
In dit nummer
2  Uit de federatie
3  Jezus houdt van je!
5  Geloven en vieren
6  Nieuws Rijswijk
8  Liturgieoverzicht

 
10  Nieuws Leidschendam-Voorburg
13  Kerk en wereld
14  Inspiratie en bezinning
15  Leren en verdiepen
16  Jeugd en jongeren

Volgend nummer
Het volgende nummer
verschijnt op 3 oktober.
Kopij inleveren tot
uiterlijk 13 september.
Zie ook het colofon.

Alpha: een weg naar Jezus voor iedereen
In het beleidsplan waar het pastoraal team aan werkt, neemt de Alpha-cursus een belangrijke plaats in. Reden om
op deze plaats meer over Alpha te vertellen. Wat is Alpha, waarom Alpha en voor wie is Alpha?

Voor wie en waarom Alpha?
Over de hele wereld volgden al zesentwintigmiljoen
mensen de Alpha. Iedereen kan eraan meedoen: gelovig
en niet gelovig, kerkelijk en onkerkelijk, jong en oud. Ie-
dereen die op zoek is, iedereen die wil nadenken over
het geloof, iedereen die zijn geloof wil verdiepen is wel-
kom. Alpha biedt mensen een kans kennis te maken met
het christendom en hun geloof te verdiepen. Op deze
wijze kan het ‘leerling zijn van Jezus’ betekenis en in-
houd krijgen. De Alpha-cursus is begin jaren '90 binnen
de Anglicaanse Kerk ontwikkeld. Twintig jaar geleden is
er in Nederland een katholieke Alpha-cursus gestart. 
 
Wat is Alpha?
Iedere Alpha-bijeenkomst begint met een maaltijd. Er is
een kookploeg die voor de maaltijd zorgt. Voor de deel-
nemers is de maaltijd bedoeld om elkaar te leren kennen
en een relatie met elkaar op te bouwen. Hierdoor wordt
de basis gelegd voor het latere gesprek. Na de maaltijd
volgt de inleiding over het onderwerp van de bijeen-
komst. De inleiders krijgen een vast formaat aangeleverd
waaraan ze vanuit hun eigen geloofsleven inhoud geven.

Het geloofsgesprek
Na de inleiding gaan de deelnemers
met elkaar in gesprek. De inleider doet
hier in de regel niet aan mee. Nu is het
eigen geloof en de eigen twijfel aan de
orde, de eigen zekerheden en onzeker-
heden. Deze gesprekken helpen de
deelnemers in hun zoektocht. Ze ont-
dekken hun eigen geloof en hun eigen
relatie met Jezus.
 
De Alpha-cursus
De bij ons verzorgde Alpha-cursus kent tien woensdag-
avondbijeenkomsten en een hele zaterdag. De onder-
werpen zijn: Wie is Jezus? Waarom stierf Jezus? Hoe kun
je geloven? Bijbel lezen, waarom en hoe? Bidden, waar-
om en hoe? Wie is de heilige Geest? Hoe zit het met de
Kerk. Enzovoort. Meer informatie over Alpha vindt u op
www.rkvlietstreek.nl. De avonden worden begeleid door
het Alpha-team bestaande uit kapelaan Daan Huntjens
en Frans Aarts. De deelname inclusief de maaltijd is gra-
tis, maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk welkom.

Alpha in de Vlietstreek
Vorig jaar is Alpha in onze federatie
van start gegaan. De eerstvolgende
cursus start op woensdag 11 sep-
tember om 20.00 uur in de Maar-
tenszaal (pastorie St. Martinuskerk,
Oosteinde 54, Voorburg) met een
vrijblijvende informatieavond. De in-
leiding over ‘Is er meer?’ wordt ver-
zorgd door pastoor Bakker. Er is dan
geen maaltijd. Voor vragen en aan-
melden kunt u terecht bij Frans
Aarts, alpharkvlietstreek@gmail.com
of 06 37 60 82 58.
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komende jaren in onze parochies willen en kunnen maken, vooral ook met
het oog op de komende generatie die de gemeenschap zal moeten dragen.
 
Er werden vele suggesties gedaan om het beleidsplan verder te concretise-
ren. Aandacht werd gevraagd voor geloofsverdieping gericht op gezinnen.
Leer mensen hoe zij in hun eigen leven hun geloof kunnen beleven en woor-
den kunnen geven aan hun geloof, zodat zij blijheid en hoop kunnen doorge-
ven en er met elkaar in geloofsgesprekken over kunnen spreken. Besteedt in
de zondagsvieringen vooral ook aandacht aan levensnabije uitleg van de
kern van ons geloof, aan het ‘vonkgevoel’ dat wij ontlenen aan Gods genade,
aan het zijn van een hartelijke gemeenschap, niet alleen in de (Eucharistie)-
vieringen. Zo wordt de Kerk ook uitnodigender voor buitenstaanders.
 
Ook werd aandacht gevraagd voor het organiseren van nieuwe activiteiten,
zoals het organiseren van een federatie fietspuzzeltocht en activiteiten in het
kader van de oecumene. Hier ligt ook een mogelijkheid voor de parochianen
zelf, om er in kleine groepjes mee aan de slag te gaan.
 
Zie ook het bericht over deze bespreking op de website. Het beleidsplan
wordt nu verder bezien en vastgesteld door het pastorale team (zie ook
bladzijde 3). Zodra het zal zijn vastgesteld wordt er in dit blad en op de web-
site verder aandacht aan gegeven.

Emile Verviers

Bespreking van het concept-Beleidsplan

Contact en colofon
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Parochiesecretariaten
Zie ook de parochiepagina's 6 en 10.
H. Bonifatius: 070 399 24 16
secretariaat@bonifatiusparochie.info
St. Maarten - Trinitas: 070 327 45 11
parochie@sintmaarten-trinitas.nl
 
Website: www.rkvlietstreek.nl
webmasterrkvlietstreek@gmail.com
 
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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Uit de federatie

Het pastorale team werkt aan een
nieuw beleidsplan. Het huidige be-
leidsplan gaat over verbinding (op
naar een federatie); het nieuwe con-
cept staat in het teken van verdie-
ping. Op 8 juni 2019 is het concept
besproken met een groep parochia-
nen uit de hele federatie. We dach-
ten na over de beweging die we de 

Actie Kerkbalans
Veel parochianen hebben positief ge-
reageerd op de oproep tot deelname
aan de Actie Kerkbalans. De bijdragen
van parochianen, inclusief collectegeld,
bedraagt over het eerste halfjaar H. Boni-
fatius: € 82.500,-; Sint Maarten: € 99.500,-
en Trinitas: € 93.000,-. Het bestuur bedankt
ieder voor hun gift. Als u er nog niet aan toe
gekomen bent, doe dat dan alstublieft een van deze dagen. Uw bijdrage
is hard nodig voor het voortbestaan van onze parochies.
 
Informatiemiddag over testament en nalatenschap
Wij ontvangen regelmatig een gift uit een erfenis. Zo’n gift is belangrijk voor
het doen van ons parochiewerk. U kunt de parochie in uw testament opne-
men in de vorm van een legaat of een erfstelling. Op onderstaande data is
een notaris aanwezig om het regelen van uw nalatenschap uit te leggen. Hij
kan dan al uw vragen over testament, nalatenschap en schenken beantwoor-
den. De bijeenkomsten zijn op dinsdag 27 augustus, van 14 tot 16 uur in de
Benedictus en Bernadettekerk, op donderdag 12 september van 14 tot 16
uur in de pastorie van de Martinuskerk en op dinsdag 3 september van 14
tot 16 uur in De Haard (Petrus en Pauluskerk). Aanmelden is niet nodig.

Van het bestuur
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Van het pastoraal team

Jezus houdt van je!
Als tijdens de Communie een klein kind naar voren komt, maak ik een kruisje
op zijn voorhoofd en zeg: “Jezus is je vriend. Hij zegent je.” Bij een kind heb
ik er totaal geen moeite mee om hem te vertellen dat God van hem houdt.
Waarom heb ik toch schroom om dat bij volwassenen ook te doen. Misschien
herkent u dit en begroet ook u uw buurman niet met: “Jezus houdt van je.”
 
Het is toch merkwaardig. Het meest dierbare, onze steun en inspiratie houden
we vooral voor onszelf. Het is alsof we bang zijn dat iemand anders onze schat
kapot zal maken. De wereld om ons heen staat inderdaad niet erg open voor
het geloof en neemt vaak een vijandige houding aan.

Nieuwe evangelisatie
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is de Kerk zich ervan
bewust dat het nodig is het Evangelie opnieuw te ver-
kondigen in de gebieden waar het christendom eeuwen
geleden haar intrede deed. Mensen hebben werkelijk
geen idee meer. Ze zijn compleet op zichzelf teruggewor-
pen. Het belangrijkste wat wij hen te vertellen hebben is
dat God van hen houdt en dat dit in Jezus gestalte heeft
gekregen. Dit is de kern van de nieuwe evangelisatie.
Ook paus Franciscus ziet dit als een speerpunt van zijn
pontificaat. Met zijn brief ‘Evangelii gaudium’ (De vreug-
de van het Evangelie) wil hij alle christenen aanmoedi-
gen deel te nemen aan de evangelisatie die gekenmerkt
wordt door vreugde. Hij schrijft: “Jezus wil evangelisten
die het goede nieuws niet alleen met woorden verkondi-
gen maar bovenal met een leven dat gevormd is door de
aanwezigheid van God."

Heiligheid
Velen van ons zijn hun leven lang al katholiek. Mogelijk vergaat het hen net als mij. Je hebt er geen idee van hoe het
is om zonder de liefde van God te leven. Ik heb het wel eens horen vertellen maar zelf nooit meegemaakt. Eigenlijk
besef je nauwelijks hoe bijzonder het is te weten dat God van je houdt. Paus Franciscus noemt in een andere brief
‘Gaudete et exsultate’ (Verheugt u en juicht) de zaligsprekingen van Jezus in de Bergrede (Mt 5,1-12) de identiteits-
kaart van de christen. Voor de paus betekenen de woorden ‘zalig’ en ‘gelukkig’ hetzelfde als ‘heilig’. Zijn oproep tot
heiligheid geldt iedere christen en vraagt op de eerste plaats van ons dat wij ons er van bewust zijn wat Jezus in ons
leven betekent en dat ook laten zien. Evangelisatie begint met persoonlijke heiligheid, met ons eigen geluk.

Pier Tolsma, diaken 

Voortgang Pastoraal Beleidsplan: Als leerling het Evangelie leven

In het vorige nummer van Kerk aan de Vliet is een nieuw
pastoraal beleidsplan aangekondigd. Op 8 juni is het be-
leidsplan met een aantal parochianen besproken. Dit
was een inspirerende bijeenkomst waarin deze parochia-
nen blijk gaven van hun grote betrokkenheid bij onze ge-
loofsgemeenschappen. (Zie ook bladzijde 2.)
 
Van hen werd gevraagd mee te denken om begaanbare
wegen te zoeken die de verdieping van ons geloof moge-
lijk maken, om op die manier goede wegen te openen
naar de toekomst van de Kerk hier ter plaatse. Dit heeft
veel commentaar opgeleverd, dat in vier categorieën in
te delen is. Verduidelijking: daar waar de tekst niet hel-
der overkomt zijn aanpassingen noodzakelijk. Verdere
uitwerking: er zijn veel ideeën aangedragen ter uitvoe-

ring van het beleidsplan. Er zijn ook ideeën aangedragen
die niet direct uitvoering geven aan het beleidsplan maar
zeker ook waardevol zijn voor onze geloofsgemeen-
schappen. Verschillende visies: Tenslotte moeten we be-
denken dat we het niet zonder meer allemaal met elkaar
eens zijn. Dat hoeft ook niet, maar voor een te voeren
beleid moeten we wel heldere keuzes maken.
 
Tussen de vakanties door is het pastoraal team bezig het
commentaar te verwerken. Wij verwachten in de loop
van augustus met het definitieve beleidsplan te kunnen
komen. Voor geïnteresseerden staat op pagina 14 een
bespreking van het boek dat wij basis voor ons denken
hebben gebruikt.

Pier Tolsma, diaken
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Nieuwstraat 10a              
2291 AD Leidschendam                        

Herenstraat 22            
2291 BG Wateringen                    

Sir Winston Churchilllaan  372
 2285 SK Rijswijk

 Lupine Uitvaartverzorging

070-387.98.08

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

Dank voor de tekens van medeleven
Na een vriendschap van meer dan veertig jaar is pastor Chris Bergs plotseling
overleden. Hij was de laatste zeventien jaar plebaan van de kathedrale kerk
te Rotterdam en daarvoor deken van Delft en Rotterdam. Daarnaast had hij
nog vele andere pastorale taken. Het is een groot verdriet en gemis voor mij,
dat ik niet meer wekelijks een avond gezellig en collegiaal met Chris kan bij-
praten en samen met hem de vakantieperiode kan invullen. Er is, om het zo
te zeggen, een dierbaar familielid, een ware broeder in het priesterschap mij
komen te ontvallen. Dank voor uw medeleven en het samen in gebed pastor
Chris Bergs toevertrouwen aan onze God.

Pastoor Wim Bakker Foto: Ramon Mangold
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Geloven en vieren

Fietspuzzeltocht langs onze kerken
Op zaterdag 14 september tijdens Open Monumenten-
dag wordt er binnen de federatie een fietspuzzeltocht
georganiseerd. Op die dag zullen de kerken van onze fe-
deratie open zijn voor bezichtiging en kunt u aan de
hand van puzzelvragen van alles ontdekken in de kerken.
Als u uw (klein)kinderen en andere familieleden kennis
wilt laten maken met onze kerken dan is dit een uitgele-
zen mogelijkheid. Zet dus 14 september in uw agenda!
Meer informatie volgt te zijner tijd op de website.

Algemene Ziekenzalving
In al hun kwetsbaarheid richten mensen zich tot onze
God om hen in het Sacrament van de Ziekenzalving aan
te raken en te sterken wanneer de levensomstandighe-
den meer om Gods nabijheid vragen. In het Evangelie
zien we dat Jezus de mensen die hierom vragen, aan-
raakt met zijn woorden en handen en in hun hart. De
priester bidt bij het toedienen van het Sacrament van de
zieken: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige
zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan
met de genade van zijn heilige Geest. Moge Hij u van
zonden bevrijden, u heil en verlichting schenken.” Daar-
naast is het goed om zichtbaar te maken dat nabijheid
en medeleven gevraagd is aan de medemensen in zijn
Naam, dat een naast familielid of goede bekende aanwe-
zig is om zijn of haar hand op de schouder te leggen tij-
dens de Ziekenzalving. Na afloop bent u welkom voor
ontmoeting en samenzijn met een kop koffie of thee.
 
De Ziekenzalving is in drie kerken. Op dinsdag 24 sep-
tember om 14.30 uur in de HH. Petrus en Paulus en op
donderdag 26 september om 14.30 uur in de Sint Marti-
nus. Wilt u zich opgeven bij het centraal parochiebureau
in Voorburg, 070 327 45 11, of het secretariaat te Leid-

schendam, 06 51 11 34 54, met vermelding van de kerk
waar u het sacrament wilt ontvangen en eventueel ge-
wenste hulp bij vervoer. Op dinsdag 8 oktober om 14.30
uur in de HH. Benedictus en Bernadette. Opgeven bij
Open Huis van de Bonifatius, 070 399 24 16, onder ver-
melding van het aantal personen en eventuele gewenste
hulp bij vervoer.

Maria Tenhemelopneming
15 augustus is een hoogfeest en vroeger voor katholie-
ken vanzelfsprekend een vrije dag. Dat laatste is al heel
lang niet meer het geval. 15 augustus is een bijzondere
dag in de beleving en herinnering van vele gelovigen ge-
bleven. We vieren dit grote Mariafeest op haar eigen dag
in twee kerken binnen onze federatie: om 9.00 uur in de
Sint Martinuskerk en om 19.00 uur in de H. Bonifatius-
kerk. Van harte welkom.

Pastoor W. Bakker

Bedevaart naar de Martelaren van Gorcum te Brielle
Op donderdag 29 augustus zal ik om 14.00 uur de Eucha-
ristie in de kerk van het heiligdom te Brielle vieren. Ik
nodig u van harte uit om mee te vieren. Na de Eucharis-
tieviering is er koffie en thee en zal ik iets vertellen over
de geschiedenis van het heiligdom, u rondleiden en en-
kele momenten van gebed houden.
 
De vrijwilligers van het heiligdom weten graag hoeveel
mensen er komen. Dus bent u van plan om op 29 augus-

tus naar Brielle te gaan, geef dit even door aan het paro-
chiesecretariaat bij één van onze kerken. En ik vraag u,
kijk even om u heen, vraag aan elkaar of er (mee)gere-
den kan worden. Het is een spontane actie van mijn
kant, dus er wordt aan u gevraagd om het vervoer zelf
met elkaar te regelen. Het adres van het heiligdom is:
Rik 5 (hoek Kloosterweg) 3232 LA Brielle. Op de borden
op de rondweg bij Brielle de afslag ‘Tinte’ nemen en dan
na de begraafplaats de eerste afslag rechts.

Pastoor W. Bakker

 
Wij hopen velen van u te ontmoeten, mede namens de
contactgroep Zieken- en Ouderen en de werkgroep Vol-
wassenenpastoraat.

Pastoor Bakker en kapelaan Huntjens

Kerkproeverij: 28 en 29 september
Ook dit jaar doen onze kerken weer mee aan de jaarlijkse kerkproeverij. In
september zullen de bekende uitnodigingskaarten in de kerken beschikbaar
zijn. Tijdens de gesprekken over het nieuwe beleidsplan werd door iedereen
het belang van gastvrijheid benadrukt. Dit is een prachtige gelegenheid daar
uitvoering aan te geven.

Pier Tolsma, diaken

5



Heilige Bonifatius
Centraal secretariaat: Ina van der Steen

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk
secretariaat@bonifatiusparochie.info

ma t/m vr 9.30 - 12.30 uur: 070 399 24 16
in dringende gevallen: 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

Strandwalfestival: 13 tot en met 15 september

Er is veel muziek: het Popkoor New Pop-Art om 12.30 uur; het Projectkoor
Rijswijk om 13.30 uur; het Concertkoor Rijswijk om 14.30 uur; het Happy
Heart Koor om 15.30 uur en het Willy Caron Muziektheater om 16.30 uur.
Kinderen kunnen onder leiding van Cathelijne Legierse schelpen schilderen.
 
Alle informatie over het programma in de kerk en het festival dat van 13 tot
en met 15 september plaatsvindt is te vinden op: www.strandwalfestival.nl.

De Bonifatiuskerk is een van de podia van het Strandwalfestival op zaterdag 14 september. De kerk is op deze dag
van 12.00 tot 17.00 uur geopend. In het kader van monumentendag verzorgt Nabor Langstraat dan om 12, 13, 14, 15
en 16 uur rondleidingen in de kerk. Ook is het majestueuze hoofdorgel op de
koorzolder te bezichtigen alwaar Gerard Legierse tekst en uitleg geeft.

Op zondagmiddag 15 september om 15.00 uur zal Ben
van Oosten, een van onze organisten, in de serie Muziek
in de Bonifatius een orgelconcert geven. De toegang is
gratis; na afloop is er een deurcollectie en de gelegen-
heid een glaasje te nuttigen. Er worden werken gespeeld
van Bach (o.a. Praeludium en Fuga in G), Franck (Choral
nr. 3), Vierne (Méditation) en Widor (Symphonie nr. 6).
 
Ben van Oosten kreeg op zijn elfde zijn eerste aanstelling
als kerkorganist en vier jaar later debuteerde hij als con-
certorganist. Hij vestigde zijn reputatie als één van de
vooraanstaande internationale concertorganisten. Hij is
verbonden aan internationale orgelacademies en werd
voor zijn werk en cd-opnames veelvuldig onderscheiden,
ook in het buitenland. Hij is ook verbonden aan het Rot-
terdams Conservatorium, organist van de Grote Kerk in

Orgelconcert door Ben van Oosten

Wie wil er bezoek van de Bezoekgroep van onze parochie?
De leden van de Zieken- en ouderenbezoekgroep zijn op
zoek naar mensen die graag bezoek willen ontvangen.
Misschien bent u dat of kent u iemand die een bezoek

Den Haag en artistiek leider van het jaarlijkse Internatio-
naal Orgelfestival.

op prijs zou stellen? Aanmelding bij Open Huis tussen
9.30 en 12.00 uur. Bonifatiuskerk 070 399 24 16 en
Benedictus en Bernadettekerk 070 394 07 08.
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Voor vervoer naar de Benedictus en
Bernadettekerk bel: Theo van Paas-
sen, 0174 29 29 57. 
Herhaalde oproep: wie wil contact-
persoon zijn voor vervoer naar de
Bonifatiuskerk?  

In de Benedictus en Bernadettekerk 
bent u voor een maaltijd welkom op
woensdag 2, 16 en 30 oktober. Aan-
vang 17.30 uur. Kosten € 5 inclusief
koffie of thee; wijn € 0,80. Aanmel-
den uiterlijk de maandag ervoor tus-
sen 17 en 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 15 en 29
aug. Aanvang 17.30 uur; u bent wel-
kom vanaf 16.30 uur. Kosten € 6, in-
clusief koffie of thee. Aanmelden de
maandag ervoor tussen 17 en 18 uur
bij Adèle Lievaart (070 393 21 63);
b.g.g. fam. Rog (06 50 28 32 42).

Heilige Bonifatius

Met de vakanties in zicht sluiten ook
onze vrijwilligersgroepen het seizoen
af met een gezellige samenzijn. Zo
troffen ook de kosters van de Bonifa-
tiuskerk elkaar weer eens buiten de
kerk. En hoewel niet iedereen erbij
kon zijn, zijn het kostersvak, de roos-
ters en de planning natuurlijk uitge-
breid besproken. Zodat de vieringen
in onze prachtige kerk verder goed
verzorgd door kunnen gaan. Kosters,
bedankt!

Einde van het seizoen: kosters op stap

Om het seizoen af te sluiten zijn enkele leden van de Geloven Nu-groepen uit
onze parochie vlak voor de zomervakantie op een avond bij elkaar gekomen
om in verbondenheid en dankbaarheid, ook jegens elkaar, terug te kijken en
vooruit te blikken. Kerk-zijn gaat immers om verbondenheid, met elkaar en
met God. Kerk-zijn gaat om ergens-thuis-zijn en om enthousiasme; en dat
gevoel was volop aanwezig.
 
Dankbaarheid om wat wíj meemaken vraagt ook om betrokkenheid op ande-
ren. Dankbaarheid vraagt om delen. Het netwerk dat wij vormen wil verbon-
den zijn met andere netwerken van liefde. Daarom waren op die avond ook
twee mensen aanwezig vanuit Mensen met een Missie, een katholieke orga-
nisatie (voortgekomen uit de kloosterordes en congregaties) die netwerken
onderhoudt met vergeten plekken op de wereld, waar gewerkt wordt aan
verandering, rechtvaardigheid, gelijke behandeling, aan vrede en verzoening.
Zij lieten ons iets zien van de vreugde van solidariteit…

Zoals wij onderling solidariteit voelen en daarin mogen groeien, zo zijn er
velen die daar tot in hun merg naar verlangen omdat de wereld om hen
heen niet voor hen open staat. Mensen met een Missie steunt achtergestel-
den in gemeenschappen en dorpen met aandacht en kennis, in dialoog, op
plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Zij gelooft net
als wij in de kracht van mensen en in de verbindende kracht van religie,
omdat ontvankelijkheid voor het Heilige een onderdeel is van de oplossing.

Prachtig werk; we hebben een goede
avond gehad… Ook u kunt vriend
worden van Mensen met een Missie;
zie www.mensenmeteenmissie.nl.
Wilt u hen financieel steunen? Dat
kan. Hun bankrekeningnummer is
NL53 RABO 0178 9900 00.

Emile Verviers

Verder kijken dan de zomer: netwerken van liefde

De tuin bij de Bonifatiuskerk: een oproep
De aanhouder wint… Wie heeft er zin en tijd om samen met een paar men-
sen op een ochtend het plantsoen en – bij voldoende mensen – de tuin voor
de kerk en de pastorie aan de Van Vredenburchweg bij te houden. Een gezel-
lig moment met een kostbare bijdrage aan de uitstraling van onze H. Bonifa-
tiuskerk. Loop even binnen bij het parochiesecretariaat of spreek Paul Schott
of één van de pastores aan.

Pastoor W. Bakker

Vervoer naar de kerk

Familieberichten

Gedoopt 
Jaimy Andeweg
Julian van der Burg
 
Opname in de Kerk
Anna Shesi-van der Sluis
Yvonne Moeleker-Klaassen
 
Overleden 
Tian Djin Oey, 89 jaar
Jan van Ruiten, 88 jaar
Melanie Berkemeijer-Verkaar,
92 jaar
Tilly Breur-Claessens, 81 jaar
Netty Epskamp-Olgers, 94 jaar
Mirjam Franke-van Leeuwen,
62 jaar
Wim Mateman, 74 jaar
Miep Kouwenhoven-van Giezen,
93 jaar
Dick Schouten, 73 jaar
Paula van Paasen-Caminada,
87 jaar
Ria Arkesteijn-van Kester, 81 jaar
Rietje Labordus-van der Borght,
94 jaar
Els Stapels-ter Berg, 78 jaar

Maaltijdprojecten
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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 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

do
do

09.00
19.00

Mar
Bon

Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

 
Donderdag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming

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
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen

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

Samenzang, organist
Samenzang
St. Maarten
Gerardus Majellakoor
Schola Cum Jubilo
Doopvieringen

Zaterdag 17 en zondag 18 augustus: 20e 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.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Paters SVD

Samenzang
Samenzang of Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Vakantiekoor
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus: 21e 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
Bon

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

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
R.K. Oekraïense gemeenschap

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

Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september: 22e zondag door het jaar, gebedsdag voor de schepping

za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
13.00

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

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

Kapelaan Huntjens
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

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

Zaterdag 7 en zondag 8 september: 23e zondag door het jaar

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

Oktober is de rozenkransmaand. In onze kerken wordt op de volgende dagen de rozenkrans gebeden in de
HH. Benedictus en Bernadette op maandag om 18.30 uur; in de H. Bonifatius iedere dag om 19.30 uur in de pas-
torie; in de St. Martinus op woensdag om 12.20 uur.en in de HH. Petrus en Paulus na de Eucharistievieringen van
9.00 uur op dinsdag en vrijdagochtend om 9.30 uur en op woensdagavond om 19.00 uur.
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Vieringen in onze kerken

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.

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

Schola Cum Jubilo
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo (Lat)
Joko

Zaterdag 14 en zondag 15 september: 24e zondag door het jaar

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.
Dopen

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

Samenzang
Resonet in Laudibus
Vier Jaargetijden, kinderwoordd. & tienerkwartier
Koorschool, startviering jongeren (zie pagina 16)
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Doopvieringen

Zaterdag 21 en zondag 22 september: 25e zondag door het jaar, Vredesweek met deurcollecte voor PAX

di
do

14.30
14.30

P&P
Mar

Euch.
Euch.

Past. Bakker & kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Con Amore
St. Maarten

Dinsdag 24 september en donderdag 26 september: Gezamenlijke viering van de Ziekenzalving

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
Bon

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

Gebedsleider Pinkse
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & gebedsl. Pinkse
Kapelaan Van Deelen
Pastoor Bakker & gebedsl. Pinkse
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, organist
Barina?
St. Maarten
Samenzang, na afloop koffie
Con Amore
Oosterse ritus

Zaterdag 28 en zondag 29 september: 26e zondag door het jaar, Kerkproeverij

za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
15.30

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

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

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

Zanggroep
 
Resonet in Laudibus
Viering met kinderen
Schola Cantorum
Samenzang, organist
Oosterse ritus
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

Zaterdag 5 en zondag 6 oktober: 27e zondag door het jaar

di 14.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens  
Dinsdag 8 oktober: Gezamenlijke viering van de Ziekenzalving

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

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

Schola Cum Jubilo
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Koorschool, na afloop koffie
Joko
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Doopvieringen

Zaterdag 12 en zondag 13 oktober: 28e 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
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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

Viering met de scouting

Scouting Sint Maarten-Hildegard bestaat 30 jaar. Al die
jaren vormen ze een groep enthousiaste mensen van
verschillende leeftijden. Op 24 augustus gaan ze geza-
menlijk op jubileum zomerkamp. Het vertrek is bij de
Sint Martinuskerk, waar eerst om 9.30 uur een korte
viering zal zijn met een gebed en zegen over deze
enthousiaste groep jonge mensen.

Pastoor W. Bakker

Pastor Kees van Haasteren 

Een nieuwe keuken in De Haard
Maandag 12 augustus wordt er begonnen met de plaat-
sing van een nieuw keukenblok in de benedenzaal van
De Haard. Dit wordt een flinke klus maar er is een gewel-
dige vrijwilliger die deze taak op zich heeft genomen.
Hiermee gaat een wens in vervulling die al een aantal
jaren leeft bij de Beheergroep van De Haard en de ge-
bruikers van de keuken. Later dit jaar is er in De Haard
een bijeenkomst voor de vrijwilligers van onze parochie.
Dan kan iedereen de nieuwe keuken bekijken.
 
Vanwege plaatsing van de nieuwe keuken zal op zondag
18 en 25 augustus De Haard gesloten zijn.

Op 12 juni is pastor Kees van Haas-
teren op 82-jarige leeftijd overleden.
Van 1991 tot 1996 was hij parttime
pastor in de Martinusparochie. Van
de basistaken van een parochie: het
leren, het vieren en het dienen hield
pastor Van Haasteren zich bezig met
het leren. Hij ontwikkelde een breed
catechetisch aanbod gericht op ou-
ders met jonge kinderen en bezocht
jaarlijks alle ouders van de dopelin-
gen om hen een catechese-aanbod te doen. Het uit-
gangspunt was de ouders die zelf verantwoordelijk zijn
voor de religieuze ontwikkeling van hun kinderen, daar-
bij te ondersteunen. Zijn preken eindigde hij vaak met
een vraag. Het begin van het zelf nadenken.
 
In 1996 nam hij afscheid. Na een jaar studie was hij tot
2011 als pastoor respectievelijk administrator werkzaam
in Den Haag en Wassenaar. Moge hij rusten in vrede.

Vrouw en geloof
Woensdag 18 september is de startochtend vanaf 10 uur
in de Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6, Leidschen-
dam. Wij openen met het thema: ‘Relaties in en met de
Bijbel’. Uiterlijk 12 uur sluiten wij de ochtend af. De vol-
gende Vrouw en Geloofochtend is op woensdag 16 okto-
ber in de Leidraad, Harriët Freezerhof 20, Den Haag
(Leidschenveen). Meer informatie bij mij 06 10 29 27 26
of p.korving@outlook.com of bij Marianne Pompert 
06 28 14 97 19 of pompertmarianne@gmail.com.

Plony Korving

Openingstijden secretariaat Trinitas
In augustus is het parochiesecretariaat van de Heilige
Petrus en Pauluskerk geopend van 9.30 tot 11.00 uur.
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten

Gedoopt
Izabela Torfs
Juliette Buts
Ennio Nierstrasz
 
Gehuwd
Sebastiaan Boerma en Carine
Chowanek
 
Overleden
Huub Helwig, 92 jaar
Ton Peek, 85 jaar
Rens van Rijn-van der Helm,
85 jaar
Leen van Bohemen, 91 jaar
Alfred Hollants, 87 jaar
Johan Haket, 75 jaar
Bepke ten Thij-Smits, 84 jaar
Hans Drabbe. 86 jaar

Dagtrip voor de oudere parochianen

Onderscheiding Leo Valk

Dit jaar is het dagje uit op 10 sep-
tember met bestemming: de sleutel-
stad Leiden. In de ochtend bezoeken
we de Heilige Lodewijkkerk, waar
pastoor J. Smith ons over de bijzon-
dere geschiedenis van deze kerk zal
vertellen. Na de lunch is er gelegen-
heid de mooie oude binnenstad van
Leiden te bezoeken. Aansluitend
maken wij een rondvaart.
 
Vertrek vanaf de Sint Martinuskerk
om 10.00 uur, thuiskomst circa 17.00
uur in Voorburg. De kosten bedragen
€ 30,- per persoon. Aanmelding bij
het Centraal Parochiebureau. Meer
informatie vindt u in de flyer achter
in onze kerken.

Anneke van der Graaff en Leo Valk

Op zondag 16 juni, kreeg Leo Valk de parochiespeld van
de Trinitasparochie opgespeld door pastoor Bakker. Leo
is al veertig jaar bij de liturgie betrokken als acoliet en
lector. Sinds zijn pensionering schenkt hij persoonlijke
aandacht aan de kwetsbare en zieke parochianen, coör-
dineert de ouderenbezoekgroep, brengt zelf bezoekjes
en de ziekencommunie thuis. In zijn toespraak betrok de
pastoor ook zijn vrouw Joke. Zij is actief in en coördi-
neert de Martha werkgroepen en is redactielid van het
parochieblad Kerk aan de Vliet.

Op zaterdag 14 doen de Martinuskerk en Petrus en Pau-
luskerk mee aan Open Monumentendagen. Het thema is
dit jaar: ‘Plekken van
Plezier’ en in de kerk
een plek van Vreugde,
Vrede en Dankbaarheid!
 
Petrus en Pauluskerk
De kerk is van 10.00 tot 17.00 uur open. In de ochtend
zijn er rondleidingen door pastor Olsthoorn en Leo van
der Meulen. Om 11.00 uur fluitspel door Rob Tempelaars
en om 14.00 uur orgelconcert door Rolf van den Berg.
Gedurende de hele dag is er een speurtocht door en
voor de kinderen.
 
Martinuskerk
De kerk is van 10.00 tot 16.00 uur open. Het is mogelijk
een rondgang te maken door de kerk en er is een ten-
toonstelling ingericht van kerkschatten. Van 11.00 tot
11.45 uur is er een uitvoering door het Zangkwartet
Homus met pianobegeleiding. Daarna van 12.00 tot
13.00 uur orgelconcert door Rolf van den Berg. Van
14.00 tot 14.45 uur koorzang  uitgevoerd door het
Vierjaargetijdenkoor.Leo is zeer ingenomen met deze onderscheiding. Hij

schreef ons: “Dit gebaar heb ik zeer gewaardeerd. De lo-
vende woorden die pastoor sprak waren om verlegen van
te worden. In dit gebaar werden alle vrijwilligers ingeslo-
ten, zo memoreerde pastoor. En dat zijn er velen die onze
parochie rijk zijn. Na afloop van de viering kwamen veel
parochianen hun gelukwensen aanbieden, hiervan zijn er
velen zelf ook vrijwilliger dus het parochiespeldje is ook
voor hen. Hiermee worden allen die vrijwilligerswerk
doen ingesloten. Dank voor alle felicitaties.”

Open Monumentendagen

Vrijwilligers voor Mariënpark gezocht

Onlangs zijn de bewoners van Westhoff in Rijswijk naar
Mariënpark in Leidschendam verhuisd. Zij zijn vanwege
dementie volledig afhankelijk van zorg. We zijn nu drin-
gend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor diverse acti-
viteiten. Meer informatie op www.rkvlietstreek.nl en via
06 39 85 13 22 of janie.van.middelkoop@florence.nl.

Janie van Middelkoop, geestelijk verzorger
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015-3101643 - www.vdhuz.nl -  070-3202040

Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

Kindervertelvieringen 2019-2020
Ouders van de allerjongste kinderen uit onze parochies
hebben weer ingetekend om de KinderVertelVieringen
het hele seizoen door te laten gaan. Versterking van de
werkgroep blijft echter welkom, ook gedurende het sei-
zoen! Dit start traditiegetrouw rond dierendag met de
St. Franciscusviering op zondag 6 oktober om 15.30 uur.
 
De verdere data zijn: zondag 10 november, 9.30 uur: Sint
Maarten in combinatie met de Eucharistieviering; dins-
dag 24 december, 17.00 uur: Kerstavond; zondag 5 janu-
ari, 15.30 uur: Driekoningen; zondag 2 februari, 15.30
uur: Vijf broden en twee vissen; zondag 8 maart, 15.30
uur: Jonaviering; zondag 12 april, 11.00 uur: Paastuinvie-
ring; zondag 17 mei, 15.30 uur: Zacheüs; zondag 28 juni,
15.30 uur: Ark van Noach. De data zijn ook op onze web-
site te vinden.
 
In de KinderVertelVieringen raken de allerkleinsten ver-
trouwd met de kerkelijke ruimte, met de verhalen, met
gebed, stilte en licht. Na afloop van elke viering is er kof-
fie, thee en limonade met iets lekkers dat aansluit op het
thema van de viering. Tevens kleuren de kinderen op dat
moment een kleurplaat. Welkom in het nieuwe seizoen!

Werkgroep KinderVertelVieringen, kapelaan Daan Huntjens

Twitteren met GOD  verovert de wereld
Een handjevol Leidse jongeren vroeg kapelaan Remery in
2013 allerlei lastige vragen, en ‘Twitteren met GOD’ was
een feit. Wie kon bedenken dat enkele jaren later drie-
kwart miljoen jongeren het boekje ‘Online with Saints’
ontvingen bij de Wereldjongerendag in Panama! Dit
nieuwe project uit 2019 brengt heiligen tot leven in een
gratis app, korte animatiefilmpjes en een nieuw boek.
“Je bereikt jongeren door te beginnen bij wat er in hun
hart leeft”, stelt Michel Remery. “Het gaat om hun vra-
gen en zoeken! Jongeren zoeken en volgen inspiratoren
en rolmodellen. Overal in de wereld heb ik dat de afgelo-
pen jaren kunnen zien. Welnu, inspiratoren en rolmodel-
len heeft God ons in overvloed gegeven in de ontelbare
heiligen!”
 
Inmiddels werken ruim honderd jonge vrijwilligers uit
zevenendertig landen met Michel Remery samen. De
app en het boek ‘Twitteren met GOD’ is in eenentwintig
talen vertaald. En wie Facebookt of Twittert weet dat het
team van #TwGOD de wereld rondreist, ook bij het re-
cente bezoek van de paus in Roemenië. Bijna 280.000
verschillende mensen bezochten de website vorig jaar,
3,6 miljoen pageviews op Facebook wereldwijd.

Uit: Rondom de Kerk, Leiden
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Kerk en wereld

Missiemaand: Gedoopt en gezonden

De paus schrijft: “Onze missie is gegrondvest op het vaderschap van God en
het moederschap van de Kerk. De opdracht die de verrezen Jezus met Pasen
geeft, berust in het Doopsel: zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend Ik u,
vervuld van de heilige Geest, ter verzoening van de wereld. Deze missie is
deel van onze identiteit als christenen; zij maakt ons verantwoordelijk om alle
mensen in staat te stellen zich hun uitverkiezing tot aangenomen kinderen
van de Vader te realiseren, hun persoonlijke waardigheid te erkennen en ont-
zag te hebben voor de intrinsieke waarde van ieder menselijk leven van con-
ceptie tot de natuurlijke dood. Het huidige ongebreidelde secularisme (…)
verhindert authentiek menselijk broederschap, dat haar uitdrukking vindt in
wederkerig respect voor het leven van iedere mens.”

Vredesweek 2019: Vrede verbindt over grenzen

Van 21 t/m 29 september organiseert PAX de Vredesweek en in onze kerken
wordt daaraan aandacht besteed in het weekend van 21 en 22 september.
Het thema van dit jaar is: Vrede verbindt over grenzen. Dit thema nodigt uit
om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant
van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden.
PAX geeft het voorbeeld en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben
om voor vrede te gaan. De organisatie werkt samen met mensen in conflict-
gebieden, zoekt politici op en slaat de handen ineen met betrokken burgers.
 
Doe mee en onderzoek de grenzen. Kom in contact met andere mensen, met
een andere omgeving. Ontmoet mensen van de overkant en luister naar hun
ideeën. Zodat vrede ons verbindt, over grenzen heen. U kunt ook meedoen
met een gift voor PAX, bij de deurcollecte na afloop van de vieringen of op
de rekening van PAX: NL03 TRIO 0390 5150 00.

Werkgroep MOV

MIVA: Missie Verkeersmiddelen Actie
 In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheids-
zorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsba-
ren. Gelukkig zijn er mensen die het als hun bestemming
zien om anderen te helpen. MIVA ondersteunt het werk
van deze mensen met onmisbare vervoers- en communi-
catiemiddelen, het afgelopen jaar liefst 283 keer! In onze
parochies wordt geen aparte collecte voor dit sympa-
thieke doel gehouden. Wel zullen wij in het weekend
24 en 25 augustus informatiemateriaal neerleggen. En
wij geven u graag het bankrekeningnummer van MIVA:
NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, 's-Hertogenbosch.

De Samenlopers
De Samenlopers zijn enthousiast betrokken bij verschil-
lende activiteiten op het AZC Rijswijk. Wij kunnen daarbij
altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Voor de zomerva-
kantie vragen wij uw aandacht voor de volgende activi-
teit: Creatief met de Samenlopers op zaterdagen 27 juli
en 10 en 24 augustus van 10.00 tot 12.00 uur. Kom je
helpen? Voor aanmelding zie www.desamenlopers.nl.
Wil je liever na de zomervakantie bij de kinderen op het
AZC zijn, dat kan natuurlijk ook.
 
Op 14 september staan wij op het Strandwalfestival
(www.strandwalfestival.nl) en kunt u contact met ons
opnemen. Op 28 september is de landelijke open AZC
dag. Dan kunt u kennismaken met leven in het AZC.
Graag zien wij u tussen 13.00 en 16.00 uur bij het AZC te
Rijswijk (www.coa.nl/nl/zoek-locatie/rijswijk).

Ellen Sormani

Onder het motto ‘Gedoopt en gezonden’ roept paus Franciscus de hele Kerk op tot een opleving van ons missio-
nair bewustzijn en onze missionaire inzet. Hij heeft oktober 2019 tot Buitengewone Missiemaand uitgeroepen.
 

Op 6 oktober is het Wereldmissiedag van de kinderen. In onze vieringen zullen we dan aandacht aan dit onderwerp
besteden. Op 20 oktober is het Missiezondag. Daarover leest u in het volgende nummer. Meer informatie over de
Buitengewone Missiemaand vindt u op de Engelstalige website: www.october2019.va/en.html.

Pier Tolsma, diaken
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Column

Vertrouwen
Wat zijn wij gelukkige mensen, geze-
gende mensen. Dat moeten we zo
nu en dan tegen elkaar durven zeg-
gen. Ik noem mij gelukkig alléén
omdat ik mag geloven. Durft u dat
ook te zeggen: ik ben een gelukkig
mens omdat ik mag geloven dat God
mij kent en van mij houdt. Dat legt
een basis onder je bestaan en opent
een toekomst.
 
We mogen vertrouwen hebben in de
toekomst, omdat we mogen vertrou-
wen op de Heer. Hij verbindt zich
met ons in goede en kwade dagen,
en maakt nieuwe mensen van ons.
Lammen komen overeind, verblin-
den gaan zien, die geslagen zijn krij-
gen lucht. Zijn wij geen gezegende
mensen?
 
Steken we nu ons hoofd in het zand
om de immense problemen van de
wereld niet te zien? Ja, natuurlijk, als
we met onze handen over elkaar ge-
lukkig zitten te zijn. Maar als we ons
geloof laten schieten verliest het
zout zijn kracht. Dan kunnen we
geen wonderen meer doen. En die
worden van ons verwacht: wonde-
ren van vriendschap, van trouw en
geduld, van moed, medeleven en
volharding. Om voor elkaar het leven
leefbaar te maken.
 
We moeten maar vol vertrouwen
gaan doen wat we kunnen: elkaar
toekomst gunnen en leven geven.
En de Heer danken voor zijn trouw.

Martine Taks

De kracht van je geloof zit niet in de
onwrikbaarheid van je overtuiging,
maar in de bekwaamheid om ook
twijfel en onduidelijkheid te verdra-
gen, de last van het geheimenis te
verdragen, en daarbij trouw en hoop
vast te houden. Geloof is geen ‘bezit’
maar een weg…

Uit: Thomas Halik, Raak de wonden aan
 
 

Inspiratie en bezinning

Meditatie

Boekbespreking

Pauzetoets?
Voor mij voelt de zomerperiode al-
tijd als een welkome pauze. Na de
drukte van Pasen, Pinksteren en de
eerste Communie is het tijd om de
accu weer op te laden. Het tempo
gaat omlaag, er zijn niet zoveel acti-
viteiten in de parochie en de dagen
zijn heerlijk lang. En als het weer dan
ook meewerkt...

In de Bijbel wordt ook gesproken over rust. Het scheppingsverhaal vertelt
over “de zevende dag waarop God rustte van al het werk dat Hij had
verricht” (Gn 2,2). In Psalm 23 spreekt de dichter over “rusten in groene wei-
den, waar God je nieuwe kracht geeft”. En als de leerlingen terugkomen van
hun prediking in de dorpen zegt Jezus: “Kom mee naar een eenzame plaats
om alleen te zijn en rust daar wat uit” (Mc 6,31).

Of je weggaat of thuisblijft, de zomer is een periode van rust in ons vaak zo
drukke leven. En toch stopt de Kerk niet in de zomer. Ons geloof gaat door,
dat kent geen ‘pauzetoets’ of ‘rustperiode’. Jezus verzekert ons immers dat
Hij “met ons is, álle dagen”! En dat vraagt elke dag weer om ons antwoord.
Ook al staat ons parochieleven op een wat lager pitje, wij blijven vieren en
bidden. Niet alleen de priesters, diakens en pastoraal werkers, maar iedere
gedoopte is geroepen om zich tot God te keren én is gezonden in de wereld
om hem of haar heen. De Sacramenten en bovenal de Eucharistie voeden
ons. En roepen ons op om Gods wegen te gaan, om Hem steeds méér te
leren kennen, en om te getuigen van de vreugde van het Evangelie.
 
In de zomer ligt het tempo lager, we nemen pauze van alle dagelijkse be-
slommeringen, maar we blijven geroepen om te bidden en te vieren. Ik wens
u een mooie zomer toe en een goede start van het gewone leven daarna.

Kapelaan Van Deelen 

Auteur: Fr. James Mallon
Titel: Als God renoveert: De parochie van onderhoud
naar bloei
 
Wat is in een parochie belangrijker? Een klaverjasavond
of een Alpha-cursus? Hiermee opent James Mallon zijn
boek en schetst hij de situatie waarin veel parochies ver-
keren. Moeten we doorgaan met de vertrouwde en door
de jaren heen gegroeide situatie of staan we voor de op-
dracht echt nieuwe wegen te zoeken?

Mallon beschrijft hoe hij als pastoor in Canada zijn parochie nieuw leven in-
blaast. De Kerk verkeert in een identiteitscrisis: “we zijn vergeten wie we zijn
en welke roeping we als Kerk hebben”. De grote opdracht van de Kerk is:
“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen.” Het gaat erom leerlin-
gen te maken en daarvoor moeten we eerst zelf leerling zijn. Kernbegrippen
in zijn aanpak zijn: de relatie met Jezus, gastvrijheid, gemeenschap, duidelijk-
heid en Alpha-cursus.

Zo komt Mallon met een scherpe analyse van de Kerk in onze tijd en een
aanpak tot vernieuwing. Canada is geen Nederland, maar toch is het boek
verhelderend voor ieder die ziet dat we niet op de oude voet verder kunnen.

Pier Tolsma, diaken
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Wie ben je?
“Ik ben Huib Huybers, sinds een jaar
gepensioneerd. Ik werkte veertig jaar
in het onderwijs, eerst in het bewe-
gingsonderwijs, daarna als wiskun-
deleraar en teamleider op een school
in Rotterdam. Ik heb altijd in Rijswijk
gewoond. Ik doe veel aan verschillen-
de sporten en ben vaak bij onze boot
in Zeeland.”
 
Wat doe je?
“Als vrijwilliger ben ik begonnen bij
de koffiegroep in de Bonifatiuskerk.
Daar ben ik nu ook al jarenlang lid
van de kostersgroep, die uit zeven
personen bestaat; ik help mee als de
pastorietuin en -zolder moeten wor-
den opgeruimd en bij het Strandwal-
festival. Sinds kort ben ik, samen met
mijn vrouw Anne (die ook lector is),
betrokken bij het volwassenenpasto-
raat in onze federatie: ik verzorg
daar de technische kant van ‘Cine-
kerk’. Dat doe ik overigens ook bij de
filmhuisgroep, die actief is in de Hof-
boerderij in Wateringen.”
 
Wat inspireert je?
“Het is belangrijk, dat kerkgemeen-
schappen in stand blijven, ze hebben
een belangrijke functie in de samen-
leving. Ik draag aan de organisatie
daarvan graag bij, door dingen te
doen. Vieringen moeten goed verlo-
pen, in rust, alles moet op de goede
plek staan.”
 
“Als ik een fietstocht maak, ben ik blij
als ik een kerktoren zie. Ik weet dan
dat daar mensen zijn die wat met el-
kaar hebben, die om elkaar geven,
die iets meer voelen en denken dan
de dagelijks dingen.”
 
Waar hoop je op?
“Op bevlogenheid bij voorgangers.
Op een Kerk die, ook in haar rituelen,
in de Eucharistie op zondag, gericht
is op het dagelijks leven en op de om-
gang met elkaar. Ik hoop erop, dat
de Kerk aanvoelt als een echte ge-
meenschap, waar volop gebeurt.”

Huib
Huybers

Volwassenenpastoraat

Cinekerk: Selma
Op woensdagavond 18 september
2019 wordt in de serie Cinekerk de
film ‘Selma’ vertoond. De film start
om 20.00 uur in de Maartenszaal van
de pastorie van de St. Martinuskerk
aan het Oosteinde in Voorburg.
U bent vanaf 19.30 uur van harte
welkom!
 
Het waargebeurde verhaal beslaat drie tumultueuze maanden in 1965, toen
dominee Martin Luther King een campagne leidde om stemrecht te krijgen
voor de zwarte bevolking van de staat Alabama. Een vreedzame protestmars
tussen de steden Selma en Montgomery dwong president Johnson een einde
te maken aan de ongelijkheid in stemrecht voor Afro-Amerikaanse kiezers.
Deze film geeft een goed tijdsbeeld waarin veel historische personen voorko-
men, en geeft tegelijk een mooi portret van het echtpaar King, voortreffelijk
gespeeld door David Oyelowo en Carmen Ejogo.
 
Ad de Keyzer over Psalmen
We herinneren u er nu alvast aan, dat de theoloog Ad de Keyzer op 24 okto-
ber 2019 om 20.00 uur in de Maartenszaal zal spreken over de Wijsheidslite-
ratuur in de Bijbel met de nadruk op het boek Psalmen.

Leren en verdiepen Interview

Lezing: Titus Brandsma over Sinte Liduina
Sinte Liduina van Schiedam is een in onze streken bekende heilige. We ken-
nen allemaal het verhaal van haar val op het ijs en de daarop volgende lij-
densweg. Gedurende achtendertig jaar lag zij in bed en leefde uiteindelijk al-
leen van de heilige Communie. Omdat zij het lijden op een voorbeeldige
wijze onderging, wordt zij vereerd als patrones van de zieken.

Als hoogleraar aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen bestudeerde
pater Titus Brandsma de Nederland-
se mystiek. Hij had veel belangstel-
ling voor Liduina en was van mening
dat zij veel te weinig aandacht kreeg.
 
Op de feestdag van Liduina (14 juni)
heb ik in Schiedam een lezing gehou-
den over de visie van Titus Brandsma
op Liduina. Op woensdag 2 oktober
zal ik deze lezing om 20.00 uur hou-
den in de Lucaszaal van de H. Bonifa-
tiuskerk. U bent van harte welkom
om kennis te maken met de verras-
sende visie van Titus Brandsma.

Pier Tolsma, diaken

Volgende Alpha-cursus van start

De eerstvolgende Alpha-cursus start op woensdag 11 september om 20.00
uur in de pastorie St. Martinuskerk met een vrijblijvende informatieavond.
De inleiding over ‘Is er meer?’ wordt verzorgd door pastoor Bakker. Zie voor
meer informatie de voorpagina of www.rkvlietstreek nl.
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Jeugd en Jongeren

Eerste heilige Communie

Eerste H. Communie in de Bonitafiusparochie op 16 juni

Eerste H. Communie in de Trinitasparochie op 19 mei

Eerste H. Communie in de Sint Maartenparochie op 26 mei 

KinderVertelVieringen
Zie bladzijde 12 voor informatie over de KinderVertelVie-
ringen.

In de afgelopen maanden hebben in onze parochiefede-
ratie 83 kinderen hun eerste heilige Communie ontvan-
gen. Op zondag 22 september hopen we alle communi-
canten van het afgelopen jaar weer terug te zien om
11.00 uur in de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk voor de
startviering (zie ‘Vieringen’ rechtsonder) – de eerste H.
Communie is immers geen afsluiting. Van harte welkom!
 

Vieringen voor jongeren
Startviering: op 22 september openen wij het nieuwe
seizoen om 11.00 uur in de H. Bonifatiuskerk, waarbij De
Koorschool zal zingen. Alle jongeren van de vormselgroe-
pen (van nu en uit het verleden) en de kinderen die eer-
ste heilige Communie hebben gedaan worden uitgeno-
digd aanwezig te zijn bij deze viering waarbij wij de Eu-
charistie vieren en bidden voor een gezegend en fijn
nieuw school- en studiejaar. En natuurlijk zijn alle kinde-
ren en jongeren hierbij welkom.
 
Vormselviering op 17 november om 11.00 uur in de
H. Bonifatiuskerk in Rijswijk. Hierbij is iedereen van harte
welkom om een gemeenschap om de vormelingen te
vormen.

Afgelopen jaar hebben we vanuit het vormselproject
weer veel mooie bijeenkomsten gehad. Het vormseltra-
ject duurt drie jaar. Het eerste jaar (Naïnjaar) is een
groep van vijfentwintig jongeren die 'The Stars4Jesus'
heet. Centraal in dit jaar staat de groepsvorming. Het
tweede jaar (Tabor-jaar) is een groep van negentien jon-
geren, hun naam is 'Like Jesus'. Centraal in dit jaar staat
de parochie. Het derde jaar (Jona-jaar) is een groep van
zeventwintig jongeren, die groep heet: 'The Flames'.
Centraal in dit jaar staat het geloof.
 
Al deze jongeren uit de kerken van Vlietstreek waren uit-
genodigd voor de afsluiting van het vormselseizoen. De
jongeren werden ontvangen in de zonnige tuin van de
Sint Martinuskerk in Voorburg voor een gezellige BBQ.
Opvallend hoe de verschillende leeftijden het goed met
elkaar konden vinden tijdens de spelletjes die gedaan
werden. Leuk ook om de jongeren uit alle drie de
groepen bij elkaar te zien. 

Terugblik op het vormseljaar 2018-2019

De werkgroep is
erg blij met de
ondersteuning
van de zeer
betrokken ouders
tijdens deze en
alle andere
bijeenkomsten.
 
In november
starten wij met
een nieuwe groep.
Aanmelden kan
vanaf oktober.
Op 9 oktober is er
om 20.00 uur een
informatieavond
in de St. Martinus.

 Annemarie van Dam en Saskia van Winden- van der Pol, pas-
toraal werkster


