actie Kerkbalans, zodat ook deze noodzakelijke
uitgaven mogelijk blijven.

Vastensoep in de Veertigdagentijd
In de Maartenszaal van de Martinuskerk is er op 6 maart,
om 18.00 uur een vastensoepmaaltijd waarbij het
Vastenactieproject wordt ingeleid. Op de zaterdagen in
de Veertigdagentijd is er na afloop van de viering een
vastensoepmaaltijd in plaats van koffiedrinken.
In Leidschendam zijn de vastensoepmaaltijden op de
dinsdagen van de Veertigdagentijd om 18.00 uur in de
Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6. De eerste
keer is op 12 maart. Wij doen dit samen met de protestantse gemeente en hopen op heel veel deelnemers.
Wie wil er soep koken?
Wie wil ons helpen de soep te koken? De vaste ploeg
koks die elk jaar opnieuw kookt heeft versterking nodig.
Wilt u een of meer keren helpen? U krijgt een recept
voor vijf liter soep. De kosten worden vergoed. U brengt
de soep op dinsdagavond warm naar de kerk. Heeft u
geen vervoer, dan wordt de soep bij u opgehaald. Op
12 maart beginnen wij met traditiegetrouw erwtensoep,
met of zonder vlees. Alstublieft, kom ons helpen! Uw
hulp is echt nodig. Aanmelden en informatie per bij:
willietetteroo@gmail.com of 06 38 92 59 51.
De werkgroep M.O.V.
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Ook de tuin bij De Haard wordt momenteel aangepakt.
Met de inzet van de vrijwillige tuinploeg, de toegezegde
bijdrage van Hoogvliet en hopelijk een subsidie, komt de
tuin met een terras bij de openslaande deuren er weer
verzorgd uit te zien.
Pastoor W. Bakker

Sint Maarten en Trinitas

Kinderboekjes in de Sint Martinuskerk

Familieberichten

Voor de kleine kinderen zijn er twee nieuwe boekjes aangeschaft. ‘Een
Bijbeltje voor jou’, met mooie tekeningen en kleine tekstjes over bekende
Bijbelverhalen. En ‘Ik ga mee naar de kerk’, om de viering te kunnen volgen
met een beetje uitleg. Op de onderste plank in de kasten aan beide zijden
van de kerk liggen de boekjes klaar.

Gedoopt
Yfke Haaksma
Sophie Haaksma
Max van der Vlies
Lily Collard
Veronique van Dorresteijn
Claudia Miller

Monseigneur Jan Hendriks coadjutor
Paus Franciscus heeft monseigneur
Jan Hendriks benoemd tot bisschopcoadjutor van het bisdom HaarlemAmsterdam. Wij willen hem vanuit
zijn thuisparochie, de HH. Petrus en
Paulus van harte feliciteren met deze
benoeming en het vertrouwen dat
paus Franciscus in hem heeft om
monseigneur Jos Punt op te volgen.
Monseigneur Punt hoopt in januari
2021 de emeritaatsleeftijd van
75 jaar te bereiken. Tot die tijd zal hij
de bestuurstaken geleidelijk overdragen aan monseigneur Jan Hendriks
die al sinds 2011 zijn hulpbisschop is.
Pastoor W. Bakker

Oecumenisch vrouwenwerk
De bijeenkomsten van de Vrouw en Geloof zijn op woensdag 20 februari in
de Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg en op 20 maart in de Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6, Leidschendam. Het thema is: Beelden van God. Ria Keijzer en Jacqueline Bakker leiden de ochtenden. Zij zullen
dit elk op hun eigen wijze benaderen. U bent van harte welkom. De koffie
staat vanaf 9.45 uur klaar, we beginnen om 10 uur tot uiterlijk 12 uur. Meer
informatie bij Marianne Pompert, pompertmarianne@gmail.com of Plony
Korving, p.korving@outlook.com.

Overleden
Aloyius Hellebrekers, 91 jaar
Bertha van Neijhof-Duurkoop,
103 jaar
Tonny Thoben, 90 jaar
Annie van der Geest-Hendrikse,
80 jaar
Hans Buijs, 85 jaar
Ali Heijnen-Disseldorp, 94 jaar
Jacques Meershoek, 88 jaar
Ton Lieffering, 82 jaar
Agnes Gerritsen, 93 jaar
Lex Bennink, 87 jaar
Piet van der Voort, 88 jaar
Anneke van Lochem-van der Flier,
67 jaar
Corrie van der Hulst-Boers, 90 jaar
Frans van der Linden, 90 jaar
Jos van Boheemen, 62 jaar
Gerdie van der HeijdenCromberge, 93 jaar
Odette Kakebeeke-Corne, 88 jaar
Arend Roeling, 91 jaar
Rie van der Meer-van Rijn, 97 jaar
Riet Lipman, 90 jaar
Wil Duurkoop, 82 jaar

Meezingen in het Gospelweekend
Beleef gospelmuziek met Edith Casteleyn, een internationale bekendheid als het gaat om Black American Gospelmuziek. Samen met haar combo en professionele zangers weet zij in korte tijd een echt gospelkoor neer te zetten,
een unieke muzikale belevenis! Geef je op en zing mee op 9 en 10 maart. De workshop is zaterdag 9 maart van
12.00 tot 17.00 uur in de Oude kerk in Voorburg. De generale repetitie is 10 maart om 17.00 uur en de uitvoering is
om 19.00 uur tijdens de viering van Wereldgebedsdag en Internationale Vrouwendag ook in de Oude Kerk. De kosten zijn € 15 per persoon inclusief bladmuziek, thee of koffie. De organisatie gaat uit van de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg. Aanmelden bij Adriënne van Mourik, gospel90@avanmourik.nl of 06 470 73 420. Zie ook de
website van de federatie Vlietstreek.

Jubilarissen Martinuskerk
Op zondag 25 november vierden Leo Duurkoop zijn veertigjarig en Gerda van Oostrom, Ria de Ram, Nettie Smits
en Toos Swaanenburg hun vijftigjarig jubileum als koorzanger. Zij werden toegesproken en geëerd met de bijbehorende onderscheidingen van de NSGV. Wij feliciteren hen en hopen dat zij nog vele jaren lid van het parochiekoor Sint Maarten zullen blijven.
Marja de Goederen, voorzitter parochiekoor Sint Maarten
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Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

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

Oriëntatiedag priester en diakenopleiding bisdom Rotterdam
Op zondag 10 februari staan van 14.00 tot 16.30 uur tijdens de Oriëntatiedag de deuren van Vronesteyn open voor mannen die nadenken over het
priesterschap of diaconaat.
Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar
allemaal bij komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is,
maar wil je eerst weten wat dat precies in houdt. Of misschien wil je eens
met iemand praten, omdat je gelooft dat je geroepen wordt.
Op de oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de
rector van de priester- en diakenopleiding en ook bij de
spirituaal (de geestelijk leidsman die bij de opleiding is
betrokken) en natuurlijk bij de studenten. Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages. Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer. De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming
en toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.
Oriëntatiedag Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS,
Voorburg. Zie www.bisdomrotterdam.nl. Aanmelden via
priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl.
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Kerk en wereld

Vastenactie 2019: schoon water verandert alles
Evenals elk jaar zullen onze parochies tijdens de Veertigdagentijd actievoeren voor een goed doel van de
Bisschoppelijke Vastenactie (BVA). Dit jaar richten wij
onze aandacht op een project voor schoon water op
plaatsen waar dat nog niet beschikbaar is.
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc
doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland
nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in
huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt. In
grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook
onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en
vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden de
gevolgen van de watercrisis. Dit jaar steunen wij waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië
die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of
opslagtanks. Oplossingen die schoon water brengen bij
de mensen die het nodig hebben. Als een waterpunt
vlakbij een school wordt gebouwd, zorgt het bijvoorbeeld voor grotere presentie, met name van jonge meisjes. Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water, want water verandert alles!

Op verschillende manieren gaan wij voor dit project actievoeren. Zo zijn er weer de wekelijkse soepmaaltijden
in de parochies met aandacht voor het project en vindt
in Leidschendam de traditionele klaverjasavond plaats.
Op Aswoensdag wordt in de Petrus en Paulus na de viering het project gepresenteerd. Ook de Bonifatiusparochie heeft voor dit project van de Vastenactie gekozen.
Een bijdrage overmaken via de bank kan ten name van
Bisschoppelijke Vastenactie, NL21 INGB 0000 0058 50
met vermelding: Vastenactie 2019.

Activiteiten van De Samenlopers voor de bewoners van het AZC in Rijswijk
De kerstactie Gast aan tafel
Begin december is er een oproep geweest om u op te
geven als gastgezin. Het was voor ons goed om te zien
dat er zoveel mensen zich hadden opgegeven om een
gezin bij hen thuis te verwelkomen. Er zijn ongeveer
twintig gezinnen van het AZC uitgenodigd bij mensen
thuis om een (kerst)maaltijd met hen te eten.
Door de moeizame communicatie is het niet voor iedereen is gelukt gasten uit te nodigen. Heel bijzonder was
het volgende. We belden bij een familie aan en toen vertelde de moeder met een glimlach niet mee te willen
doen dit jaar. Zij waren vorig jaar bij een gezin thuis geweest en hadden nu het Nederlandse gezin bij hen thuis
uitgenodigd voor een maaltijd!
Mannenactiviteit
We zijn nog op zoek naar een man die mee wil helpen
met het opzetten van activiteiten voor mannen op het
AZC. Neem hiervoor contact op met Arie de Jong
aenc@kabelfoon.nl.
Knutselen met kinderen
Om de zaterdag worden er activiteiten georganiseerd
voor de kinderen op het AZC. Tussen 10 en 12 uur kun-

nen de kinderen binnenlopen om iets te knutselen. Er
komen op zo'n ochtend ongeveer tien tot dertig kinderen van 4 tot 12 jaar binnen. Vind je het leuk om hierbij
te helpen of een keer een workshop te organiseren?
Stuur een mailtje naar kinderactiviteitazc@gmail.com.
De data waarop we het knutselen hebben gepland, zijn
12 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 maart,
23 maart, 6 april, 20 april, 4 mei, 18 mei, 1 juni, 15 juni,
29 juni en 13 juli.
De Samenlopers (www.desamenlopers.nl)

PCI Bonifatius – Mazen in het net
Natuurlijk kent u de uitdrukking. Maar wat als je er zelf
doorheen dreigt te glijden? De sociale ondersteuning is
in Rijswijk goed geregeld, maar toch worden we geconfronteerd met mensen en gezinnen die door een ongelukkige samenloop van omstandigheden echt in de problemen komen. En die proberen we dan bij te staan. Dat
kan, doordat u met zijn allen uw PCI steunt door uw giften via de bank, maar natuurlijk ook door uw bijdrage
aan de PCI-collecte afgelopen december en via het offerblok voor de armen in de Bonifatiuskerk. Met een opbrengst van € 1.350 uit de collecte en ruim € 835 via het
offerblok kan het PCI bestuur ook in de nabije toekomst
weer zien te voorkomen dat wie dan ook tussen de
mazen van het net dreigt te vallen. Onze hartelijke dank.
Peter Speetjens, penningmeester PCI
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Inspiratie en bezinning

Kerk als gemeenschap van geroepenen
Gebed
Gebed voor onze aarde
Almachtige God,
U bent aanwezig in heel het universum en in het kleinste van uw schepselen, U omarmt alles wat bestaat
met uw liefde.
Stort uw liefdeskracht ook uit over
ons, opdat wij het leven en de
schoonheid beschermen. Overstelp
ons met uw vrede opdat wij als broeders en zusters samenleven zonder
iemand schade te berokkenen.
O, God van de armen, help ons om
hen die uitgestoten en vergeten
worden, en die zo kostbaar zijn in uw
ogen, bij te staan. Genees ons, opdat
wij beschermers van de aarde worden en ons niet gedragen als roofdieren. Genees ons, opdat wij zaaiers van schoonheid worden en niet
van vervuiling en vernietiging.
Raak de harten van hen die winst
najagen ten koste van de aarde en
van de armen. Leer ons alles naar
waarde te schatten en vol bewondering te aanschouwen. Laat ons op
onze weg naar uw oneindig licht ontdekken hoe diep verbonden wij zijn
met alle schepselen.
Dank U omdat U nu en altijd met ons
bent. Wij vragen U, sterk ons in onze
strijd voor gerechtigheid, liefde en
vrede.
Uit: Laudato si' van paus Franciscus

Gedicht
Uit het leven van alle dag
“hoor”, een sirene – ambulance
snelt voorbij
wekt onze aandacht even
schietgebedje…
God laat het goed gaan?
Liesbeth Hoogduin
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Na het Jaar van Gebed in 2018 volgt in 2019 het Jaar van de Roepingen binnen ons bisdom Rotterdam. Iedere christen is geroepen om de liefde van
Christus uit te dragen in woord en daad in en vanuit de Kerk als gemeenschap van geroepenen binnen onze samenleving.
Het is daarom belangrijk om deze Blijde Boodschap van Jezus, het Evangelie
echt tot je door te laten dringen. Je zult ervaren, dat de roep van het Evangelie, de oproep van Jezus Christus nooit je eigen liefde en gevoelens zal overschreeuwen. Deze roepstem van God uit zal eerder jouw liefde versterken,
ruimer maken ten aanzien van de naaste. Wanneer God roept, dan eist Hij
geen ruimte op voor zichzelf, maar wil Hij met zijn genade en zijn liefde bij
jou zijn. Ik ga met je mee. Ik doe met je mee. Ik wil je zo nabij zijn, dat mijn
liefde voor jou je sterk en rustig maakt om met meer liefde te spreken en
te handelen. Dit klinkt eenvoudig: liefde accepteren van God uit om liefde
te geven aan je medemens. Denk maar aan je opvoeding, ook al waren je
ouders beperkt in het geven van liefde, je hebt deze liefde geaccepteerd.
En alleen omdat je deze liefde hebt geaccepteerd, kun je liefde geven.
Dankbaar ben ik voor alle mensen die mij de jaren door met hun liefde nabij
zijn gebleven en mij zijn blijven uitnodigen om trouw te blijven aan het vieren van de Eucharistie als bron en hoogtepunt van Gods liefdevolle aanwezigheid in mijn leven. Dankbaar ben ik voor allen die mij, naast de studie en
het sporten, hebben geholpen om geregeld met aandacht te lezen en te luisteren naar het Evangelie van Jezus Christus. Mij hebben geholpen om open
te blijven staan voor de roepstem van God om Hem en de naaste lief te hebben. Mij zo de kans hebben gegeven om als gedoopte het goede werk dat
God in mij is begonnen, ook binnen de gemeenschap van geroepenen te
beleven. Laten we in dit komende jaar bidden, dat velen een goede kans
krijgen hun roeping te ontdekken om als christen betekenisvol te leven ook
binnen de Kerk als gemeenschap van geroepenen.
Pastoor W. Bakker

Boekbespreking
Titel: De mens is geen plaag: Over het gevaar van een
onttoverde wereld
Auteur: Cees Buisman
Cees Buisman ziet niet de omvang van de wereldbevolking als een probleem, maar de westerse manier van
denken. Ook een wereldbevolking van tienmiljard mensen kan goed gevoed worden, maar niet op een wijze
zoals wij westerlingen gewend zijn. Hierbij ziet hij de
eindige hoeveelheid zoet water als een groter probleem dan het broeikaseffect. Buisman is optimistisch. Hij ziet de mens minder egocentrisch worden
en denkt dat het mogelijk is tot een nieuwe visie te komen, waarin met elkaar delen voorop staat: meer solidariteit en minder afgunst en hebzucht.
Hij doet een voorzet voor een duurzame natuurlijke technologie, die gebruik
maakt van de oneindige complexiteit van de natuurlijke processen.
Buisman richt zich met dit zeer leesbare boek op een breed publiek, seculier
en religieus. Hij onderbouwt zijn betoog met vele feiten en illustreert het
met sprekende voorbeelden. Hij geeft concrete oplossingen aan en ook een
serie praktische tips voor een duurzame wijze van leven.
Pier Tolsma, diaken

Leren en verdiepen

Interview

Activiteiten volwassenenpastoraat

Leo Valk

Cinekerk: Mary Magdalene
In de serie Cinekerk kunt u kijken
naar de film Mary Magdalene
(2018): op dinsdag 19 februari om
14.30 uur in de H. Bonifatiuskerk (Lucaszaal) of woensdag 20 februari om
20.00 uur in de Sint Martinuskerk
(Maartenszaal). Van harte welkom!
Mary Magdalene is het levensverhaal van een van de meest fascinerende
figuren uit de Bijbel. Maria, die zich onderdrukt voelt binnen de door mannen gedomineerde tradities, probeert een nieuwe wending te geven aan
haar leven. Tegen de wil van haar familie sluit zij zich aan bij Jezus. Hoewel
het spanningen oproept bij de andere mannelijke volgelingen, onder wie
Petrus, voelt zij zich bij Jezus thuis. Ze wordt gewaardeerd en gaat een
belangrijke rol spelen in de beweging rondom Jezus.
Maria wordt getoond als een sterke vrouw, die haar eigen pad wil volgen en
die als vrouw een andere spiritualiteit heeft. Tegen de andere apostelen, die
willen dat zij haar eigen interpretaties laat varen, zegt ze: “I will not be silent.
I will be heard”. Na afloop bent u in de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te
doen in verband met de auteursrechten op de film.
Lezing John Batist: Meneer en mevrouw Job; geloven in tijden van lijden
John Batist zal op maandag 25 maart om 20.00 uur in de Maartenszaal een
lezing houden over ‘Meneer en mevrouw Job; geloven in tijden van lijden’.
Waarom wordt iemand, die goed probeert te leven, opeens getroffen door
het ene onheil na het andere? Het Bijbelboek Job doet een poging om een
plaats geven aan het lijden dat mensen treft. Wat maakt, dat Job na heftige
aanklachten tegen God, plotseling tot een ommekeer komt en God zelfs
weer kan prijzen? En hoe helpt dit verhaal ons als wij ellende te dragen krijgen? John Batist, die al eerder onze gast was, was lange tijd pastoraal werker, onder andere in Rijswijk, gaat nog steeds voor in liturgische vieringen en
verzorgt bijeenkomsten voor spirituele verdieping.
Namens de programmacommissie van de rk Federatie Vlietstreek: Maria Maas

Verslag van de lezing van Arine Benschop
Op 9 januari hield Arine Benschop, pastor in huize Vredenburch in Rijswijk,
een lezing over ‘Geloven en de zoektocht naar (h)erkenning van vrouwen’.
Zij zette uiteen dat we bij het lezen van Bijbelverhalen erop attent moeten
zijn, dat zij stammen uit een cultuur waarin vooral mannen een rol speelden
in het openbare leven en de taak van vrouwen, naast het huishouden, vaak
slechts bestond uit het in stand houden van de status van haar man. Ze toonde aan de hand van een aantal voorbeelden aan, dat ook het vertalen en het
uitleggen van de Bijbel vaak vanuit die achtergrond gebeurden.
Bijbelverhalen moeten we echter lezen om hun waarde; dus ook met aandacht voor degenen die er niet aan het woord komen, de stemlozen en achtergestelden. We moeten hun alsnog stem geven! Daarom is het goed, om
telkens weer te proberen de oude, vertrouwde verhalen betekenis te geven
vanuit een ander perspectief; dan vertellen we die verhalen werkelijk vérder
en kunnen nieuwe inzichten gaan rijpen. De volledige lezing van Arine Benschop staat (of komt binnenkort) op onze website.

Wie ben je?
“Ik ben Leo Valk, al vijftig jaar gehuwd met Joke; we hebben vijf kinderen en elf kleinkinderen. Ik begon
als misdienaar in Den Haag; later
was ik acoliet in de Petrus en Pauluskerk. Ik ben dertien jaar met pensioen en werkte daarvoor bij het Ministerie van Volksgezondheid.”
Wat doe je?
“Ik ben lector en collectant en verzorg mede het rozenkransgebed.
Namens de Trinitasparochie zit ik in
de Raad van Kerken, waarin we
samen met protestantse gemeenten
‘Kerkproeverij’ organiseren, een
4-meiviering met stille optocht en
activiteiten in de Week van de Eenheid en de Vredesweek.”
“In het volwassenenpastoraat (dat
we samen doen met Voorburg) coördineer ik vanuit Leidschendam onder
andere de wijkcontacten en de organisatie van de Ziekenzalving; kort geleden organiseerden wij het ‘Welkom
2019’!. Naast het werk voor de Kerk
ben ik nog ehbo’er, een dag per week
chauffeur bij het rolstoelvervoer en
zing ik in twee koren.”
Wat is jouw inspiratie?
“Ik ben in mensen geïnteresseerd;
ik kijk altijd naar mensen; dat heb ik
meegekregen. Het ligt kennelijk in
mijn aard om aardig te zijn. Oog
hebben voor anderen, je naasten
bijstaan, en wel vanuit het christelijke geloof. Ik voel me ook thuis in
mijn parochie.”
Wat hoop je?
“Ik hoop dat de kinderen na hun
eerste Communie bij geloof en Kerk
betrokken kunnen en willen blijven.
Maar het is moeizaam om aan jongeren datgene uit te leggen dat wat
òns zo enthousiast maakt. Verder
hoop ik dat mensen, die teleurgesteld zijn door gebeurtenissen in de
Kerk en door kerkfusies en kerksluitingen, toch bij de gemeenschap willen blijven behoren. We zijn lidmaat
van de éne Kerk!”
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Jeugd en Jongeren

Nieuwe vormelingen van start
Op 12 januari stonden achttien van de vierentwintig nieuwe vormelingen
bij een kas van survivalcentrum 2sur5 in Wateringen klaar om te beginnen
aan het vormseltraject.
Kennismaking
De kinderen gaan elkaar leren kennen, ze leren met elkaar te werken en
samen over dingen na te denken en te discussiëren. Zo groeit er een band.
Oefeningen
De groep wordt in tweeën gedeeld en door de survivalbegeleiders vakkundig
door de kas geleid. Een groep waagt zich aan het boogschieten, waarbij de
dames zich niet onbetuigd laten. De andere groep gaat over een parcours
dat de nodige uitdagingen biedt. Om de samenwerking te bevorderen, worden de manieren waarop het parcours genomen moet worden steeds ingewikkelder en is onderling overleg noodzakelijk.
Vies worden
Natuurlijk is survival niet compleet als je niet vies wordt. Er is een lange tunnel waar je, voorzien van een helm met een mijnwerkerslampje erop, doorheen moet. Ook een vuurtje stoken staat op het programma. Boven het vuur
worden marshmallows geroosterd die heerlijk smaken.
Op weg
Samen eten we nog een frietje. Onder het eten wordt alvast wat gebrainstormd over de te kiezen naam voor de groep. Deze naam zullen ze de komende drieëneenhalf jaar dragen totdat ze gezamenlijk als grote dames en
heren het Vormsel ontvangen. Voor het zover is zullen ze veel leuke en serieuze momenten met elkaar delen en samen met hun ouders én de vormselleiding de weg naar het Vormsel bewandelen, naar een weloverwogen
keuze. We wensen hen daarbij veel succes en plezier!
Herman Bouman vormselwerkgroep Vlietstreek

Kindervertelvieringen

Stille Omgang en jongeren

De komende periode zijn er de volgende KinderVertelVieringen voor kinderen van 0-7 jaar en hun (groot)ouders.

Op de avond van zaterdag 16 maart
is in Amsterdam een bijzonder evenement: de Stille Omgang. Duizenden katholieken uit heel Nederland
komen samen om tegen middernacht een stille wandeltocht te
lopen. Er zijn steeds meer jongeren
die daar ook aan meedoen.
Benieuwd waarom ze dat doen?
Lees erover op www.sojongeren.nl.

Feest van de ontmoeting 3 februari 15.30 uur Sint Martinuskerk
We vieren hoe het kindje Jezus voor het eerst naar de tempel werd gebracht
en daar bijzondere ontmoetingen had. We vergeten ook de traditie van pannenkoeken op deze dag niet.
Kindervertelviering Jona 10 maart 15.30 uur Sint Martinuskerk
De Veertigdagentijd wordt met de allerkleinsten gevierd met het verhaal
over Jona. In het overbekende verhaal wordt verteld over de profeet die zich
wilde onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid. Na drie dagen in de buik van
de vis op de bodem van de zee staat hij op. En hij ziet dat de wegen van God
onvoorstelbaar zijn. In de veertig dagen voor Pasen staan wij hier ook met de
allerkleinsten bij stil. Het is indrukwekkend te ervaren hoe deze jonge kinderen samen verschillende ogenblikken stil kunnen worden in de viering om
God een plaatsje te geven. Ouders en grootouders welkom met uw (klein)
kinderen!
Paastuinviering 21 april 11.00 uur Sint Martinuskerk
Meer informatie in het volgende nummer.
Kapelaan Daan Huntjens

Graag wil ik met jongeren tussen 15
en 30 jaar uit de Vlietstreek deelnemen aan de Omgang en het voorafgaande speciale Jongerenprogramma. Meestal rijdt er een speciale bus
vanuit onze regio Haaglanden. Kosten inclusief vervoer blijven meestal
onder de € 20. Ga je mee? Informatie en opgave via daan.huntjens@
bonifatiusparochie.info.
Kapelaan Daan Huntjens

