
De Heer is onze reisgenoot
De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.
 
Zo valt een lange weg ons licht,
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.

 
De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!
 
Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het daaglijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.

Jaap Zijlstra (Uit: Olijftak)
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Van het bestuur
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parochie@sintmaarten-trinitas.nl
 
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)
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Wil Kouwer, Dieneke Meijer, 
Harry Raven, Pier Tolsma,
Joke Valk en Emile Verviers.
 
kopij: kadv@sintmaarten-trinitas.nl
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druk: Editoo, Arnhem

Van de bestuurstafel

Gebouwen
Nadat we in 2017 de Goede Herderkerk en in 2018 de Opifexkerk hebben
verkocht, staan nu de OLV ten Hemelopnemingkerk en de bijbehorende pas-
torie in de etalage. De verkoop hebben we uitbesteed aan een makelaar die
in Leidschendam-Voorburg actief is. Inmiddels is er een biedboek tot stand
gekomen, op basis waarvan externe partijen een bod kunnen doen. Let wel,
de OLV kerk is een rijksmonument. Dus het herbestemmen is aan regels ge-
bonden. Recent is de restauratie van de HH. Petrus en Pauluskerk en de St.
Martinuskerk afgerond. Het herstel van de vloer van de H. Bonifatiuskerk is
in voorbereiding. Het herstel van de loodslabben van de HH. Benedictus en
Bernadettekerk, na de looddiefstal, heeft adequaat plaatsgevonden.
 
Automatisering
Recent zijn de financiële administraties van Navision naar Exact Online over-
gegaan. Onze administrateur werkt met vier administraties: de federatie-
administratie en de administraties van de drie parochies. De ledenadmini-
straties van de drie parochies zijn in maart naar DocBase overgegaan.
De komende periode wordt er gewerkt aan de verbinding tussen Exact
Online en DocBase voor wat betreft de Actie Kerkbalans.

Het bestuur van de federatie is in-
middels een jaar actief. In 2018 is er
negen keer vergaderd. Voor 2019
staat het vergaderschema vast. Op
11 april vindt er een gezamenlijke
vergadering plaats met het pastoraal
team. Tijdens dit jaarlijkse overleg
wisselen we gedachten uit over het
pastorale beleidsplan.

Nieuwe bestuursleden
Het bestuur is nog steeds op zoek
naar uitbreiding met minimaal twee
leden. Een belangrijke deeltaak daar-
bij is de ICT en de communicatie. On-
langs is er veel aandacht besteed aan
de overbrengen van de website van
de Sint Maarten- en de Trinitasparo-
chie en de website van de H. Bonifa-
tiusparochie naar de website van RK
Vlietstreek. Graag wil ik u uitnodigen
om eens een bezoekje te brengen
aan deze website en mij te informe-
ren welke informatie u mist. Aanpas-
sing en aanvulling van de inhoud van
de website is altijd bespreekbaar. U
kunt ook mailen naar de webmaster
(zie hiernaast onder contact).
 
Duurzaamheid
In de bestuursvergadering in mei wil-
len we het onderwerp duurzaamheid
agenderen. Indien u daar ideeën
over heeft, zijn deze zeer welkom.
Oscar de Man, secretaris van het bestuurOLV ten Hemelopnemingkerk

Contact en colofon
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Van het pastoraal team

Pasen: een teken van leven
Pasen is voor veel mensen een lang weekend. Of het gevoel dat het einde-
lijk lente wordt, met paaseitjes en de paashaas. Dat is allemaal heel begrij-
pelijk als je de reclamefolders ziet die in de weken voor Pasen in de bus
vallen. Er is helaas nog maar weinig christelijks aan. En toch is dát waar het
om gaat: de verrezen Christus, de kern van het christelijk geloof.
 
Kerstmis is heel populair, maar het Kerstkind krijgt pas
zijn volle betekenis in de man die het worden zal. De
man die Gods goedheid en liefde op een unieke manier
gestalte geeft onder de mensen. De man die de weg van
God gaat tot het bittere einde aan toe. De man wiens
leven niet gesmoord kan worden in verraad en verloo-

chening, niet in een cynisch machtsspel en een schijn-
proces. De man van wie de engel in het vroege licht van
Paasmorgen zegt: “Waarom zoeken jullie de Levende bij
de doden? Hij is niet hier, Hij is tot leven gewekt. Hij gaat
jullie voor naar Galilea, dáár zullen jullie Hem zien.” En
daar in Galilea verzekert Hij de leerlingen: “Weet wel, Ik
bén met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de
tijd.”
 
De Goede Week leidt ons elk jaar weer door die dramati-
sche dagen van lijden en dood heen. Om aan te komen
op een dag vol vreugde, vol christelijke vreugde: “De
Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen, alleluia!” En in
het leven van de verrezen Heer zijn ook wij opgenomen.
Slechts in geloof en met hoop kun je die werkelijkheid
ervaren en vieren. Pasen gaat vér voorbij aan zomaar
een lang weekend met paaseieren en hopelijk mooi
lenteweer, hoe leuk dat alles ook is.
 
De Veertigdagentijd nodigt ons uit om ons te bezinnen
op onze relatie met God, met elkaar en met de schep-
ping. “Dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, van
grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd
van grotere trouw aan de sacramenten”, bidden wij in de
eerste prefatie van de Veertigdagentijd. Om op te gaan
naar de volheid van Gods genade, naar Pasen. Ik hoop
van harte dat de Veertigdagentijd en Pasen opnieuw een
bron van inspiratie voor ons zijn, waarin ons geloof ster-
ker wordt, onze christelijke hoop krachtig, en onze liefde
voor God, mens en wereld aanstekelijk. Dat we zo Pasen
present kunnen stellen in de wereld van vandaag. Als
een teken van leven!

Kapelaan Van Deelen

Wie gaat er in welke kerk voor?
Met enige regelmaat krijgen leden van het pastoraal
team de vraag, waarom de ene voorganger vaker in een
bepaalde kerk voorgaat dan een van de anderen. Het
eerste uitgangspunt dat wij hanteren is dat we indien
mogelijk iedere zondag in alle kerken Eucharistie vieren.
Het tweede uitgangspunt is dat de zogenaamde pastor
van nabijheid zich meer dan de andere teamleden laat
zien in de betreffende kerk. Pastores van nabijheid zijn
pastoor Bakker voor de Trintasparochie, kapelaan Hunt-
jens voor de H. Bonifatiusparochie en diaken Tolsma
voor de St. Maartenparochie. Het derde uitgangspunt

is dat iedere voorganger met enige regelmaat ook in de
andere kerken voorgaat. Ten slotte hebben we te maken
met allerlei zaken, zoals bijzondere vieringen en afwezig-
heid door vakanties. Ook wordt er regelmatig een be-
roep op kapelaan Van Deelen gedaan om als bisschoppe-
lijk vicaris elders binnen ons bisdom voor te gaan. Vanuit
onze rijkdom van drie priesters voor vier kerken kan vica-
ris Van Deelen aan een vraag van de bisschop of een
vraag aan het bisdom gesteld in priesterlijke nood om 
elders voor te gaan, gehoor geven.

Pastoor W. Bakker

3



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

Nieuwstraat 10a              
2291 AD Leidschendam                        

Herenstraat 22            
2291 BG Wateringen                    

Sir Winston Churchilllaan  372
 2285 SK Rijswijk

 Lupine Uitvaartverzorging

070-387.98.08

maandag
maandag
maandag
dinsdag
1e dinsdag
2e t/m 5e di
 

12.15
18.30
19.00
  9.00
  9.30
  9.30
 

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

Middaggebed
Rozenkrans
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering
 

woensdag
woensdag
woensdag
1e donderdag
2e t/m 5e 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 & 1e vr aanbidding

Vieringen op weekdagen

Let wel: Op maandag 15 april: Rozenkrans en Eucharistieviering in de Benedictus en Bernadette om 19.45 uur.
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Geloven en vieren

Viering van Witte Donderdag Goede Week en Pasen

Volop zijn vele vrijwilligers bezig om deze bijzondere
dagen met de unieke vieringen van het lijden en verrij-
zen van onze Heer voor te bereiden.
 
Ik wil eenieder, groot en klein (bijvoorbeeld de Palmpa-
senstok), dankzeggen voor hun inzet en het mogelijk
maken om deze sfeervolle en indrukwekkende plechtig-
heden van ons christelijk geloof in onze parochiefedera-
tie in het jaar des Heren 2019 te vieren. Dank aan u allen
en welkom aan u allen die dit dank-je-wel nu leest.

Pastoor W. Bakker

Op deze indrukwekkende avond van het kerkelijk jaar
mogen wij de instelling van de Eucharistie gedenken. Het
Sacrament van Gods liefde wordt ons aangereikt door
Jezus zelf op de avond voor zijn lijden en sterven. Zowel
in de H. Bonifatiuskerk als in de HH. Petrus en Pauluskerk
zal de Eucharistie gevierd worden. Er is besloten om de
Heer alleen te ontvangen in de gedaante van het heilig
Brood, omdat er maar een wijze is waarop is toegestaan
om onder twee gedaanten ter Communie te gaan: door
het drinken uit de kelk.

Pastoor W. Bakker

De viering van de Goede Week en Pasen
 

Palmzondag
Op zaterdag 13 en zondag 14 april vieren we de intocht
van Jezus in Jeruzalem. Op zondagochtend is er in de
St. Martinuskerk, de HH. Benedictus en Bernadettekerk
en de HH. Petrus en Pauluskerk bijzondere aandacht
voor de kinderen met hun Palmpaasstokken.
 
Boete- en Biechtvieringen
De voorbereiding op Pasen vraagt om bekering. De boe-
tevieringen helpen ons daarbij. Deze zijn op 13 april 

De vieringen van de Goede Week en Pasen laten ons Jezus volgen op zijn reddende weg van lijden, sterven en ver-
rijzenis. Uit liefde voor ons is Hij deze weg ten leven gegaan. Zie voor meer informatie ook www.rkvlietstreek.nl.

Eerste Paasdag, zondag 21 april
De feestelijke Eucharistievieringen zijn om 9.30 uur in de
HH. Benedictus en Bernadettekerk, om 9.30 uur in de St.
Martinuskerk, om 11.00 uur in de HH. Petrus en Paulus-
kerk en om 11.15 uur in de H. Bonifatiuskerk. Met de al-
lerkleinsten, de kinderen van 0 t/m 7 jaar en hun (groot)
ouders, wordt Pasen om 11.00 uur in een KinderVertel-
Viering in de St. Martinuskerk gevierd.
 
Tweede Paasdag, maandag 22 april
Op de tweede dag van Pasen vieren we de Eucharistie
om 10.30 uur zowel in de H. Bonifatiuskerk als in de
St. Martinuskerk.

Paaszaterdagviering voor kinderen
Zie hiervoor bladzijde 16.
 
Paaswake, zaterdag 20 april
In deze heilige nacht waken en bid-
den we. We vieren Pasen door de
Paaskaars te ontsteken, naar de
grote verhalen van de heilsgeschie-
denis, de verhalen van God met ons
te luisteren en op feestelijke wijze de
Eucharistie te vieren. De vieringen
zijn om 21.30 uur in de H. Bonifatius-
kerk, de St. Martinuskerk en de HH.
Petrus en Pauluskerk.

Goede Vrijdag, 19 april
Op Jezus' stervensuur, 15.00 uur, bidden we in alle vier
de kerken de kruisweg. Om 19.00 uur wordt in de H. Bo-
nifatiuskerk het lijdensverhaal gezongen en het kruis ver-
eerd. Om 19.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk: vie-
ring met passieverhaal, grote voorbede en kruisverering.
Op alle locaties kunt u zowel naar de kruisweg als naar
de avondviering bloemen meenemen (graag zonder ver-
pakking) om bij het kruis te leggen. Om 19.00 uur is
er een passieconcert in de St. Martinuskerk.

om 19.00 uur in de HH. Benedictus
en Bernadettekerk (vooraf kunt u
van 17.30-18.30 uur het Sacrament
van Boete en Verzoening ontvangen)
en op 15 april om 19.00 uur in de
HH. Petrus en Pauluskerk (het Sacra-
ment kunt u daarna ontvangen).
 
Chrismamis in de kathedraal
Op woensdag 17 april wijdt de bis-
schop voor het hele bisdom het hei-
lig Chrisma voor Doop, Vormsel en
Wijding en zegent hij de oliën voor
zieken en geloofsleerlingen. De bis-
schop nodigt allen uit hierbij te zijn:
Mathenesserlaan 307 te Rotterdam. 
De viering begint om 19.30 uur. Vooraf is er van 18.30
tot 19.15 uur: gelegenheid tot het ontvangen van het
Sacrament van Boete en Verzoening.
 
Witte Donderdag, 18 april
Op de avond voor zijn lijden en sterven geeft Jezus ons
een teken van zijn liefde voor ons. Hij wast zijn leerlingen
de voeten en Hij stelt de Eucharistie in. We vieren de Eu-
charistie om 19.00 uur in de H. Bonifatiuskerk (met voet-
wassing van de jongeren uit het eerste jaar van het
vormselproject) en de HH. Petrus en Pauluskerk. In deze
laatste kerk kunnen we nog tot 22.00 uur aanbiddend bij
Hem blijven waken.
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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
Zondag 14 april, 15.00 uur: Passieconcert
Hugo Distler: Choral-Passion op. 7 (1932), nach den vier
Evangelien der Heiligen Schrift. Het Voorburgs Vocaal En-
semble o.l.v. Marijke van Klaveren m.m.v. Martin Stoe-
ten. Zie ook www.voorburgsvocaalensemble.nl.
 
Zondag 19 mei, 15.00 uur: Concert voor orgel, vleugel
en cello
Gonny van der Maten, Frans van Ruth en Doris Hoch-
scheid. Werken van Wouter van Belle en Rock van Veld-
huizen, en daarnaast muziek van o.a. Bach, Schumann,
Petr Eben, de Falla, en Joseph Jongen.

Missie, Ontwikkeling
en Vrede
Zoals u hebt kunnen merken, is er
gedurende de Veertigdagentijd
voortvarend gestalte gegeven aan
onze opdracht om oog te hebben
voor wereldwijde noden. Inge van
der Schoot heeft aangegeven de
MOV-activiteiten binnen de Bonifati-
usparochie te willen coördineren.
Belangstellenden die zich bij haar
willen aansluiten, kunnen zich bij
haar of bij mij melden. Voor een na-
dere kennismaking met Inge zie het
interview op bladzijde 15.

Pier Tolsma, diaken

Oecumenische viering in de Bonifatiuskerk
Op zondag 27 januari, in de Week van Gebed voor de Eenheid, was er in de
Bonifatiuskerk een gezamenlijke viering van vijf Rijswijkse kerken: de Protes-
tantse Gemeente Rijswijk, de Volle Evangelie Gemeente, de Nederlands Ge-
reformeerde Kerk, de Life Community Church en de Bonifatiusparochie. Een
gelegenheidsband van de deelnemende kerken en Gerard Legierse, dirigent-
organist van de Bonifatiuskerk, hebben muzikale medewerking verleend.
Voor de kinderen was er een drukbezochte vertelkring. De collecte was be-
stemd voor het fietsproject van De Samenlopers (zie ook bladzijde 13). De
gemeenschappelijke viering bouwde voort op het jubileumjaar 2017 waarin
750 jaar Kerk in Rijswijk werd herdacht. Onder het motto ‘Wij Geloven in
Rijswijk’ wordt een aantal activiteiten voortgezet, zoals gezamenlijke vierin-
gen in de Veertigdagentijd.
 
Oecumenische Vespervieringen in de Goede Week worden gehouden op 15
april in de Jeroenkapel van de BB-kerk, 16 april in de Nieuwe Kerk en 17 april
weer in de Jeroenkapel; telkens om 19.00 uur. Welkom!
 

Maaltijdprojecten
In de Benedictus en Bernadettekerk bent u voor een maaltijd welkom op de woensdagen 17 april, 1 mei, 15 mei,
29 mei, 12 juni en 26 juni; aanvang 17.30 uur. Kosten € 5 inclusief koffie of thee; wijn € 0,80. Aanmelden uiterlijk de
maandag ervoor tussen 17 en 18 uur op 070 396 06 99, 070 396 19 84 of 070 325 43 02.
 
In de Nieuwe Kerk kunt u mee-eten op 11 en 25 april, 9 mei en 6 en 20 juni. Kosten € 6. Aanmelden de maandag er-
voor tussen 17 en 18 uur bij mw. Adèle Lievaart (070 393 21 63); b.g.g. fam. Rog (06 50 28 32 42).
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Familieberichten

Gedoopt
Szymon Witon
Maja Mrowczynska
Artur Trofimow
Emerald Soewarno
Aaliyah Salvatierra
Stef Kliszcz
Biakna Solowska
Mia Skrzypiec
Ana-Sophia Pereira dos Santos
Lucas de Groen
Wulan Boon
 
Overleden
Riek Hydra-Eijsackers, 86 jaar
Coby Kievit, 81 jaar
Corrie van Dijk-ter Rahe, 85 jaar
Ton de Wit, 99 jaar
Nancy Lim-Lie, 96 jaar
Martin Lohrer, 87 jaar

In de Benedictuszaal van de Benedictus en Bernadettekerk wordt op dinsdag
28 mei weer een gezellige ontspanningsmiddag georganiseerd door de Zie-
ken- en Ouderenbezoekgroep. De middag is bedoeld voor ouderen en alleen-
staanden. De middag duurt van 14.00 tot 16.30 uur. Er zal tijd zijn voor een
gesprekje, gedichtje, liedje of anekdote. Misschien heeft u zelf een leuk
idee? Laat maar horen. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee
en een drankje mét wat versnaperingen. Voor elk wat wils.
 
De toegang is gratis. Heeft u interesse? Geeft u zich dan op via Open Huis
van de Bonifatiuskerk. Tel: 070 399 24 16. Sluitingsdatum: 20 mei. Heeft u
hulp nodig bij het vervoer, dan kunt dat aangeven bij uw aanmelding.

Zieken- en Ouderenbezoekgroep van de Bonifatiusparochie.
 

Ontspanningsmiddag

Eenzaamheid onder ouderen komt
helaas te vaak voor; het is niet van-
zelfsprekend meer dat (klein)kinde-
ren hun ouders of oma's en opa's na-
lopen. Dan bof je met de buren die
aandacht schenken aan ouderen.
Leo Olffers, bekend van talrijke
samenwerkingsinitiatieven in het
Haagse Laakkwartier, nu voorzitter
van de belangenvereniging voor ou-
deren, stelde samen met zijn vrouw
Netty in 2012 hun huiskamer open
voor de eenzame ouderen. Gelovig
of niet, zo hebben ze een ontmoe-
tingsplek om met elkaar leuke din-
gen te doen. Ook mogen ze, zo
nodig, zeven dagen per week, dag en
nacht, bellen. Uit het huiskamerpro-
ject is inmiddels belangenvereniging
‘De Laakse lente’ gegroeid.
 
Als het u interesseert, als u hiervoor
iets wilt bijdragen en als u een keer-
tje wilt gaan kijken – volgens echt-
paar Olffers is iedereen welkom!
Secretariaat: Hil Plugge, De Ge-
nestetlaan 154, 2522 LS, Den Haag.
070 398 96 36 en 06 523 073 13.
Emailadres l.olffers@ziggo.nl
Bank: NL52ABNA0444305408
Website: www.delaakselente.nl

De Laakse Lente

Heilige Bonifatius

Na de expositie van de winteraquarellen nu heel iets an-
ders. De komende maanden worden aquarellen van me-
vrouw Adri Fuchs-Pronk tentoongesteld. Ze is zo'n dertig
jaar geleden met deze hobby begonnen, en heeft les
gehad van Marian Pronk. Ze probeert verschillende me-
thodes uit, zoals olieverf, pastel, houtskool en aquarel.
De laatste jaren schildert ze onder begeleiding in Ster-
voorde. We wensen haar succes en u veel kijkplezier toe.

Bets Vriend

Tentoonstelling in de B&B-kerk

Vervoer naar de kerken
Voor vervoer naar de Benedictus en Bernadettekerk bel: Theo van Paassen,
0174 29 29 57. Voor vervoer naar de Bonifatiuskerk is er geen contactper-
soon; de heer W.G. Oosterveer, die dit jarenlang deed, is helaas overleden.
De parochie is hem erkentelijk voor zijn inzet.

Sloveense vieringen

In onze kerken wordt behalve in het Nederlands en het Latijn in vele andere
talen gebeden, zo ook in het Sloveens. Om de maand komt in de Lucaszaal
van de Bonifatiuskerk een klein groepje Slovenen, hun familieleden en vrien-
den bij elkaar voor een Sloveense Eucharistieviering, waarin pastoor Zvone
Štrubelj uit Brussel voorgaat.

Elke Mis staat in het teken van de
katholieke tradities van het verre va-
derland. Zo werd in februari de Slo-
veense cultuurdag gevierd; de Mis
werd opgeluisterd door het optre-
den van het koor Oremus, samenge-
steld uit acht priesters uit Slovenië.
 
Pastoor Bakker kwam de collega's
begroeten; samen hebben ze in de
kerk een loflied aan Maria gezongen,
in het Latijn natuurlijk…

Dank Voedselbank
De organisatie van de Voedselbank Rijswijk bedankt iedereen die met voed-
sel of geld heeft bijgedragen aan het goede werk van de Voedselbank.
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Vieringen in onze kerken

za
za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
17.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
13.00

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

Euch.
Biecht
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen

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

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

Zaterdag 13 en zondag 14 april: Palmzondag

ma
ma
di
wo

19.00
19.00
19.00
19.00

P&P
B&B
NK
B&B

Gebed
Gebed
Gebed
Gebed

Pastoor Bakker
Oecumenische vesperviering
Oecumenische vesperviering
Oecumenische vesperviering

Boeteviering en Biechtgelegenheid
Zie bladzijde 6
Zie bladzijde 6
Zie bladzijde 6

Maandag 15 tot en met woensdag 17 april: Goede Week

do
do
do

19.00
19.00
20.00

Bon
P&P
B&B

Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Paters SVD

Gloria Deo
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Donderdag 18 april: Witte Donderdag

vr
vr
vr
vr
vr
vr
vr
vr

15.00
15.00
15.00
15.00
19.00
19.00
19.00
20.00

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

Gebed
Gebed
Gebed
Gebed
Gebed
 
Gebed
Gebed

Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Van Deelen
Gebedsleider Pinkse
Werkgroep
Pastoor Bakker
Passieconcert
Diaken Tolsma
Paters SVD

Kruisweg, Resonet in Laudibus & Barina
Kruisweg, Gloria Deo
Kruisweg, St. Maarten
Kruisweg
Gezongen passie & kruishulde, Ger. Majellakoor
St. Maarten
Passieverhaal & kruishulde, Schola Cum Jubilo
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag (verplichte vasten- en onthoudingsdag)

za
za
za
za
za

19.00
20.00
21.30
21.30
21.30

Bon
B&B
Bon
Mar
P&P

Gebed
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Gebedsleiders Verviers & Beker
Paters SVD
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Pastor Wessel

Paasviering voor kinderen, Koorschool
Paaswake Indonesische Katholieke Gemeenschap
Paaswake, Gloria Deo
Paaswake, St. Maarten
Paaswake, Con Amore

Zaterdag 20 april: Paaszaterdag 

zo
zo
zo
zo
zo
zo

09.30
09.30
11.15
11.00
11.00
13.00

B&B
Mar
Bon
Mar
P&P
Bon

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

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastor Olsthoorn & dkn Tolsma
R.K. Oekraïense gemeenschap

Resonet in Laudibus & Barina
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders
Joko
Oosterse ritus

Zondag 21 april: Hoogfeest van Pasen

ma
ma

10.30
10.30

Bon
Mar

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Samenzang
Samenzang, organist

Maandag 22 april: 2e Paasdag 

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
17.00
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00

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

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

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

Samenzang
Orthodox Pasen
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gerardus Majellakoor
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Zaterdag 27 en zondag 28 april: 2e zondag van Pasen, zondag goddelijke Barmhartigheid, coll. justitiepastoraat

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

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00

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

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

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

Zanggroep
 
Resonet in Laudibus of samenzang
St. Maarten
Schola Cantorum, na afloop koffie
Samenzang, organist
Oosterse ritus

Zaterdag 4 en zondag 5 mei: 3e zondag van Pasen

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
13.00

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

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

Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker
Pastor Van Eijk
Pastor Van Eijk
Past. Bakker & p.w. Van Winden
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, organist
Resonet in Laudibus
Schola Cum Jubilo
Gloria Deo (Ned)
Con Amore, voorstellen vormelingen
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 11 en zondag 12 mei: 4e zondag Pasen, Roepingenzondag, collectes priester- en diakenopl. Vronesteyn

za
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Comm.
Euch.
Euch.

Kapel. Van Deelen & dkn Tolsma
Kapelaan Huntjens
Diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

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

Zaterdag 18 en zondag 19 mei: 5e zondag van Pasen

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
11.00
11.00
11.00
13.00
13.00
15.30

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

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

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Diaken Tolsma
Paters SVD
Kapelaan Huntjens

Vier Jaargetijden
Barina
Eerste heilige Communie, St. Maarten
Koorschool
Con Amore
Doopvieringen
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

Zaterdag 25 en zondag 26 mei: 6e zondag van Pasen

do
do
do

09.30
10.30
11.00

Mar
B&B
P&P

Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Van Deelen

St. Maarten
Gerardus Majellakoor
Con Amore

Donderdag 30 mei: Hemelvaart van de Heer 

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00

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

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

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

Zanggroep
 
Resonet in L. of samenzang, 2e coll. missionarissen
Viering met kinderen, samenzang met gezinnen
Schola Cantorum, koffie, 2e coll. NL missionarissen
Samenzang, organist
Oosterse ritus

Zaterdag 1 en zondag 2 juni: 7e zondag van Pasen

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
13.00

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

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

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

Samenzang, organist, collecte Ned. missionarissen
Resonet in Laudibus
St. Maarten, collecte Ned. missionarissen
Gloria Deo en Gerardus Majellakoor
Con Amore, collecte Ned. missionarissen
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 8 en zondag 9 juni: Pinksteren

In mei wordt er in de P&P op de weekdagen om 19.00 uur de Rozenkrans gebeden om de voorspraak van Maria
voor alles wat ons en de wereld bezighoudt. Op vrijdag 25 mei is er om 19.00 uur een plechtig lof.

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

Actie Kerkbalans 

In het weekend van 9 en 10 maart ging in de parochies
Sint Maarten en Trinitas de Actie Kerkbalans 2019 van
start. Afgelopen jaar werd het 125-jarig bestaan van de
Sint Martinuskerk gevierd. Volgend jaar vieren we dat de
HH. Petrus en Pauluskerk 140 jaar bestaat.
 
Wij mogen deze jubilea vieren, de gemeenschappen die
er samenkomen zijn springlevend. Zij drijven op trouwe
vrijwilligers die heel veel werk verrichten op allerlei ge-
bied. Maar gebouwen en de gemeenschap in stand hou-
den kost ook veel geld. Dus gééf om en voor onze paro-
chies zodat we kunnen blijven voortbestaan, ons geloof
kunnen vieren en ons werk binnen en buiten de paro-
chiegemeenschap kunnen voortzetten.
 
Pastoor Bakker riep
de parochianen na de
Eucharistievieringen
op om op royale wij-
ze bij te dragen. In
de op ruim zesdui-
zend adressen,
door 125 vrijwilli-
gers bezorgde
brieven met een
bijbehorende folder
schrijft hij: “Onze parochies zijn zelfs ouder dan de jubile-
rende gebouwen, zijn nog steeds vitaal en zien uit naar
het volgende jubileum. Uw bijdrage is daarom echt hard
nodig, zowel financieel en ook als vrijwilliger om dat vol-
gende jubileum te bereiken. Voor elk bedrag zijn wij
dankbaar maar als u de mogelijkheid heeft om uw bijdra-
ge iets te verhogen zou dat heel welkom zijn. Wij zullen
uw bijdrage op verantwoorde wijze besteden. Alvast veel
dank en een hartelijke groet.”

Werkgroep Actie Kerkbalans

Op Goede Vrijdag 19 april om 19.00
uur zal er in de Sint Martinuskerk te
Voorburg een passieconcert gegeven
worden. Medewerkenden zijn het
parochiekoor Sint Maarten, Demelza
van der Lans (sopraan), Merel van
der Meulen (viool) en Bernard Dijk-
man (declamaties). Het geheel staat
onder leiding van Jos Siebers.

Het pastoraal team nodigt u uit voor een gesprek en ont-
moeting op woensdag 5 juni om 14.30 uur in het Atrium
van de Sint Martinuskerk in Voorburg. Pastoor Bakker zal
dan een korte inleiding geven. Momenteel werkt het
pastoraal team aan een beleidsplan voor de komende
jaren. Daarbij is aan de orde: ‘een parochie in de Geest
van Pinksteren’, wat gebeurt er hier en nu in ons midden
en wat kan er nog gebeuren? Daarnaast is er, onder het
genot van een kopje koffie of thee, de gelegenheid om in
gesprek te gaan met leden van het pastoraal team.
 
Uw komst graag aanmelden uiterlijk op 3 juni bij het
Centraal Parochiebureau en bij uw aanmelding aangeven
of u vervoer nodig heeft.

Volwassenenpastoraat: Anneke van der Graaff en Leo Valk

Pastorale ontmoeting

Concerten in de Sint Martinuskerk

 
Het concert bestaat uit passiemuziek in vele talen, uit
Taizé en van tal van componisten zoals C.C. Saint Saëns,
J.S. Bach, G. Fauré, H. Oosterhuis/A. Oomen, N. Luboff,
A. Lloyd Webber, H. Purcell, T. Albinoni en vele anderen.
 
Mariaconcert: op zondag 19 mei is er om 14.30 uur in de
Sint Martinus, uitvoering Sint Maartenkoor en Demelza
van der Lans o.l.v. Jos Siebers. Zie www.rkvlietstreek.nl.
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Sint Maarten en Trinitas

Oecumenisch Vrouwenwerk
De Vrouw en Geloof ochtenden van het Oecumenisch Vrouwenwerk vinden
gedurende het jaar plaats op de derde woensdag van de maand in de maan-
den september tot mei. Het thema dit seizoen is: ‘Beelden van God’. 
 
Op 15 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur is de slotochtend van het 20e seizoen
in de Binnenhof, achter de Dorpskerk in Leidschendam. Voor deze ochtend
zijn alle vrouwen uitgenodigd die het afgelopen seizoen hebben deelgeno-
men aan één van de kringen van het vrouwenwerk. Uiteraard zijn ook ande-
re belangstellenden van harte welkom. Koffie en thee staan klaar vanaf 9.45
uur. Meer informatie bij: Marianne Pompert, pompertmarianne@gmail.com
en Plony Korving, p.korving@outlook.com.

Maatjesproject

Eind vorig jaar las u in Kerk aan de
Vliet over de taalmaatjes voor vluch-
telingen en statushouders. In decem-
ber stond de tentoonstelling met fo-
to's van statushouders en maatjes in
de St. Martinus. Eind mei kunt u de
tentoonstelling in de HH. Petrus en
Paulus bekijken. Meer informatie
vindt u op onze website.

Wordt misdienaar of acoliet in de Sint Martinuskerk!
Al heel veel jaren is de rol van misdienaar een tot de verbeelding sprekende
activiteit. In toog en superplie speelt de misdienaar een belangrijke rol in de
liturgie. Zoals in alle kerken is er ook in de Sint Martinuskerk een groep en-
thousiaste parochianen die de vieringen ondersteunen als misdienaar of aco-
liet. Deze groep verdiend door de aanwezige kerkgangers veel waardering en
is een onmisbaar onderdeel in de liturgie. Het processiekruis, de kaarsen, de
bel, de wierook, het wijwater, het Evangelieboek, de kelk, de communie-
schalen… Zomaar een aantal, dat door de misdienaar en acoliet in de viering
worden gebruikt en/of overhandigd aan de voorganger.

Een aantal beginnen na hun eerste
heilige Communie als misdienaar.
Een aantal blijft iets langer en combi-
neert dit met zijn of haar studie. Een
keer per jaar is er een collecte om
deze jonge veelal mensen te bedan-
ken en hun een leuke dag te bezor-
gen. Tot op heden is dit nog altijd
gelukt.
 
Lijkt het jou ook leuk om misdienaar
of acoliet te zijn? Laat dit weten aan
Pastoor Bakker of aan Adri Sloot. Zij
kunnen je nog meer vertellen en ant-
woorden geven op mogelijke vragen.
Uiteraard kun je ook altijd een mis-
dienaar of acoliet iets vragen.
 
Tot slot wensen wij iedereen een
mooie Goede Week en Paastijd toe.

Adri Sloot

Ruud Huysmans zestig jaar priester

Op 23 mei 1959 is Ruud Huysmans tot priester gewijd. Naast zijn academi-
sche inzet was mgr. Huysmans van 1986 tot 2000 van harte pastoor van de
Sint Martinusparochie. Velen zijn hem hiervoor dankbaar. Felicitaties bij dit
priesterjubileum kunt u naar het parochiesecretariaat sturen. Wij zorgen er-
voor dat zij bij hem terecht komen.

Pastoor W. Bakker

Familieberichten
 
Huwelijksaankondiging
Maurice van den Bergh
en Bo van Tienhoven 
 
Gedoopt
Benthe Buijs
Luna van Holstein
Joost Simonis
Björn Lang
Lise van Swam 
Carlijn van Swam
 
Overleden
Peter van de Leemput, 67 jaar
Leo Arkesteijn, 77 jaar
Cornelia van Veen-Bervoets,
Joep van Nijnanten, 88 jaar
Karel Tieland, 94 jaar
Loes Westgeest-Wallensteijn,
79 jaar
Siem van Es, 89 jaar
Leo Vergoosen, 88 jaar
Geoni Verstegen, 88 jaar
Rikie Vaessen-Welters,  88 jaar
Herman van Oostrom, 87 jaar
Piet de Groot, 87 jaar
Kees Remmerswaal, 87 jaar
Thea Bergenhenegouwen-Meijs,
83 jaar
Annie Remmerswaal-Tetteroo,
83 jaar

11



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

Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

Op 25 maart hield John Batist een le-
zing in de Maartenszaal. Aan de
hand van het Bijbelboek Job ging hij
in op de zin van het lijden en hoe we
daarmee kunnen omgaan. Belangrij-
ke passages uit dit ontroerende,
poëtische boek werden voorgelezen
door de aanwezigen.
 
In het verhaal wordt het lijden ge-
duid als een straf van God, als iets
waarvan je kunt leren of als een mid-
del om je geloof te beproeven. Maar
uiteindelijk blijkt het boek ons een
houding van overgave voor te hou-
den, van vertrouwen, van – ondanks
lijden – openstaan voor een Groots-
heid, die we niet kunnen bevatten.
Jobs basale gevoel wordt: ‘En toch
word ik gedragen’. Dat gevoel mo-
gen wij meenemen op onze weg
naar Pasen.

Emile Verviers
 

Meneer en Mevrouw Job Informatie over bedevaarten 

Ze kwamen van heinde en verre voor een kopje koffie met een Maria petit-
fourtje en daarna heerlijke zelfgemaakte soep en een broodmaaltijd. De
grootste verrassing was echter een nieuw Lourdesvaandel, speciaal gemaakt
voor de federatie Vlietstreek om mee te nemen naar Lourdes. Symbolisch
Mariablauw, met de kronkelende loop van de Vliet, én de Cave in Lourdes,
met daarnaast liggend de drie parochies van de federatie. Het vaandel werd
in dankbaarheid aanvaard en door pastoor Bakker ingezegend, om later
samen nog veel mooie Lourdesbedevaarten te kunnen maken.

Ineke Huitema
 
Bedevaarten naar Beauraing in 2019 
Er zijn twee vierdaagse bedevaarten naar Beauraing: zaterdag 18 t/m dins-
dag 21 mei en zaterdag 14 t/m dinsdag 17 september. Meer informatie bij
Marianne Agterdenbosch, 070 387 35 36 en op www.rkvlietstreek.nl.

Nieuw vaandel voor Lourdesreizen
Op zondag 27 januari kwamen de
reizigers van onze bedevaart naar
Lourdes van 2018 bij elkaar om
samen de H. Mis te vieren en elkaar
te ontmoeten tijdens de reünie in De
Haard. Het was een bijzondere reis
met een groep bijzondere mensen.
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Kerk en wereld

Vanuit de IPCI 

In de maand december heeft de IPCI van Leidschendam-
Voorburg weer mee kunnen werken aan een goede
kerstgedachte. De klompcollecte in beide kerken heeft
€ 1.340,- opgebracht, waarvoor heel hartelijk dank.
 
De inzameling voor de Voedselbank leverde ten minste
45 goed gevulde kratten op. We hebben 27 gezinnen blij
kunnen maken met een gevulde enveloppe en 949 oude-
ren met kerststukjes.

Harry Raven, secretaris IPCI

Collecte voor het justitiepastoraat

Op de tweede zondag van Pasen, de zondag van de god-
delijke Barmhartigheid wordt er in onze kerken aandacht
beteed aan het justitiepastoraat. Er wordt dan gecollec-
teerd voor de Stichting Uit-Zicht.

In het kader van de ‘Week van Gebed voor de Eenheid’
was op zondag 27 januari in de H. Bonifatiuskerk een ge-
zamenlijke viering van vijf Rijswijkse kerken met als
thema ‘Ik de hand, jij de voet’. Onder het motto ‘Wij Ge-
loven in Rijswijk’ geven deze kerken de oecumene in Rijs-
wijk gestalte. Voor de kinderen was er een drukbezochte
vertelkring. De collecte was bestemd voor het fietsen-
project van De Samenlopers in het Rijswijkse AsielZoe-
kersCentrum. De opbrengst was geweldig (€ 1.360,-) en
wordt besteed aan de cursus ‘fietsen maken’ en aan de
aanschaf van gereedschap en onderdelen voor het on-
derhoud en de reparatie van fietsen. Op dit moment is
de fietsenwerkplaats alleen op donderdagmiddag door
ons bemand, maar bij meer vrijwilligers kan dit zeker
worden uitgebreid.
 
Momenteel kunnen we weer meer vrijwilligers gebrui-
ken bij de verschillende activiteiten voor regelmatig be-
zoek aan alleenstaande vrouwen of voor incidentele acti-
viteiten. Voorlopig staat er een uitstapje naar de biologi-
sche boerderij 't Geertje in Zoeterwoude op de planning
op maandag 29 april. Dit uitstapje wordt een mix tussen
kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders van het
AZC, maar wij willen ook graag dat er kinderen en hun
ouders van onze parochie meegaan. U kunt zich ook
hiervoor opgeven via onderstaande e-mail.
 
We kunnen altijd mensen gebruiken voor éénmalige of
terugkerende activiteiten op het AZC. Voor meer infor-
matie kunt u contact met ons opnemen via: 
info@desamenlopers.nl

Ellen Sormani

Uit de PCI Bonifatius

 
Voor de parochies St. Maarten en Trinitas is dit al een
langere traditie. Voor de H. Bonifatiusparochie is het
nieuw. Zij waren gewend in de Vredesweek voor (ex)ge-
detineerden te collecteren. In het kader van de samen-
werking tussen de drie parochies proberen we zoveel
mogelijk tot één rooster van collectes te komen.
 
Het justitiepastoraat betreft een bijzondere vorm van
diaconaal werk en pastorale zorg. De Stichting Uit-Zicht
geeft een bijdrage aan de geestelijke verzorging binnen
de Penitentiaire Inrichting Haaglanden, locatie Scheve-
ningen. Aanwezigheid op een plaats die niet zo vanzelf-
sprekend is. Tegelijkertijd is het bezoeken van gevange-
nen voor christenen vertrouwd. Het is een van de wer-
ken van barmhartigheid. De Stichting Uit-Zicht geeft pas-
tores en vrijwilligers de mogelijkheid om in die wereld
bijzondere zorg te geven. Een attentie, een boek, een Bij-
bel, een dichtbundel, een ansichtkaart voor familie, een
rozenkrans. Het is vaak de juiste attentie op het juiste
moment. Met ons gebed en onze bijdrage aan de collec-
te steunen wij dit werk.

Pier Tolsma, diaken

Dat uw PCI in 2019 een ‘vliegende’ start heeft gemaakt,
is eigenlijk niet zo'n goed bericht. Want dat betekent dat
er in de voorbije periode weer mensen individueel of in
gezinsverband in sociale, medische of huisvestingspro-
blemen zijn gekomen.
 
Wat wel een goed bericht is, is dat u ons in staat stelde
daarop te kunnen inspelen en in ieder geval een deel van
die noden te helpen oplossen. U steunde uw PCI ruim-
hartig in haar voorjaarscollecte en ook via onze bankre-
kening mochten we weer giften ontvangen. Hartelijk
dank daarvoor! Onze bekende oproep naar u blijft: Komt
u sociale nood tegen, geef het ons door! 
 
Uw steun via NL98 INGB 0004 0634 29 t.n.v. PCI Bonifati-
usparochie zal door ons met de grootste zorg worden
beheerd en gebruikt in sociale noden.

Peter Speetjens, penningmeester PCI

De Samenlopers
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Heiliging
De Heer zegt: “U moet heilig zijn,
want Ik, de Heer, uw God, ben hei-
lig.” (Leviticus 19,2) Maar hoe word
je heilig? Dat wordt mooi geïllu-
streerd door het volgende verhaaltje
over een jongetje dat met zijn vader
een oude kerk bezocht. Een prachti-
ge kerk, met van die mooie gebrand-
schilderde ramen, zoals ook in onze
kerken te zien zijn.
 
Hij vroeg: “Papa, wie zijn die mensen
op die ramen?” Zijn vader zei: “Dat
zijn heiligen.” Toen ze weer thuis
waren, vroeg zijn moeder: “En? Hoe
was het in de kerk?” “Prachtig!” zei
het jongetje. “We hebben heiligen
gezien.” “Heiligen?” vroeg zijn moe-
der. “Wat zijn dat?” Het jongetje zei:
“Heiligen, dat zijn die mensen waar
het licht doorheen straalt.”
 
Dat is het! Helemaal! Heiligen zijn
mensen waar Gods licht doorheen
straalt. Kardinaal Timothy Dolan
zegt: “Dit is de sleutel tot onze gees-
telijke groei: een trouwe, persoonlij-
ke, liefdevolle relatie met Jezus. Om
Jezus te kennen, te horen, lief te heb-
ben, vertrouwen, gehoorzamen, om
Zijn Leven te delen in de diepste vezel
van ons wezen, en dan om Hem te
dienen – dit is ons doel.” Gelukkig ge-
denkt de Rooms-Katholieke Kerk
veel heiligen waar wij een voorbeeld
aan kunnen nemen.

Jerry van Veldhoven

Inspiratie en bezinning

Geroepen door Hem

Boekbespreking

Column

Meditatie

Titel: 't Zal je maar gebeuren…:
Verhalen van een diaken in de Schilderswijk
Auteur: Ronald van Berkel
 
“Jouw God en mijn God hebben ons bij elkaar gebracht.
Ik heb jou bespuwd en jij hebt mij niet laten vallen, maar
mij met liefde geholpen.” Zo werd Ronald van Berkel door
een aan lager wal geraakte moslim bedankt, nadat hij
weer op het rechte pad was gekomen.
 
Dertien jaar werkte Van Berkel als diaken in Den Haag en vooral in de Schil-
derswijk, in een wereld die voor velen op korte afstand van de eigen woon-
plaats ligt, maar die qua belevingswereld mijlen ver van hen vandaan ligt.
Met twintig ontroerende verhalen geeft Van Berkel een intiem kijkje achter
de schermen en een illustratie van zijn werk. Het zijn ervaringen van soms
moeilijke situaties, maar ook van hele mooie situaties. Hij schetst een beeld
van de Kerk die midden in de maatschappij staat en die er is voor hen die
werkelijk hulp en ondersteuning nodig hebben. Het boekje is vlot geschreven
en leest gemakkelijk.

Pier Tolsma, diaken

De diepe keuze die ons bevrijdt en
daardoor leven geeft aan ons ware
diepste zelf, is een verrijzenis van
Christus in ons eigen leven (…) Het is
een verlossend gebeuren dat wij tot
de kern van ons geestelijk leven
moeten maken.

Thomas Merton

Wanneer je op straat door iemand geroepen
wordt, kijk je meestal even om of het voor
jou bedoeld is. Zo niet, en is de persoon jou
onbekend dan geef je er geen aandacht
aan en loop je weer door. Wanneer je ie-
mand kent en hij/zij jou roept dan geef je er
aandacht aan. Het ‘kennen’ is cruciaal om
een antwoord te geven wanneer iemand jou
roept. Zo is dat ook met het kennen van Jezus
Christus. Vaak is de opvoeding van ouders (of
opa en oma) de eerste plek waar je leert over
God, Jezus en de heilige Geest. Om de liefde 
voor Hem te laten groeien, is het belangrijk dat
je je hart voor Hem durft open te stellen en je
aan Hem durft toe te vertrouwen.
 
Durven leven in die ‘overgave’ is durven wachten op God, waarbij je niet zelf
ingrijpt. Zo groeide in mijn wachten tijdens mijn theologiestudie, een verlan-
gen naar een steeds grotere liefde voor Hem die ik wilde delen en uitdragen
in mijn werk. ‘Geroepen door Hem.’ Niet door een onbekende, maar door
Hem die ten diepste in mij leeft.
 
In de Bijbel staan veel verhalen over mensen die worden geroepen door
Jezus. Hij maakt daarbij geen selectie tussen rijk, arm, gezond, gehandicapt,
mannen en vrouwen. Bij alle mensen die Hij roept is er steeds weer die ver-
bazing van “ik?” In alle keuzes, vragen en worstelingen waar wij in ons leven
voor staan mogen wij Hem erbij betrekken en mogen wij, in de stiltes met
Hem, vragen of Hij ons uitnodigt zijn weg te gaan. Zijn stem in ons binnenste
kunnen we horen vanuit een grote liefde voor Hem. Mogen wij in het licht
van Pasen in overgave tot Jezus Christus, onze verrezen Heer, vanuit Hem
door het leven gaan. Mensen als jij en ik, doodgewone mensen.

Saskia van Winden – van der Pol, pastoraal werkster
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InterviewLeren en verdiepen

Geloofsvragen? Blijf er niet in steken,
maar ga op zoek naar antwoorden 

Voor iedereen die op zoek is naar de zin van het leven!
Ook dit jaar Alpha 2019. Op woensdagavond 11 septem-
ber 2019 start er in de federatie Vlietstreek in de Sint
Martinuskerk wederom een Alpha-cursus.
 
Tijdens tien interactieve bijeenkomsten en een zaterdag
ontdekt u wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al uw
vragen en praat met andere deelnemers door over vijf-
tien inspirerende onderwerpen.

De eerste avond (11 september) is geheel vrijblijvend, daarna kunt u beslis-
sen of u door wilt gaan of niet. Alpha is geschikt voor iedereen die op zoek is
naar de zin van het leven. De cursus wordt gegeven in een ongedwongen
sfeer. Iedereen is welkom! Deelname eraan is gratis. Mail voor meer infor-
matie over Alpha naar alphavlietstreek@gmail.com of neem contact op met
Frans Aarts tel. 070 327 43 52 of 070 320 30 78.

Kapelaan Daan Huntjens en Frans Aarts
 
Ervaringen van twee deelnemers uit Alpha 2018
De avonden hadden verschillende thema's waarin een half uur een spreker
zijn/haar woordje deed omtrent het thema of er meer over te vertellen wat
ons als cursist meer verheldering gaf, daarna gingen we in twee groepen ver-
der om over het onderwerp te praten. Het waren voor mij leerzame momen-
ten om me beter in het geloof te verkennen, buiten van wat ik wist of een
stukje verdieping. Inzicht krijgen waarom geloven belangrijk is en dat te
delen met anderen. Elkaar bemoedigen in de kracht van je geloof. Als je
elkaar soms tegenkomt is het fijn te voelen dat je iets met elkaar gemeen
hebt, maar dat ook te delen met anderen.

Jolanda Sieders
 
Voor ieder thema werd een inleider/inleidster uitgenodigd, waarna we in
groepjes uiteen gingen om over het thema te praten. Door mijn interesse in
de leer van ons geloof heb ik tijdens de gesprekken ervaren hoe anderen in
het geloof staan. Die gesprekken heb ik als zeer prettig ervaren en werden
soms wat emotioneel zeker bij het thema over de heilige Geest. De avonden
begonnen met een gezamenlijke warme maaltijd om elkaar beter te leren
kennen wat het gesprek in de groepjes ten goede kwam. Enig minpuntje was
dat de avonden te kort duurden. De Alpha-cursus vind ik zeker een aanrader
en ik zie al uit naar het vervolg van de Alpha namelijk de Alpha-Omega.

Edwin Boone

Inge van
der Schoot

Wie ben je?
“Ik ben Inge van der Schoot, onder-
wijskundige, moeder van drie vol-
wassen kinderen, oma van een klein-
dochter. Ik ben coördinator bij de
Stichting Taal aan Zee, die Neder-
landse les organiseert voor andersta-
ligen. Daarnaast ben ik al achttien
jaar actief in de parochie.”
 
Wat deed en doe je in de parochie?
“Toen mijn oudste dochter haar eer-
ste Communie deed, deed ik mee aan
de voorbereiding; ik werd daarna lid
van de werkgroep gezinsvieringen.
Vervolgens kwam ik in de PCI (Paro-
chiële CaritasInstelling) en vanaf
2011 was ik zes jaar lid van het paro-
chiebestuur van de gefuseerde Boni-
fatiusparochie. Ook ben ik – vanaf de
opening van de verbouwde Benedic-
tus en Bernadettekerk – daar koster.
We volgen nu met alle kosters bin-
nen onze federatie een heuse ‘kos-
terscursus’, waarin we veel leren
over het kerkelijk jaar, de liturgische
kleuren et cetera.”
 
Missie, Ontwikkeling en Vrede
“Nu ga ik iets nieuws beginnen: ik wil
voor de Bonifatiusparochie de MOV-
activiteiten van onze federatie gaan
coördineren. Denk aan activiteiten
rond de Vredesweek, de Vastenactie,
de sobere maaltijden in de vasten.
We kunnen daar dringend nog extra
vrijwilligers bij gebruiken; leuk om
samen te werken en deze taak
vraagt niet veel tijd. Ik treed hiermee
in de voetsporen van mijn pas overle-
den vader.”
 
Wat is je inspiratie?
“Ik voel me thuis in onze gemeen-
schap, in beide kerken van onze pa-
rochie. Ik heb het gevoel erbij te ho-
ren juist doordat ik me actief inzet;
als je een gemeenschap wilt zijn,
móét je er wat voor doen! Het voelt
goed om deel te zijn van een enthou-
siaste gemeenschap; die moeten we
gezamenlijk vorm geven. Zonder vrij-
willigers geen Kerk.”

Cinekerk: After the wedding

Binnen het overkoepelende thema van arm en rijk, staat een verhaal over
liefde, zelfzucht, de keuzes in het leven en verdrongen emoties centraal.
Susanne Bier weet op bijzondere manier globale thema's te koppelen aan
kleine verhalen over mensen op zoek naar geluk. De film wordt vertoont op
15 mei om 20.00 uur in de Maartenszaal, St. Martinuskerk Voorburg.

Jacob Petersen wijdt zijn leven aan
het helpen van straatarme kinderen
in India. Jacobs weeshuis wordt ech-
ter bedreigd met sluiting vanwege
te hoge kosten. Dan komt zakenman
Jorgen en doneert vier miljoen dol-
lar, maar dan moet Jacob wel aan
bepaalde voorwaarden voldoen.
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Jeugd en Jongeren

Viering op Paaszaterdag voor kinderen

Omdat kinderen de Goede Week en
de Paaswake niet of maar gedeelte-
lijk meemaken, missen ze een kern-
verhaal van ons christelijk geloof.
Daarom is er voor kinderen van de
basisschoolleeftijd een speciale
viering op zaterdag 20 april om 
19 uur in de Bonifatiuskerk.
Wat gebeurt er dan?

Aan de hand van de belevenissen van Rebecca, een
meisje dat leeft in de tijd en de omgeving van Jezus,
wordt het verhaal van Jezus verteld, en dan met name
de laatste week van zijn leven. Dat doen we bij en rond
het kruis, dat naarmate het verhaal vordert, samen met
de kinderen wordt ‘aangekleed’ met elementen uit het
verhaal. De Koorschool zingt daarbij prachtige liederen
uit Jezus Christ Superstar. We krijgen zo een vermoeden
van de grootsheid van het verhaal van Jezus in de Goede
Week. En dat is heel belangrijk.
 
Dus: zaterdag 15 april om 19.00 uur in de Bonifatiuskerk.
Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd.

Gebedsleiders Yvonne en Emile Verviers-Beker

Paastuinviering: 21 april 11.00 uur Sint Martinuskerk
De Paastuinviering is de laatste jaren een vertrouwde
manier geworden om Pasen te vieren met de allerklein-
sten. Het verhaal over Maria van Magdala die bij het lege
graf komt op Paasmorgen wordt verteld en in beeld ge-
bracht. Het open graf staat in een mooie tuin. De tuin
wordt tijdens het verhaal nog mooier gemaakt. Met deze
viering leren kinderen op jonge leeftijd de betekenis van
Pasen op een creatieve manier kennen en vieren. Na af-
loop is het eieren zoeken in de buitentuin van de Sint
Martinuskerk.
 
Werkers in de wijngaard: 26 mei 15.30 uur Sint
Martinuskerk
In deze viering met de allerkleinsten wordt gedeeld dat
Gods liefde voor alle mensen onuitputtelijk is. Het Evan-
gelieverhaal over de werkers in de wijngaard brengt dit
in beeld. Volwassenen staan vreemd te kijken als wer-
kers van het eerste uur en die van het laatste uur even-
veel betaald krijgen voor hun werk, maar zitten kinderen
daar ook mee…? Gebed, stilte en een lied maken de vie-
ring compleet. Na afloop eten we de druiven op die de
kinderen zelf ‘geplukt’ hebben!

Kapelaan Daan Huntjens
 

KinderVertelVieringen

Daar nu het feest van Pasen is, Alleluja!
Wij zingen van Heer Jesu Christ, Alleluja!
Alleluja, Alleluja!
 
Alleluja, wij heffen 't aan, Alleluja!
De Heer is waarlijk opgestaan. Alleluja!
Alleluja, Alleluja!
 
En waar ik ga, of waar ik sta, Alleluja!
Mijn ziele zingt Alleluja. Alleluja!
Alleluja, Alleluja!
 
Dit is de grote blijde dag, Alleluja!
Die David in de geest voorzag. Alleluja!
Alleluja, Alleluja!
 
Die stervend ons het Leven gaf, Alleluja!
Verrees in glorie uit het graf. Alleluja!
Alleluja, Alleluja!
 

Daar nu het feest van Pasen is

Jezus is verrezen: Hij is niet dood, Hij leeft!

Drie dagen nadat Jezus aan het kruis stierf, is Hij opgestaan.
God maakte Hem weer levend. Nu leeft Hij voor altijd.


