
Dankbaar ben ik voor elk goed gebaar, ieder goed woord dat gedeeld wordt met een ander naast je. Dankbaar 
ben ik voor elk oprecht gebed voor een ander naast je. “Waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, ben Ik in hun 
midden.” (Mt 18,20)

Als leerling het Evangelie leven

Onze parochies in beweging
De zondag wordt belangrijker door meer betekenis te
geven aan het omzien naar elkaar (de gastvrijheid) en
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De goede beweging
De goede beweging van een paro-
chie is gastvrijheid schenken. Een
vindplaats bieden voor u, jou en mij,
voor allen die zich geroepen voelen
zich in te zetten voor een netwerk
van geloof en liefde in de realiteit
van de wereld van vandaag. De goe-
de beweging van een parochie is het
leerling van Jezus zijn serieus nemen.
Een vindplaats bieden voor u, jou en
mij, voor allen die als leerling van
Jezus in woord en daad het Evange-
lie leven. Naast de aandacht voor
de gastvrijheid willen we de komen-
de jaren in de parochies naar wegen
zoeken om het leerling van Jezus zijn
te verdiepen en te ondersteunen.

het leerling zijn van Jezus in woord en sacrament (de ver-
dieping). Op de dagen door de week is er aandacht voor
kleine gemeenschappen als vindplaatsen van geloof,
hoop en liefde en die zo het leerling zijn ondersteunen.
 
Nu denkt u misschien: er wordt steeds gesproken over
leerling zijn. Wat betekent dat leerling zijn? Zie dit vooral
in de zin van: ik wil meer ontdekken! Meer ontdekken
over het leven: wat bezielt mij ten diepste? Wat verbindt
ons met elkaar en hoe zijn wij christen in deze tijd? Meer
ontdekken over het geloof: de liefde van Christus en de
kracht van de heilige Geest laten mij geen rust.
 
Laten we vooral met elkaar in alle Hartelijkheid Helder
krijgen om Heilig te leven. Dat is een levenslange uitda-
ging, in ieder geval voor mij.

Pastoor W. Bakker

Een nieuw beleidsplan
De afgelopen tijd heeft het pastoraal team gewerkt
aan een nieuw beleidsplan voor onze federatie. Cen-
trale thema's hierin zijn: vindplaatsen van christelijk
geloof, hoop en liefde bieden en ondersteunen en
daarnaast het zijn van leerling van Jezus Christus.
Nadat het plan eerst met het bestuur is besproken,
wordt het op 8 juni aan een aantal parochianen voor-
gelegd voor commentaar. Het is de bedoeling dat de
definitieve versie van het beleidsplan na Pinksteren op
onze website wordt gepubliceerd.
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Contact
 
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
 
Pastoraal team
W.P.J. Bakker, pastoor
pastoorbakker@
sintmaarten-trinitas.nl
070 319 44 41
A.J. van Deelen, kapelaan
ajvandeelen@
bonifatiusparochie.info
070 399 24 16
D.S. Huntjens MA, kapelaan
daan.huntjens@
bonifatiusparochie.info
070 327 45 11
drs. P.R. Tolsma, diaken
diakentolsma@
sintmaarten-trinitas.nl
06 12 96 70 36
Mw. S.S.M. van Winden-
van der Pol, pastoraal werker
pastor.vanwinden@
bonifatiusparochie.info
06 44 85 20 88 (di en do)
 

Colofon
Jaargang 3, nummer 3
Kerk aan de Vliet is een uitgave
van de r.-k. parochiefederatie
Vlietstreek bestaande uit de
parochies H. Bonifatius te Rijswijk,
St. Maarten te Voorburg en
Trinitas te Leidschendam.
 
Redactie en medewerkers
Metka Dijkstra, Jos Kester,
Wil Kouwer, Dieneke Meijer, 
Harry Raven, Pier Tolsma,
Joke Valk en Emile Verviers.
 
kopij: kadv@sintmaarten-trinitas.nl
kerkaandevliet@
bonifatiusparochie.info
 
oplage: 4.100 exemplaren
druk: Editoo, Arnhem

Contact en colofon

Jaarrekeningen 2018

Na eerder dit jaar in de Sint Maarten
en Trinitas is ondertussen ook in de
H. Bonifatiusparochie de Actie Kerk-
balans gestart. Wij rekenen op uw
gulle bijdragen voor het goed functi-
oneren van onze parochies. Afgelo-
pen maand hebben wij de jaarreke-
ningen van de parochies over 2018
kunnen vaststellen. U vindt ze op de
parochiepagina's.

Vincent Dobbe, penningmeester

Redactie zoekt nieuwe medewerkers

Kerk aan de Vliet heeft de afgelopen jaren een vaste plaats binnen onze fe-
deratie gekregen. Als redactie zijn wij trots op wat we in ruim twee jaar tijd
hebben bereikt. Graag wijzen wij u op de mogelijkheid ook zelf deel uit te
maken van ons team en uw bijdrage aan ons mooie blad te leveren. U kunt
hierbij denken aan de volgende mogelijkheden: het opmaken van pagina's,
het redigeren of schrijven van teksten en het maken van foto's.
 
Fotograaf
Een essentieel onderdeel van een goed blad zijn sprekende foto's. Wij zoe-
ken vooral voor de Sint Maarten en Trinitas een fotograaf die belangrijke
momenten in deze parochies gevraagd en ongevraagd in beeld wil brengen.
 
Vormgever
De verdeling van artikelen over een pagina, de selectie, afmetingen en plaats
van beeldmateriaal en de opmaak van koppen zijn zaken die ervoor zorgen
dat een blad er echt mooi en aantrekkelijk uitziet. Het vraagt enige vaardig-
heid in het gebruik van de computer, maar beslist geen specialisme. Flexibili-
teit en nauwkeurig kunnen werken zijn belangrijke eigenschappen.
 
Redacteur
Vaak is het nodig aangeleverde kopij in te korten en de leesbaarheid ervan te
verbeteren. Dit vraagt de nodige zorgvuldigheid, kennis van de onderwerpen
en gevoel voor taal. Daarnaast is er ruimte om eigen teksten te schrijven.
 
De redactie vergadert zes keer per jaar. De meeste tijd gaat op aan het
maken van het blad. Dit betekent om de twee maanden in de weken voor
het verschijnen van het volgende nummer een tijdsbesteding variërend van
vijf tot tien uur per persoon. Als u geïnteresseerd bent of vragen hebt, kunt u
met mij of een van de andere redactieleden contact opnemen.

Namens de redactie, Pier Tolsma, diaken

Caritas aan de Vliet

Daden van liefde (caritas) maken een wezenlijk onder-
deel uit van ons christen-zijn. De naastenliefde is een
opdracht voor ieder van ons. Het is ook belangrijk dat wij
op dit gebied de krachten bundelen. Dit is een opdracht
voor onze parochies. Afgelopen jaar zijn de diaconale
activiteiten binnen onze parochies is kaart gebracht en
vastgelegd in het boekje Caritas aan de Vliet. U vindt het
achter in onze kerken en op onze website.

Pier Tolsma, diaken 

Uit de federatie

2



Van het pastoraal team

Wat vieren we met Pinksteren?
Terwijl ik achter de computer op mijn werkkamer in de Bonifatiuskerk zit en
dit artikel schrijf voor het Pinkster- en zomernummer van Kerk aan de Vliet,
is het akelig koud. Mijn mobiel geeft de temperatuur van 11 graden aan en
door de verwarmingsbuizen hoor ik wat gepruttel. Ja, die stribbelt denk ik
net zo tegen als wij met deze temperatuur. Toch kijken we met enige positi-
viteit uit naar Pinksteren. 

Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekostè,
wat vijftig betekent. Na Jezus' verrijzenis met Pasen mo-
gen we vijftig dagen later vieren dat de heilige Geest
neerdaalt over de apostelen. Maar wie is de heilige
Geest en hoe kan ik Hem ervaren in mijn leven? Het blijft
lastig hier een concreet antwoord op te geven. Die Geest
laat zich maar moeilijk vangen in een pasklaar antwoord.
De werking van de Geest is niet tastbaar of meetbaar.

Als ik Pinksteren op internet opzoek krijg ik direct allerlei leuke uitjes, festiviteiten
en evenementen aangeboden met een grote koptekst: “genieten van een lekker lang
vrij, zonnig weekend”. Dit klinkt natuurlijk wel heel concreet als heerlijk. Maar, wat vieren we nou eigenlijk? U zal
hier vast antwoord op hebben maar velen van een wat jongere generatie weten op deze vraag geen antwoord meer
te geven.

 
Met Pinksteren lezen we in Handelingen 2 over de komst
van de heilige Geest. Dit wordt aan de hand van beelden
verteld, want ook daar was geen pasklaar antwoord te

geven over hoe de Geest te werk ging. Er kwam in ieder
geval een intens gevoel over de leerlingen. “Plotseling
klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige wind-
vlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neer-
zetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest”.

De beelden maken duidelijk dat er
zich iets spectaculairs voltrok wat
niet te bevatten was. Vuur als beeld
van ‘vurigheid’, dat enthousiasme en
bezieling geeft. Wind als beeld dat
verfrist en in beweging brengt en als
duwtje in de rug. Op deze wijze vol-
trekt dit zich in je binnenste als je de
Geest ontvangt. Je wordt ten diepste
geraakt met goede gaven. En dit voel
je! Dit doet je in vuur en vlam zetten
en hiervan wil je delen (getuigen)
naar de ander. Mogen wij bidden
voor de komst van de heilige Geest
in ons leven! Van harte wens ik u

Gods goede Geest toe en vanuit die geest; warmte en
zonnige Pinksterdagen. En een mooie zomertijd.

Saskia van Winden – van der Pol, pastoraal werkster

Een nieuwe uitvaartfolder voor de federatie Vlietstreek

Als een dierbare komt te overlijden, komen er vele vra-
gen op de nabestaanden af. Diepere vragen over het
mysterie van het leven en de dood, maar ook veel prakti-
sche vragen. In korte tijd moet er veel geregeld worden.
Het is verstandig om tijdig met elkaar over de wensen
rondom een uitvaart te spreken. Om u daarbij te helpen
is er voor de federatie Vlietstreek een nieuwe folder ge-
maakt waarin een aantal zaken betreffende een kerkelij-
ke uitvaart op een rijtje wordt gezet. U vindt deze folder
achter in onze kerken en op onze website. Heeft u na het
lezen ervan nog vragen, maak dan gerust een afspraak
met een van de leden van het pastoraal team.

Pier Tolsma, diaken
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Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

Dag en nacht bereikbaar

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

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

Nieuwstraat 10a              
2291 AD Leidschendam                        

Herenstraat 22            
2291 BG Wateringen                    

Sir Winston Churchilllaan  372
 2285 SK Rijswijk

 Lupine Uitvaartverzorging

070-387.98.08

Muziek in de Bonifatius: zondag 23 juni

Orgelconcert door Gerard Legierse: De diversiteit van het orgel
 
Het programma, dat werken omvat van Bach, Händel, Guilmant, Legierse en
Reger, laat de mogelijkheden in registratie en variatie van het orgel horen.
 
Het concert vindt plaats in het kader van de concertserie ‘Muziek in de Boni-
fatius’ 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.

Musical in Rijswijk
 
In oktober 2020 staat in de Nieuwe
Kerk een musical gepland: ‘Je kijkt
alsof je ziet’. Iedereen is daarbij wel-
kom, ook wie creatief is met liedjes,
rekwisieten, grime of decor. In de
Nieuwe Kerk zijn improvisatieavon-
den gepland op donderdag 6, 13, 20
en 27 juni om 20.00 uur. Zie verder
de website www.pgrijswijk.nl.
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Geloven en vieren

Eucharistische aanbidding

Het is door de kracht van de heilige Geest dat het brood in de Eucharistievie-
ring wordt tot het Lichaam van Christus. De Heer is dan waarachtig, werkelijk
en wezenlijk tegenwoordig en blijft dat ook in de geconsacreerde Hosties die
overblijven. Onder leiding van de heilige Geest heeft de Kerk in de loop der
eeuwen de waarde ontdekt van de stilzwijgende aanbidding van de Eucharis-
tie, en is die aan het herontdekken. Daarom is er vanaf Pinksteren ook eu-
charistische aanbidding in Rijswijk.
 
Momenteel is er eucharistische aanbidding in de HH. Petrus en Pauluskerk
op de eerste vrijdag van 9.30 tot 10.00 uur en in de Sint Martinuskerk op de
derde woensdag van 13.15 tot 13.45 uur. Vanaf 17 juni is er stille aanbidding
op iedere maandag van 18.00 tot 18.30 uur in de HH. Benedictus- en Berna-
dettekerk (aansluitend Rozenkrans en Eucharistieviering), en vanaf 12 juni
op iedere woensdag van 9.00 tot 9.30 uur in de H. Bonifatiuskerk (aanslui-
tend Eucharistieviering).
 
Tijden van stilte, omdat de diepste verzuchtingen van onze ziel onuitspreke-
lijk zijn (vgl. Rom 8, 26). Tijden van stilte, waarin we bij Jezus zijn en merken
dat de heilige Geest ons mét Jezus tot zijn Vader doet bidden: “Abba, Vader” 
(Rom 8,15).

Kapelaan Daan Huntjens

Extra aanbod Eucharistievieringen

Concreet is het aanbod: als u het op prijs stelt om op de hoogte te worden
gehouden van Eucharistievieringen buiten het reguliere liturgierooster om,
meldt u zich dan via daan.huntjens@bonifatiusparochie.info bij mij. U wordt
dan steeds langs de digitale weg op de hoogte gehouden als er een ‘extra’
Mis is (soms in combinatie met een tijd van aanbidding). Ik streef ernaar dit
steeds uiterlijk een dag van tevoren aan te kondigen.
 
Het zal in de praktijk vooral gaan om zaterdagochtenden en incidenteel ook
vieringen op donderdag of een andere dag. Frequentie en tijdstippen zijn ui-
teraard onregelmatig. De vieringen zullen waarschijnlijk vaak vroeger zijn
dan we gewend zijn. In eerste instantie zullen deze vieringen in de H. Bonifa-
tiuskerk zijn. In de wintermaanden zal er bij deze extra vieringen niet worden
gestookt.

Kapelaan Daan Huntjens

De Eucharistie is bron en hoogtepunt van mijn leven als gelovige en als priester, elke dag opnieuw. Niet op elke dag
ben ik in onze parochiefederatie ingeroosterd als celebrant van een Eucharistieviering. Op zulke dagen vier ik de Mis
soms in een klooster of op een andere plek, maar vanaf nu wil ik ook graag de mogelijkheid scheppen om af en toe
een ‘extra’ Eucharistieviering aan te bieden waar u als parochianen aan deel kunt nemen.

Begin augustus: een- en driedaagse bedevaart naar Kevelaer

De driedaagse bedevaart is van 8 tot en met 10 augustus
en de eendagse is op 9 augustus. Er is een speciaal pro-
gramma voor ouders en kinderen. Zie hiervoor op onze
website. Onze moderator pastoor Smith uit Leiden
heeft de geestelijke leiding. Bisschop Van den Hende zal
op vrijdag hoofdcelebrant zijn in de feestelijke Hoogmis.
 
Er zijn diverse opstapplaatsen, waaronder Leiden, Leid-
schendam-Voorburg, Den Haag en Rotterdam. Folders
met inschrijfformulieren vindt u in alle kerken van de fe-
deratie, maar u kunt deze ook vinden op onze website.

Er zijn verschillende opties en prijzen.
Kinderen tot veertien jaar kunnen
gratis deelnemen aan de eendaagse
bedevaart mits een betalende vol-
wassene hen begeleidt.
 
Voor meer informatie en uw vragen: kijk op onze websi-
te www.bedevaart.nl of bel 070 387 67 01 of mail naar
dehaagsebedevaarten@gmail.com. Wij hopen u te zien
in Kevelaer.

Ineke Huitema-Versteeg, secretaris Haagse Bedevaarten
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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

Jaarrekening 2018

Lasten
Personeel
Onroerend goed
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Begraafplaats
Beheer
 
Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Begraafplaats
 
Berekening saldo
Tussenresultaat
Reservering onderhoud
Saldo

Realisatie
   196.033
     72.413
     12.629
     55.802
       7.518
     23.563
   367.958

   234.024
   110.824
     61.137
   405.985
 
     38.027
   - 69.700
   - 31.673

Begroot
231.346
101.500
  17.850
  43.939
  19.500
  28.700
442.835

249.500
123.919
  55.000
428.419
 
- 14.416
- 69.700
- 84.116

Graag geeft het bestuur inzicht in de financiën van de
parochie. Hieronder vindt u het verslag van 2018.

Toelichting
De kosten onroerend goed betreffen de kosten voor
energie, verzekering en onderhoud van de kerken, pas-
torie en de woningen. De bijdragen van parochianen
waren in 2018 € 234.000. In 2017 was dat € 254.000.
Dus graag uw aandacht voor de Actie Kerkbalans die
onlangs gestart is.
 
In 2018 is vanuit de nalatenschap van één van onze
parochianen € 94.748 ontvangen. Dit bedrag is conform
de financiële richtlijnen toegevoegd aan het vermogen.
Hierdoor is het vermogen van de Bonifatiusparochie in
2018 toegenomen tot € 624.000. Dit vermogen is in be-
heer bij Insingergilissen. Uitgebreidere informatie vindt
u op onze website onder Actie Kerkbalans.

Vincent Dobbe, penningmeester

Marion Claassens, de nieuwe geestelijk verzorger van
Woonzorgcentrum Sammersbrug, zoekt vrijwilligers die
de bewoners naar de kerkdiensten kunnen brengen.
Informatie en aanmeldingen via mclaassens@wzh.nl.

Tegelvloer in Bonifatiuskerk hersteld

In de Bonifatiuskerk neemt Ton Wal-
laard Restauratie uit Ameide de te-
gelvloer onder handen. De kerkvloer
dateert grotendeels uit 1897 en ver-
toont verzakkingen. Hierdoor zijn

er tegels gebroken en liggen er een aantal ongelijk waar-
door ongelukken kunnen gebeuren. Ton Wallaard was
begin mei bezig met het herstel van de mozaïektegels in
de Mariakapel. Een precisiewerk. Eerst is een groot aan-
tal tegels uitgenomen en schoongemaakt en vervolgens
teruggeplaatst. Op de foto is aan de rechterkant het her-
stel zichtbaar.

Paul Schott

Expositie in de BB-kerk

We bedanken Adrie Fuchs voor haar expositie van mooie
en vrolijke schilderijen.
De komende maanden exposeert Fietje Huisman. “Na
een bezoek bij mijn buurtjes waar een muurschildering
werd gemaakt door professionele kunstschilders dacht ik:
dat is leuk, dat ga ik ook proberen. Zo is mijn hobby ont-
staan en ben ik met een klein groepje begonnen in Den
Haag. Na negen jaar in Zeeuws-Vlaanderen gewoond te
hebben zijn wij nu terug in Rijswijk en heb ik me aange-
sloten bij de groep in Stervoorde. Heel gezellig schilder
ik daar onder begeleiding en met veel plezier met acryl-
verf.” We wensen Fietje succes en u veel kijkplezier toe.

Bets Vriend

Vrijwilligers gezocht voor vieringen in
Sammersbrug
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Heilige Bonifatius

Maaltijdprojecten
In de Benedictus en Bernadettekerk 
bent u voor een maaltijd welkom op
woensdag 12 en 26 juni en 10 en 24
juli. Aanvang 17.30 uur. Kosten € 5
inclusief koffie of thee; wijn € 0,80.
Aanmelden uiterlijk maandag ervoor
van 17 tot 18 uur op 070 396 06 99,
070 396 19 84 of 070 325 43 02.
 
In de Nieuwe Kerk (Steenvoordelaan
364) kunt u mee-eten op 6 en 20
juni, 4 en 18 juli en 1, 15 en 29 au-
gustus. Aanvang 17.30 uur; u bent
welkom vanaf 16.30 uur. Kosten € 6,
inclusief koffie of thee. Aanmelden
de maandag ervoor tussen 17 en 18
uur bij mw. Lievaart (070 393 21 63);
b.g.g. fam. Rog (06 50 28 32 42).

Vervoer naar de kerk
Voor vervoer naar de Benedictus en
Bernadettekerk bel: Theo van Paas-
sen, 0174 29 29 57.
Voor vervoer naar de Bonifatiuskerk
is er op dit moment geen contact-
persoon; we hopen dat iemand deze
taak op zich wil nemen.

Familieberichten
Gedoopt
Jorge Lebron Cuevas
Kuba Wojcicki
Vincent Opiola
Julia Semenowicz Kazubowska
Natasa Sirnik
Roxanna Tuszynska
 
Overleden
Admassu Kassa, 77 jaar
Miep Paap-Schoenmakers, 91 jaar
Ans van Mil, 93 jaar
Bep Disveld-ter Ellen, 90 jaar
Mary Petri-Schrijer, 68 jaar
Riet Scholtes-van Houdt, 84 jaar
Rinus van den Dries, 90 jaar
Han Vervaet-vd Rostijne, 87 jaar
Ton Dolkens, 84 jaar

Lintje voor Ton Henskens
 
Na bijna 50 jaar vrijwilligerswerk
heeft Ton Henskens de koninklijke
onderscheiding Ridder in de Orde
van Oranje Nassau ontvangen.
In 1970 begon hij met vrijwilligers-
werk bij de Vincentiusvereniging
Nederland, een internationale soli-
dariteitsbeweging voor de vergeten
mensen.

Hij heeft vele (bestuurs)functies vervuld, onder andere bij de scouting en als
initiatiefnemer van Sociale Werkgroep Calimero, die gehandicapten, daklo-
zen en ouderen terzijde staat. Tussen 2010 en 2018 was hij lid van de ge-
meenteraad van Rijswijk. Sinds 2014 is hij voorzitter van de Stichting Our
House, een wooninitiatief voor jongvolwassenen met een verstandelijke be-
perking. In de Bonifatiusparochie kennen wij hem als voorzitter van de R.K.
Begraafplaats H. Bonifatius en tot een jaar geleden voorzitter van de Stich-
ting Vrienden van de Bonifatiuskerk. Wij feliciteren de heer Henskens harte-
lijk met deze welverdiende onderscheiding.

De tuin bij de Bonifatiuskerk – een oproep

Heeft u gezien dat het plantsoen voor de kerk is veranderd van een over-
woekerende chaos in een prachtige overzichtelijke tuin. Daarvoor heeft de
hovenier Aad Vermeulen zorg gedragen. Het is weer een visitekaartje voor
de parochie. Maar dat willen we eigenlijk zo houden. Daarom deze oproep!
 
Wie heeft er zin en tijd om op een ochtend een uur voor het samen koffie
drinken in de pastorie en een uur na de koffie het plantsoen en bij voldoen-
de mensen de tuin voor de kerk en de pastorie aan de van Vredenburchweg
bij te houden. Een gezellig moment met een kostbare bijdrage aan de uit-
straling van onze parochiekerk. Neem contact op met het parochiesecretari-
aat, met Paul Schott of één van de pastores. Voor contactgegevens: zie infor-
matie in deze Kerk aan de Vliet.

Pastoor W. Bakker

Franse onderscheiding voor Jos Laus

De Société Académique d'Education
et d' Encouragement Arts-Sciences-
Lettres te Parijs heeft de Rijswijkse
organist en dirigent Jos Laus de ver-
gulde medaille (Médaille de Vermeil)
toegekend voor zijn verdiensten
voor de Franse muziek en cultuur.
De onderscheiding zal op 22 juni in
Parijs aan hem worden uitgereikt.

Jos Laus (1953) is dirigent en organist van de St. Jacobuskerk aan de
Parkstraat te Den Haag en was 1969 tot 2004 verbonden aan de H. Bonifati-
uskerk te Rijswijk. Als orgeldeskundige begeleidde hij talrijke restauratie- en
nieuwbouwprojecten. Jos publiceerde een boek over de 19e-eeuwse orgel-
makerij van Maarschalkerweerd & Zoon te Utrecht. Op 26 mei vierde Jos
Laus zijn vijftigjarig jubileum als kerkmusicus. Eind november zal hij afscheid
nemen van de Sint Jacobuskerk vanwege het bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd. We wensen Jos Laus geluk met deze onderscheiding.
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Vieringen in onze kerken

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

ma
ma

10.30
10.30

Bon
P&P

Euch.
Euch.

Kapelaan Van Deelen
Pastoor Bakker

Samenzang
Samenzang

Maandag 10 juni: 2e Pinksterdag; Maria, Moeder van de Kerk

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
10.30
11.00
13.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

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

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

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Eerste heilige Communie, Koorschool
Con Amore
Orthodox Pinksteren

Zaterdag 15 en zondag 16 juni: H. Drie-eenheid (Trinitas)

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
Mar

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

Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Paters SVD
Diaken Tolsma

Schola Cum Jubilo
Barina
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Samenzang, organist
Joko
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Doopvieringen

Zaterdag 22 en zondag 23 juni: Sacramentsdag

vr
vr

09.00
09.30

P&P
Bon

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen

 
 

Vrijdag 28 juni: H. Hart van Jezus

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
15.30
13.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar
Bon

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

Gebedsleider Pinkse
Kapelaan Huntjens
Pastor Remery
Kapelaan Huntjens
KapelaanVan Deelen
Kapelaan Huntjens
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, organist
Samenzang
St. Maarten
Gloria Deo (Ned) na afloop koffie
Con Amore
Vertelviering Kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders
Oosterse ritus

Zaterdag 29 juni en zondag 30 juni: 13e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

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

Zanggroep
Samenzang
Viering met kinderen
Schola Cantorum
Joko

Zaterdag 6 en zondag 7 juli: 14e zondag door het jaar
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Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00

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

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

Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Paters SVD

Nabestaandenviering, St. Maarten
Samenzang
Schola Cum Jubilo
Gloria Deo (Lat)
Nabestaandenviering, Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Zaterdag 13 en zondag 14 juli: 15e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

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

Samenzang, organist
Gerardus Majellakoor
St. Maarten
Samenzang
Samenzang

Zaterdag 20 en zondag 21 juli: 16e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00

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

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

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

Samenzang
Samenzang
St. Maarten
Samenzang
Vakantiekoor
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Zaterdag 27 en zondag 28 juli: 17e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Van Deelen
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Van Deelen
Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Zanggroep
Samenzang
St. Maarten
Samenzang
Samenzang, organist

Zaterdag 3 en zondag 4 augustus: 18e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00

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

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

Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker
Pastor Van Eijk
Kapelaan Van Deelen
Pastor Van Eijk
Paters SVD

Samenzang
Samenzang
St. Maarten
Samenzang, na afloop koffie
Vakantiekoor
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Zaterdag 10 en zondag 11 augustus: 19e zondag door het jaar

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

Kerken:
Soort viering:

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

Afkortingen
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Sint Maarten en Trinitas
Centraal parochiebureau:

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg
parochie@sintmaarten-trinitas.nl

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11
in dringende gevallen: 06 10 77 78 75

www.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

Drie-eenheid betekent in het Latijn: Trinitas. Op zondag
16 juni vieren we de naamdag van de Trinitasparochie in
de HH. Petrus en Pauluskerk. Vijftien jaar geleden heeft
de fusie plaatsgevonden van de drie Leidschendamse
kerken en daarom willen wij stilstaan op dit Hoogfeest
van de Drie-eenheid, bij het samen geloven en het met
elkaar christen zijn binnen de Trinitasparochie in Leid-
schendam-Leidschenveen.

Er is weer veel gebeurd in het afgelopen jaar. Denk maar
aan al de vrijwilligers die zich voor de geloofsgemeen-
schap hebben ingezet, en aan de grote restauratie van
het kerkgebouw. Om de waardering naar u allen tot uit-
drukking te brengen willen we het parochiespeldje aan
een vrijwilliger overhandigen en komen we na de Eucha-
ristieviering even gezellig bij elkaar in De Haard.

Pastoor W. Bakker
 

Koninklijke onderscheidingen

Dit jaar zijn drie van onze parochianen koninklijk onder-
scheiden. Zij werden lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Op 26 april ontving mevrouw H.M. Dullaart-Smithuis de
onderscheiding voor haar werk als vrijwilliger bij wijkcen-
trum Voorburg-West/Agora. Daar is zij al meer dan vijf-
entwintig jaar de spil van het vrijwilligersteam. Voor het
Sint Maartens College maakt zij prachtige kostuums voor
de toneelgroep. Daarnaast is zij al jaren werkzaam als
penningmeester bij de InterParochiële CaritasInstelling
Leidschendam-Voorburg.
 
Mevrouw C.C.M. Lipman-Den Elzen is al jarenlang zeer
actief als vrijwilliger bij WoonZorgCentrum Haaglanden,
locatie De Prinsenhof. Zij is de spin in het web bij veel ac-
tiviteiten in het verzorgingshuis en bezoekt alleenstaan-
de cliënten. Ook is zij fietsbuddy voor bewoners die nog
nauwelijks buiten komen. Zij neemt hen mee op een
duo-fiets voor een fietstochtje.
 
De Heer C.G. Prins ontving de onderscheiding op zondag
5 mei tijdens de veertigste editie van de kinderstraatspe-
len in Oranjelust in Voorburg. Hij is sinds 1980 betrokken
bij dit grote kinderfeest, waaraan ruim vijfhonderd kin-
deren deelnemen. Daarnaast is hij mantelzorger en
donor van de bloedbank. Hij begeleidde mensen in een
rolstoel bij de wandelvierdaagse. Ook is hij betrokken bij
de verspreiding van Kerk aan de Vliet.

Naamdag parochie Trinitas

Heil, heilig, heiligheid
Tijdens de Veertigdagentijd hebben we in de Maartens-
zaal drie avonden gesproken over het thema Heil, Heilig,
Heiliging. Het waren heel boeiende en verrassende ge-
sprekken over wat deze begrippen ook voor onszelf be-
tekenen. Zo met elkaar in een oecumenische setting de
diepte ingaan raakt je en verrijkt je en het is een mooie
voorbereiding op Pasen.

Pier Tolsma, diaken
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten
 
Getrouwd
Maurice van den Bergh en Bo van Tienhoven
 
Huwelijksaankondiging
Sebastiaan Boerma en Carine Chowanek
 
Gedoopt
Lulu Vanterpool
Maud Donders
Duuk de Bruijn
 
Overleden
Jeltje Hazebroek-de Vries, 92 jaar
Henk Wasserman, 86 jaar
Jan Groenewegen, 92 jaar
Miriam de Jong-Dehue, 56 jaar
Annemiek van de Weijer-Bekkers, 88 jaar
Elizabeth Kunne-Snelders, 78 jaar
Riet van der Meer-van Mill, 96 jaar
Piet Lipman, 88 jaar
Riet Klerks-van der Meer, 85 jaar
Bertus Strijk, 80 jaar

Jaarrekeningen 2018

Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Beheer  
Incidenteel
 
Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Incidenteel & functioneel
 
Berekening saldo
Tussenresultaat
Reservering onderhoud
Saldo

Realisatie
     66.771
     50.064
     18.920
        7.087
     50.988
     16.971
           120
    210.921

   180.225
   194.140
           333
   374.698
 
   163.777
    -80.000
     83.777

  Begroot
    83.225
    95.600
    38.100
    12.900
    37.500
    20.700
    35.000
  323.025

  182.900
  211.800
              0
  394.700
 
    71.675
   -94.000
    22.325

Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Beheer
Incidenteel
 
Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Incidenteel & functioneel
 
Berekening saldo
Tussenresultaat
Reservering onderhoud
Saldo

Realisatie
     69.455
     50.920
       7.007
     16.210
     36.997
     17.185
                0
    197.774

   187.864
     47.432
               0
   235.296
 
     37.522
    -76.008
    -38.486

  Begroot
    77.325
    60.200
      7.200
    19.100
    38.000
    21.200
    15.000
  238.025

  186.300
    49.550
    12.000
  247.850
 
      9.825
-102.000
  -92.175

Graag geeft het bestuur inzicht in de financiën van de
parochies. Hieronder vindt u de verslagen van 2018.
 
Sint Maartenparochie

Trinitasparochie

In beide parochies waren de bijdragen van parochianen
in 2018 bijna gelijk aan die van 2017. Wij hopen dat dat
ook in 2019 weer het geval zal zijn. Het schoolgebouw
tegenover de Martinuskerk leverde in 2018 € 113.000
op. Mede hierdoor is er een positief resultaat. Dit geeft
een buffer die voor de nabije toekomst nodig is, als er
naar verwachting geen huurinkomsten vanuit het school-
gebouw zijn. De opbrengst van de verkoop van de Jo-
seph Opifexkerk is toegevoegd aan het vermogen van de
Trinitasparochie. Meer informatie vindt u op dewebsite.

Vincent Dobbe, penningmeester

Het thema dit seizoen was: ‘Beelden van God’. De bij-
eenkomsten waren stuk voor stuk fantastisch, ook de ge-
zamenlijke afsluitende ochtend op 15 mei. De meeste
kringen draaien goed evenals de open kringen. Het is fijn
dat de kerkruimtes al jaren gratis ter beschikking worden
gesteld en dat we volgend seizoen ook gebruik mogen
maken van de Voorhof bij de Oude kerk in Voorburg.
 
De startochtend begint op woensdag 18 september om
10 uur in de Kruisheuvelkerk te Leidschendam. Iedereen
is van harte welkom! Uitbreiding van de groepen werkt
altijd inspirerend. Zegt het voort en breng iemand mee.
Voor informatie kunt u terecht bij Marianne Pompert,
06 28 14 97 19 en Plony Korving, 06 10 29 27 26.

Plony Korving

Oecumenisch Vrouwenwerk

Dank van pastor Ruud Huysmans

Rond de viering van mijn zestigjarig priesterfeest op 23
mei in Amsterdam ontving ik schriftelijk van verschillen-
de parochianen van de vroegere Martinusparochie aan
het Oosteinde en van collega Bakker hartelijke wensen
en warme herinneringen uit mijn tijd daar (1986-2000).
Ik heb ze een paar keer gelezen. Nog vaak denk ik aan de
Martinus terug, een goede tijd in mijn leven. Bij deze
dank ik de schrijvers: ik zie u in mijn geheugen nog voor
mij. Wij zijn nu allemaal bijna twintig jaar ouder dan toen
ik in 2000 wegging uit Voorburg en dus kwetsbaarder.
Daarom zegenwensen voor ieder van u.

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

Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

De Samenlopers zoeken mannen
Mannen gezocht voor activiteiten met vluchtelingen in
AZC Rijswijk. Sinds een paar maanden wordt in het AZC
Rijswijk door Job Visser en Arie de Jong vanuit De Sa-
menlopers een mannenactiviteit georganiseerd. Het is
heel low key, gewoon tafelvoetbal, sjoelen, biljarten en
eens wat onderling praten. Maar Job is nu een aantal
maanden op reis en Arie zou graag een maatje erbij heb-
ben om meer gelegenheid te hebben om contacten te
maken. Het is elke donderdagavond van 19.30 tot 21.15
uur. Iemand die om de week kan, is natuurlijk ook heel
erg welkom.
 
Vragen of interesse over deze activiteit? Mail dan naar
Arie: aenc@kabelfoon.nl. De Samenlopers is een samen-
werkingsverband van de verschillende kerken in Rijswijk.
Zie voor meer informatie: www.desamenlopers.nl. 

Ellen Sormani

De Kerk op internet
Er zijn vele websites waarop u informatie over het geloof
en over de Kerk vindt. Onze eigen website bevat daarvan
onder ‘links’ (rechtsboven) een overzicht. Zo heeft de
Nederlandse kerkprovincie een eigen website
(www.rkkerk.nl) met veel interessante informatie.
 
Katholiekleven.nl
In 2016 is door de Nederlandse bisschoppen een video-
kanaal gestart: www.katholiekleven.nl. Omdat katholiek-
leven in de afgelopen jaren tot veel meer dan alleen een
videokanaal is uitgegroeid, is deze website onlangs ge-
heel vernieuwd. De nieuwe opzet van de website geeft
de bezoekers een betere ervaring. Voor parochies wor-
den er diverse materialen beschikbaar gesteld voor ge-
bruik voor hun eigen media. Met de functie ‘Op zoek
naar een parochie in de buurt’ vindt u tijdens een verblijf
elders in Nederland snel een kerk om te bezoeken.
 
Het is zeker de moeite waard om eens te gaan kijken.
Hier kunt u zich ook op een nieuwsbrief over geloof,
hoop en liefde in de katholieke Kerk abonneren. Het
geeft inspiratie voor het dagelijkse leven.

Pier Tolsma, diaken
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Kerk en wereld

Met allerlei activiteiten heeft de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede
de parochianen opgeroepen deze actie te ondersteunen. Er waren weer de
traditionele soepmaaltijden in Leidschendam en in Voorburg, steeds met
zorg door parochianen bereid, en er werden ludieke waterflessen met op-
schrift ‘Wij water, Zij water’ verkocht. In Rijswijk was de vertrouwde sobere
maaltijd. Dit jaar hebben andere parochianen gekookt en niet, zoals andere
jaren, verschillende vormelingen. Verder was er in Leidschendam weer een
klaverjas- en rummikubavond (met winnaars Corrie Kouwenhoven en Lia Vel-
thuis) en er werden loten verkocht met kans op prijzen die door winkeliers in
Leidschendam en Voorburg beschikbaar waren gesteld (dank daarvoor!).
 
De echte winnaars in deze actie waren de mensen die in de komende maan-
den en jaren permanent over veilig drinkwater kunnen beschikken, mensen
in Sierra Leone, Congo, Nicaragua en andere plekken. Wat de totale op-
brengst uit onze parochies dit jaar is, weten we nog niet, wel dat er al enkele
duizenden euro's naar de Vastenactie zijn overgemaakt; daar komen de
overschrijvingen via bank en giro nog bij. Iedereen die aan dit resultaat heeft
meegewerkt en meegeofferd hartelijk bedankt!

Werkgroep MOV

Vastenactieproject 2019: Water verandert alles

Zorgen voor drinkwater op plaatsen in de wereld waar dat ontbreekt, dat was het thema waarvoor we dit jaar in
de Vastenactie hebben gebeden en geofferd. We hebben ingezien hoeveel het voor mensen uitmaakt om over vol-
doende en veilig drinkwater te kunnen beschikken.

Rond Pinksteren besteedt katholiek Nederland aandacht aan zijn missionaris-
sen. Langzamerhand zijn er minder paters, zusters en broeders in de missie
werkzaam, maar leken nemen (een deel van) hun taken over. Zij doen dat
vanuit hun geloof en met een stimulans van de heilige Geest. Zij doen dat
ook namens ons, en vaak onder moeilijke omstandigheden. Ons hebben zij
daarbij nodig als thuisfront.
 
Met Pinksteren en de week ervoor wordt voor hen in onze kerken gecollec-
teerd. In Rijswijk is dat op 2 juni en in Voorburg en Leidschendam op 8 en 9
juni. Als thuisfront willen we de kosten van hun reizen naar en van hun mis-
siegebied betalen, en hun ziektekostenverzekering en hun pensioenpremie
en een aanvullende cursus als dat nodig is. Geef gul, hun werk is het waard.
 
En u kunt uw bijdrage ook overmaken via rekening NL30 RABO 0171 2111 11
met vermelding WNM Den Haag. Van harte aanbevolen.

Weergroep MOV

Pinksteractie: Week Nederlandse Missionaris

Situatie van het Asielzoekerscentrum in Rijswijk

Er is een goede beslissing genomen in de nieuwe ge-
meenteraad. Het AZC kan de volledige vijf jaar blijven be-
staan en hiermee kunnen we doorgaan met onze mooie
activiteiten voor de asielzoekers, groot en klein. Zeker
met de grote vakantie in zicht willen we graag de ver-
blijfstijd voor de bewoners van het AZC een stukje lichter
maken. Wilt u zich beschikbaar stellen voor de lopende
of incidentele activiteiten of alleen meer informatie?
Stuur een e-mail naar: info@de samenlopers.nl en
volg ons via: www.facebook.com/desamenlopers en
www.desamenlopers.nl.

Ook kunt u alvast de data van het Strandwalfestival en
de Open Dag AZC Rijswijk markeren. We zien u graag op
zaterdag 14 en 28 september. Op deze dagen kunnen wij
u uitgebreid informeren over deze samenwerkende
groep afgevaardigden van de kerken in Rijswijk en onze
inzet voor de bewoners van het AZC in Rijswijk. Meer in-
formatie is tegen die tijd zeker beschikbaar. 

Ellen Sormani
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Inspiratie en bezinning

Column

De Kracht van de Enkeling
Te vaak hoor ik om mij heen zeggen:
‘ach, je doet er toch niets aan’ wan-
neer het om maatschappelijke en
sociale kwesties gaat. Als Jezus dat
had gezegd dan hadden wij nu in een
wereld geleefd zonder christelijk ge-
loof, hoop en liefde (1 Kor 13). Hij is
de Enkeling bij uitstek die ons het
Wezen van God heeft getoond.
 
Velen zijn door alle eeuwen in zijn
voetspoor getreden. Eén van hen
was de Egyptische monnik Telema-
chus. Vanwege de christelijke moraal
om niet te doden kwam er grote
weerstand tegen de gladiatorenge-
vechten in het Colosseum te Rome.
De protesten bereikten op 1 januari
404 een hoogtepunt met de actie
van Telemachus in het Colosseum.
Hij wierp zichzelf tussen de gladiato-
ren om het onnodige bloedvergieten
te stoppen. Het publiek werd razend
en stenigde hem. Door dit incident
besloot de christelijke keizer enkele
dagen later om voorgoed de gladia-
torspelen te verbieden. En nu...
wordt in het Colosseum elk jaar op
Goede Vrijdag de Kruisweg gelopen.
 
Zo zijn er tal van mannen, vrouwen
en kinderen geweest die vervuld
waren van het vuur van de heilige
Geest en die met woord en daad
durfden te getuigen. Dat is de kracht
van de enkeling... vervuld van de
heilige Geest. Je kan er dus wel wat
aan doen.

Jerry van Veldhoven

Roeping: voor wie ben ik bestemd?

Naar aanleiding van de synode in Rome over ‘Jongeren, het geloof en de
onderscheiding van de roeping’ in oktober 2018 heeft paus Franciscus eind
maart de exhortatie ‘Christus vivit’ geschreven. Hij schrijft: “Daarom vestig ik
jullie aandacht op de allerbelangrijkste vraag. In ons leven vragen we ons zo
vaak af: ‘Wie ben ik?’ Die vraag kun je je hele leven wel blijven stellen… Maar
de echte vraag is: ‘Vóór wie ben ik bestemd?’”

De paus beantwoordt de vraag:
natuurlijk ben je voor God bestemd.
Zoals de paus al gezegd had: “Het
eerste wat we moeten ontdekken en
onderscheiden is dit: Jezus wil een
vriend zijn voor iedere jonge mens.
Deze ontdekking ligt ten grondslag
aan al het andere.”

Dan maakt de paus deze vergelijking: als wij een cadeautje uitzoeken voor
een vriend, gebruiken we al onze fijngevoeligheid om iets te vinden – niet
per se het grootste of duurste, maar iets dat een glimlach op zijn of haar ge-
zicht zal toveren, omdat het echt bij hem of haar past. Zo doet God ook bij
jou: als Hij jou je roeping schenkt, dan zoekt Hij als het ware een cadeau dat
je meer vreugde zal bezorgen dan al het andere in deze wereld, omdat dit
cadeau perfect bij jou past – niet alleen zoals je nu bent, maar ook “zoals je
op een dag zult zijn, in Zijn gezelschap en dat van anderen.”
 
Want we zijn voor Hem bestemd, maar Hij heeft het ook zo gewild dat wij er
voor anderen zijn. Op welke manier precies? Om dat te ontdekken, “kunnen
we simpelweg niet zonder de stilte van langere tijden van gebed: daardoor
kunnen wij Gods taal beter verstaan, de echte betekenis achterhalen van de
ingevingen die we denken te hebben gekregen, onze bezorgdheid kalmeren
en ons hele bestaan weer opnieuw in zijn licht zien.”

Kapelaan Daan Huntjens

Gebed

Gij Schepper, Geest
die ons roept te gaan
en in beweging zet,
wij loven U om
de dieren in het veld,
een nachtegaal die zingt,
wij loven U
om vrijheid
die ons bindt.

Titel: Liturgie van het alledaagse. Heilige gebruiken in
het gewone leven.
Auteur: Tish Warren
 
In dit boek legt Tish Warren, priester in de Anglicaanse
kerk in Noord-Amerika, een relatie tussen de liturgie en
het alledaagse leven. Ze wil daarmee af van haar ge-
woonte ‘God te negeren te midden van de dagelijkse
sleur’ en nodigt ons uit om met haar mee te doen. In elf hoofdstukken door-
loopt ze een dag en koppelt telkens iets wat er gebeurt aan de liturgie of het
geloof. Van ‘Wakker worden – de doop en leren geliefd te zijn’ via ‘In de file
staan – liturgische tijd en een God die geen haast heeft’ naar ‘Slapen – sab-
bat, rust en het werk van God’.
 
Het geloof dat ze beschrijft is fundamenteel en diepgaand. Doordat elke ge-
dachten diverse keren wordt beschreven, met telkens net andere woorden,
kan het lezen wat stroperig voelen. Desalniettemin is het een inspirerend
boek dat oproept om het hele dagelijkse leven te doordringen met het ge-
loof en het besef: ‘God zoekt harder naar mij dan ik naar mijn sleutels.’

Dieneke Meijer

Boekbespreking
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Leren en verdiepen Interview

Het jaarprogramma Volwassenenpastoraat 2019-2020 staat, wat de lezingen
en films (Cinekerk) betreft, al in de steigers. We geven er hier een overzicht
van, zodat u deze data alvast in de agenda kunt noteren. De avonden begin-
nen, tenzij anders vermeld, om 20.00 uur, en worden gehouden in de Maar-
tenszaal in de pastorie van de H. Martinuskerk. Iedereen is welkom. Het pro-
gramma wordt ook vermeld op onze website.
 
In de reeks Cinekerk zullen vijf films worden vertoond: op woensdag 18 sep-
tember 2019 ‘Selma’ (over het leven van Martin Luther King); op woensdag
20 november 2019 ‘Das Leben der Anderen’ (over de inwerking van een on-
derdrukkend systeem op het persoonlijke leven), op woensdag 19 februari
2020 ‘Night train to Lisbon’ (een zoektocht naar de zin van het leven in een
tragische levensgeschiedenis) en op maandag 11 mei 2020 ‘Marie Heurtin’
(een doofblind meisje wordt in een klooster uit haar isolement gehaald).
Op dinsdag 21 april 2020, om 14.30 uur, is in de Lucaszaal van de 
Bonifatiuskerk de film ‘The Way’ (over pelgrims op weg naar Compostela).
 
De lezingen zullen gaan over verschillende onderdelen van de Bijbel. Op
donderdag 24 oktober 2019 zal theoloog Ad de Keyzer spreken over de Wijs-
heidsliteratuur in de Bijbel, met de nadruk op het boek Psalmen. Op maan-
dag 13 januari 2020 zal de ons bekende Marlies Roelofs een lezing houden
over het boek Openbaring (onderdeel van de Apocalyptische literatuur),
waarna op maandag 23 maart 2020 de kunsthistorica Tieleke Huijbers ons
zal laten zien, hoe de Apocalyps in de kunst is verbeeld.

De programmacommissie
 
 

Jaarprogramma Volwassenenpastoraat

De kracht van Alpha

enthousiast en met veel inzet bezig nieuwe wegen te vinden en weet daar-
mee ook veel jonge mensen te bereiken. Hij kent de weerbarstigheid van het
leven, maar weet ook welke vreugde het Evangelie geeft.
 
Tijdens mijn diakenstudie liep ik een keer mee met een Alpha-cursus en
deed ik ook twee keer de inleiding. Zo maakte ik in 2006 kennis met Alpha en
ontdekte ik er de kracht van. Deze kracht bestaat uit de volgende aspecten.
Ten eerste is iedereen welkom, gelovig en niet-gelovig, kerkelijk en onkerke-
lijk. Elke zoeker mag vanuit zijn eigen belevingswereld deelnemen. Ten twee-
de wordt er altijd begonnen met een maaltijd. Eerst wordt er gewerkt aan
het opbouwen van een relatie en pas daarna is het gesprek over het geloof
aan de orde. Ten derde zijn de deelnemers vooral zelf aan het woord. Na een
korte inleiding wordt er in kleine groepjes gesproken over het eigen geloof.
Tenslotte gaat het over de wezenlijke onderwerpen van het christendom.
 
Het was voor mij een zeer leerzame ervaring en sindsdien ben ik enthousiast
over Alpha. Ik was dan ook blij dat er ook binnen onze eigen federatie plan-
nen waren om Alpha te starten. Ik kan iedereen alleen maar van harte aan-
bevelen een keer mee te doen. Op woensdag 11 september begint de vol-
gende Alpha-cursus. Zie voor meer informatie onze website.

Pier Tolsma, diaken

Renske van
der Togt

Wie ben je?
“Ik ben Renske. Ik studeer psycholo-
gie in Leiden en werk daarnaast bij
C&A. Ik schrijf voor mijn bachelor een
scriptie over het ‘placebo-effect’ van
homeopathie en acupunctuur, omdat
ik geïnteresseerd ben in de manier
waarop mensen onbewust kunnen
worden beïnvloed (bijvoorbeeld in re-
clame).”
 
Wat doe je?
“Ik ben acoliet in de St. Martinus-
kerk. Twaalf jaar geleden, toen ik 8
was, ben ik misdienaar geworden. Er
is een grote groep van zo'n tien mis-
dienaars en negen acolieten.”
 
Wat is je inspiratie?
“Ik heb al lang houvast aan mijn ge-
loof. Het geloof past bij het onder-
werp van mijn scriptie: want we voe-
len er ons sterker door; het is niet be-
wijsbaar maar het werkt wel! Prach-
tig om te zien hoe ook mijn oma er
houvast aan heeft. Door het dienen
is er een link met de Kerk; het wordt
onderdeel van je leven. We voelen
dat het een goede toevoeging is aan
het leven.”
 
“Bovendien is onze groep een gezelli-
ge vriendengroep. We trekken vaak
samen op, met barbecuen in de kerk-
tuin en zoals laatst een uitje naar
Duinrell, samen met kapelaan
Huntjens.”
 
Wat hoop je voor de Kerk?
“Ik hoop dat er meer mensen, jonge-
ren, zijn die er hetzelfde uit kunnen
halen als ik; maar de reputatie van
de Kerk staat eraan in de weg. Kerk-
zijn is zoveel meer dan naar de kerk
gaan! Het geloof is een vangnet voor
als het moeilijk wordt (je mag blijven
geloven dat het goed komt) en als
het je goed gaat geeft het geloof
dankbaarheid. Er is een groter Iets in
je leven, dat je op het juiste pad
houdt en dat je dankbaar doet zijn.
Een nieuwe dimensie van je leven:
het mysterie van het geloof gaat
over het mysterie van het leven.”

Sinds vorig jaar heeft Alpha zijn intrede binnen onze fe-
deratie gedaan. Wat is er zo bijzonder aan Alpha? Toen
ik voor het eerst over Alpha hoorde was ik niet direct en-
thousiast. Het deed mij teveel denken aan blij klappende
christenen. Het leven is toch echt weerbarstiger. Maar
het was wel de eigen pastoor in Leiden die de promotor
van de katholieke Alpha was. Hij is strak in de leer, maar
daar kun je toch moeilijk bezwaar tegen hebben. Hij is

15



Jeugd en Jongeren

KinderVertelViering

kinderen zullen zich graag aansluiten bij het  feest –
omdat God blij is met iedereen die naar Hem terugkomt!
 
Zijn er ouders die zich voor het nieuwe seizoen willen
aansluiten bij de werkgroep KinderVertelVieringen? Het
is mooi om op deze manier mede mogelijk te maken dat
kleine kinderen vertrouwd kunnen raken met zingen,
bidden, de Bijbel, het kerkelijk jaar en Gods liefde. Je
hoeft niet bij elke viering te helpen: voor het seizoen
worden de vieringen verdeeld onder de werkgroeple-
den! Via daan.huntjens@bonifatiusparochie.info kunt
u bij mij terecht voor meer informatie.

Kapelaan Daan Huntjens

Presentatieviering vormelingen

Patricia van der Ark, Rik Buurman, Victor Strouw, Tom
Bal, Justin van Dooren, Suzanne Roos, Mirthe Breedijk,
Femke Waasdorp, Sophie Keijser, Elize van Hengel, Chris-
topher Podwysocki, Elke Liefkens, Toby Paauwe, Noah
Verzaal, Olivier Strous en Rosalie Polz zijn de namen van
de tieners van de groep Like Jesus.
 
Het was een fijne viering. Zowel Pastoor Bakker als
pastoraal werker Saskia van Winden-van der Pol gingen
uitgebreid in op de inhoud en gedachtes die de tieners
meenamen naar deze viering die voorbereid werd
tijdens twee bijeenkomsten.

“Wij zijn Like Jesus en stellen ons graag aan u voor.” Dat zeggen de tieners van de vormselgroep Vlietstreek die zich
tijdens hun tweede voorbereidingsjaar verdiepen in de gemeenschap. Eén van de onderdelen van hun programma is
zich voorstellen aan de parochianen. Dat deden zij op zondag 12 mei tijdens de viering in de Petrus en Pauluskerk én
doen zij nu via het parochieblad.

Ze bespraken en bediscussieerden het verhaal van Johannes over de schapen en de herder en verwerkten dat in een
tekst, een powerpoint en twee posters. Daarin verweven was ook de uitleg van hun naam: Met het woord Like was
er een kleine knipoog naar de digitale wereld van Facebook en Instagram maar werd ook zeker houden van Jesus be-
doeld. Daarnaast wilden de jongeren ook graag zijn als Jezus: aardig, liefdevol en respectvol worden genoemd.

“Wij vinden dat Jezus veel liefde gaf, en die willen wij zelf
ook verspreiden. Dat doen we door Jezus zijn acties na te
doen in het dagelijks leven. Door bijvoorbeeld mensen
om je heen te helpen en hen leren te respecteren.”
 
Wie ben je en wat beweegt je om het Vormsel te doen?
Dat was een vraag die de vormelingen alleen persoonlijk
konden beantwoorden. Veel tieners gaven hier het ant-
woord dat zij zich graag wat meer wilden verdiepen in
het geloof, om het ook beter te begrijpen. Daar zijn zij
voor deze viering heel goed in geslaagd.
 

Annemarie van Dam, namens werkgroep Vormsel Vlietstreek
Foto's door Herman Bouman

De laatste KinderVertelViering van dit seizoen zal zijn: De verloren zoon, 30 juni, 15.30 uur, Sint Martinuskerk.
Een feestelijke laatste viering, want God is als de vader die een zoon met open armen ontvangt bij zijn thuiskomst na
een lang verblijf elders. De vader geeft uit blijdschap zelfs een feestje. De oudste broer is er niet zo blij mee, maar de


