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Vormelingen zetten hun talenten in

Het Vormsel is een bekroning van
het eerder ontvangen Doopsel. Op
bijzondere wijze wordt hier opnieuw
de kracht van de heilige Geest door-
gegeven. Je talenten inzetten om te
zijn als Jezus en te handelen naar zijn
beeld: dat is waarover de tieners
spraken tijdens de voorbereidingen
van de Vormselviering.
 
Het Evangelie verkondigen
Zijn als Jezus en het Evangelie ver-
kondigen – het lijken grote woorden.
Hoe doe je dat? Tijdens de laatste
bijeenkomsten van de Flames gingen
de gesprekken over de gaven van de
heilige Geest en de inzet van de ta-
lenten die je zelf gekregen hebt. Het
Evangelie verkondigen gaat immers
niet alleen om woorden maar vooral om daden.
 
Jouw talenten en hoe help je daar anderen mee?
Talenten hebben ze te over: tekenen, muziek, wiskunde.
Maar welke talenten dragen bij aan wat Christus graag
wil, namelijk de anderen helpen? Het is goed om te zien
hoe het, na een aantal goede gesprekken, voor deze tie-
ners duidelijk wordt dat ze juist dié talenten al heel lang
bij zich hebben. Talenten die ze zelf ontwikkeld hebben
en die ze mogen koesteren én verder ontwikkelen.
Enkele voorbeelden: “Mijn talent is dat ik vaak heel vro-
lijk ben; ik merk dat ik daar andere mensen ook heel blij
mee kan maken.” “Mijn talent is dat ik goed kan 
luisteren; daardoor kunnen mensen hun verhaal bij mij
kwijt.” “Mijn talent is dat ik heel behulpzaam ben; ande-
ren weten dat en komen bij mij met een vraag; ik kan ze
verder helpen.”

Foto: Tino van Dam

Na drie jaar praten, lachen, zingen, stil zijn, discussiëren én denken is het zo ver: de twintig tieners van vormsel-
groep de Flames uit de drie Vlietstreekparochies ontvangen in november het heilig Vormsel. Zien wij u dan ook?

Samen optrekken
De tieners van de Flames vormen met elkaar een kleine
gemeenschap in de gemeenschap van Vlietstreek. Mooi
om te zien dat zij juist door elkaar regelmatig te treffen
de verdiepingsslag konden maken voor echte gesprekken
over geloven. Twijfelen, vertrouwen, pesten: het zijn
onderwerpen die niet altijd even makkelijk te bespreken
zijn. Bij hen kwamen ze de afgelopen drie jaar aan bod.
 
Deze gesprekken én de onvoorwaardelijke steun van
hun omgeving hebben hen gebracht waar zij nu zijn. Zij
maken de keuze om verder te gaan, ieder voor zich, met
zijn eigen talenten.
 
Komt u ook op zondag 17 november om 11.00 uur naar
de Bonifatiuskerk in Rijswijk om hen aan te moedigen?

Annemarie van Dam; werkgroep Vormsel Vlietstreek
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Een openhartoperatie met drie bypasses en het herstellen
hiervan heeft mij de afgelopen weken flink bezig gehouden.
Velen van u hebben mij gesteund door het sturen van een
kaartje. Voor de bemoedigende wensen, de kaarsjes, de persoonlijke groet
aan mij en voor mij en voor uw gebeden bij onze lieve Heer, heel veel dank.
Zelf heb ik mijn vertrouwen geen enkele dag verloren ook niet bij een tegen-
slag. Ik vertrouwde op de kennis en vakkundigheid van de medici en verple-
ging en diep in mijn ziel op de wijsheid en voorzienigheid van mijn Schepper.
 
Ik ben er nog niet maar het herstel zet zich rustig voort. De zes en een half
uur durende operatie laat zijn sporen nog duidelijk na. Pijn op de borst van-
wege het doorzagen van het borstbeen, concentratie verlies door de narcose
en een sterk verminderde conditie. Dit alles kan gelukkig allemaal herstellen
door rust en revalidatie.
 
Ik ben een dankbaar mens omdat het gevaar bij mijn hart op tijd is gesigna-
leerd en hersteld. Een ingrijpende periode ben ik doorgegaan met het oog
op weer goede levensperspectieven. Een periode waarin u mij heeft bijge-
staan met uw medeleven en gebed. Een periode waarin mijn familie en
Anneke van der Meer van onschatbare waarde zijn geweest voor mijn per-
soonlijk welzijn. Een periode waarin ik, doorheen mijn vragen en teleurstel-
lingen, gelukkig mijn persoonlijke levensband met mijn Heer en Herder als
bemoedigend en troostrijk heb mogen ervaren.
 
Dank aan de leden van het pastorale team en de vrijwilligers die de ontbre-
kende inzet van mij hebben opgevangen. Als laatste vraag ik u om begrip en
geduld voor de tijd die het herstel vraagt en mij nog niet in staat stelt om me
volop in te zetten binnen de parochiegemeenschappen.

Hartelijke groet, pastoor Wim Bakker.
 

Een persoonlijke groet

Contact en colofon Uit de federatie

Van het bestuur

Het bestuur is blij dat de plotselinge
afwezigheid van pastoor Bakker door
het pastorale team wordt opgevan-
gen. We hopen op en bidden met u 
voor een spoedig herstel van pastoor
Bakker. Kapelaan van Deelen neemt
waar in het bestuur. Het bestuur heeft
op 11 juli en 29 augustus vergaderd.
 
Wij zijn bezig met de financiële afwikkeling van de restauratie van de Petrus
en Pauluskerk en de verkoop van de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming.
Meijs & Alink Makelaars heeft opdracht gekregen de OLV te verkopen. Er is
reeds een potentiele koper geselecteerd. Met hem zijn inmiddels afspraken
gemaakt over de condities van koop en levering van de OLV. De onderhande-
lingen over de vastlegging van deze afspraken zijn in volle gang. De energie-
lasten zijn voor de parochies een flinke kostenpost. Zowel het gas- als het
elektriciteitsverbruik van alle kerken is geïnventariseerd. Er zijn opmerkelijke
verschillen geconstateerd, die een nadere analyse vragen.
 
De invoering van een nieuw geautomatiseerd systeem voor de ledenadmini-
stratie gaat niet zonder kinderziektes, maar loopt – mede  door de enorme
inzet van diverse vrijwilligers – op schema. Veel aandacht wordt besteed aan
de bescherming van persoonsgegevens. Nieuw is dat nieuwe parochianen in
het kader van de AVG een welkomsbrief ontvangen.

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. Huntjes MA, kapelaan
daan.huntjes@
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 5
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
Metha Dijkstra, Wil Kouwer
Dieneke Meijer, Harry Raven
Pier Tolsma, Joke Valk
Emile Verviers en Dave Zagers
 
Kopij: kadv@sintmaarten-trinitas.nl
kerkaandevliet@
bonifatiusparochie.info
 
oplage: 4.100 exemplaren
druk: Editoo, Arnhem
 

Contact
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Van het pastoraal team

Twaalfeneenhalf jaar diaken Tolsma

Op 2 december is het twaalf en een half jaar geleden dat
Pier Tolsma diaken werd gewijd. Op 8 december wordt
dit koperen jubileum binnen onze federatie gevierd. U
allen bent hiervoor welkom in de viering om 9.30 uur in
de Sint Martinuskerk. Na afloop van de viering is er ruim
gelegenheid de diaken te ontmoeten en te feliciteren.

Pastoraal beleidsplan

Op 9 september is het nieuwe pasto-
raal beleidsplan vastgesteld. Hierbo-
ven vindt u een toelichting op het
begrip leerling. De tekst van het be-
leidsplan ‘Als leerling het Evangelie
leven’ vindt u op onze website.

Van harte leerling van Jezus
Met het zomerseizoen zijn ook de hoogtijdagen van de kerkelijke huwelijks-
sluitingen weer voorbij. Ik mocht er deze zomer als priester drie verzorgen.
In de gesprekken met de bruidsparen is het mooi te horen hoe twee mensen
elkaar hebben ‘gevonden’ en ontdekt hoe ze, op heel persoonlijke wijze, bij
elkaar passen. Vroeger was dat vaak heel anders. Twee mensen trouwden
met elkaar omdat het zo bepaald was, omdat het iets opbracht, of vanwege
banden tussen families. In onze tijd en cultuur is een huwelijk zonder roman-
tische liefde echter nauwelijks meer denkbaar.

 
Een goed en Bijbels woord hiervoor is ‘leerling’ (zie bij-
voorbeeld Mt 28,19). In de oudheid, de tijd van Jezus,
betekende leerling-zijn: zich verbinden aan een bewust
proces van leren van een bepaalde leraar. Dat gold ook
voor de leerlingen van Jezus, maar in zijn geval waren er
wel enkele bijzonderheden. Zo noemde Hij zijn leerlin-
gen ook vrienden (Joh 15,15) en is er zelfs sprake van
een liefdesband (zie bijvoorbeeld Joh 13,23 en 21,15).
Daarom zijn zij ook niet voor een bepaalde tijd zijn leer-
ling, maar blijven ze dat hun leven lang.
 
Als we er in ons nieuwe pastorale beleidsplan dan ook
nadruk op leggen dat we in onze parochies met elkaar
als leerlingen van Jezus het Evangelie willen leven, dan
gaat het niet om een soort afstandelijke LOI-cursus,
waarbij de leerling de leraar nooit ontmoet, en die op
een gegeven moment afgerond is. Nee, het gaat om “een
levenslang proces van leren van en over Jezus”, waarin
we “de nabijheid van de Heer zoeken en een
relatie met Hem opbouwen. Het is een duidelijke keuze
voor Christus, voor een geestelijk leven in gemeenschap
met elkaar.”
 
De huwelijkskandidaten die ik mocht voorbereiden heb-
ben een duidelijke keuze voor elkaar kunnen maken,
omdat ze elkaars hart geraakt hebben. Zo kan iemand
ook een persoonlijke keuze voor Christus maken. Na-
tuurlijk is het dan nodig, net als tussen twee mensen,
Hem beter te leren kennen – een leven lang elke dag
weer! We hopen met ons beleidsplan dat onze parochies
omgevingen zullen zijn die dat stimuleren, voor bestaan-
de parochianen én voor mensen van buiten, voor nieuwe
leerlingen van Hem.

Kapelaan Daan Huntjens

Wat het geloof betreft zien we een soortgelijke ontwik-
keling. Tot niet heel lang geleden waren er vanzelfspre-
kende redenen om katholiek te zijn. Je was katholiek
omdat je uit een katholieke familie kwam, of uit een
katholiek dorp. Met het hart had dat niet altijd veel te
maken. Maar in onze tijd is die vanzelfsprekendheid
onder druk komen te staan. Het wordt steeds moeilijker
denkbaar dat iemand katholiek is zonder daar ook heel
persoonlijk de keuze voor te hebben gemaakt.
 
Toen de bisschoppen van Nederland in 2013 op ad-limi-
nabezoek gingen bij de paus, schreven ze hem vooraf in
hun rapport: “De tijd dat de Rooms-Katholieke Kerk in
Nederland een grote volkskerk was, ligt al enkele decen-
nia achter ons. We groeien naar een keuzekerk toe [...].” 
Het woord ‘keuzekerk’ gaat over de Kerk in het groot,
maar wat betekent dit voor u en mij? Welk woord zou in
die nieuwe situatie op iedere gelovige persoonlijk van
toepassing kunnen zijn?
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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

Het jaar loopt ten einde, niet alleen
het kalenderjaar maar in Kevelaer
loopt ook bedevaartjaar 2019 ten
einde. Dit wordt op plechtige wijze
officieel afgesloten. Het is een bij-
zonder moment. Komend voorjaar
zal het seizoen weer plechtig
geopend worden op donderdag
30 april 2020.

Sluitingsbedevaart naar Kevelaer
Zoals altijd organiseert de Haagse
Bedevaarten ook in dit Jubileumjaar
deze reis naar Kevelaer van 31 okto-
ber tot en met 1 november. Hierbij
kunt u aanwezig zijn. Informatie om
u in te schrijven, kunt u vinden op
onze website www.bedevaart.nl
of in de folders beschikbaar in uw
parochiegemeenschap.
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Adventsretraite
Ook dit jaar kunt u via uw e-mailadres deelnemen aan
een dagelijks moment van bezinning, een innerlijke reis.
Als u zich opgeeft via www.ignatiaansbidden.org ont-
vangt u tijdens de Advent dagelijks een Bijbeltekst met
begeleidende vragen ter overweging; de meditatieve
teksten worden aangeboden door de jezuïetenorde en
zijn dit jaar geschreven door pater Dries van den Akker.
 
Als u dat wilt kunnen we onze ervaringen uitwisselen: op
de zaterdagen 7, 14 en 21 december van 10 tot 11.30 uur
in de Benedictus en Bernadettekerk. We kunnen dan
met elkaar delen wat ons de afgelopen week in ons
gebed en in onze voorbereiding op het Kerstfeest heeft
getroffen. Het zijn verrijkende en verdiepende, persoon-
lijke gesprekken, die open staan voor parochianen van
de hele federatie! Het is de moeite waard.
 
De bijeenkomsten worden begeleid door Yvonne en
Emile Verviers-Beker. U kunt zich bij hen aanmelden of
informatie vragen (verviersbeker@hetnet.nl).
Van harte welkom!

Geloven en vieren

Allerheiligen en Allerzielen

Het hoogfeest van Allerheiligen, 1 november valt dit jaar
op een vrijdag. We vieren dit feest in twee van onze ker-
ken met een Eucharistieviering: om 9.00 uur in de HH.
Petrus en Paulus en om 9.30 uur in de H. Bonifatius.

Caeciliafeest

Op 22 november is het feest van de
heilige Caecilia. Zij is de patrones van
de musici en dus ook van onze zang-
koren. Goede muzikale ondersteu-
ning van de liturgie is van groot be-
lang. De muziek spreekt een taal die
vaak boven woorden uitgaat. Muziek
tilt je op en kan je hart openen voor
het mysterie. Vergeet dus niet rond
deze feestdag stil te staan bij de bij-
drage die velen op muzikaal gebied
binnen onze federatie leveren.

Pier Tolsma, diaken

Meditatieve vieringen Advent 2019
De winter is weer in aantocht. De dagen worden korter.
Binnenkort is het weer Advent, de tijd waarin we ons
voorbereiden op Kerstmis. De tijd waarin wij uitzien naar
de Komst van Jezus. Ook dit jaar komen we weer bij el-
kaar om ons te bezinnen met woord en gebed, met zang
en stilte... De thema's van de drie bijeenkomsten zijn:
‘De belofte van zijn komst’, ‘Maria zingt over zijn komst’
en ‘De belofte van zijn wederkomst’. De avonden zijn op
de woensdagen 4, 11 en 18 december om 19.30 uur in
de dagkapel van de Martinuskerk.
 
Zoals eerder zullen de bijeenkomsten mede door men-
sen van de Oude Kerk voorbereid worden. Wij nodigen u
allen van harte uit om ons samen voor te bereiden op de
Komst van Jezus. Na de viering is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten bij koffie of thee. Op 11 en 18 december
wordt aansluitend gesproken over respectievelijk vrou-
wen in de geslachtslijst van Jezus en het joodse Chanou-
kafeest.

Nogmaals welkom namens de werkgroep gebedsvieringen

Zowel in de St. Martinus en als in de
HH. Petrus en Paulus wordt Allerzie-
len op zaterdagavond om 19.00 uur
gevierd. In Rijswijk wordt Allerzielen
op zondag 3 november gevierd: om
9.30 uur in de HH. Benedictus en
Bernadette en om 11.00 uur in de
H. Bonifatius. In de Eucharistievierin-
gen gedenken wij onze overledenen.
In het bijzonder worden de overlede-
nen van het afgelopen jaar herdacht.

Adventskrans maken

Wij nodigen u uit om met ons uw eigen adventskrans te
maken. Wanneer: maandagavond 25 november tussen
19.30 en 21.30 uur. Waar: Benedictuszaal van de Bene-
dictus en Bernadettekerk. Uiterlijke inschrijfdatum: 18
oktober (Vol is vol, dus schrijf op tijd in!). Aanmelden:
pastor.vanwinden@bonifatiusparochie.info of via Open
Huis Bonifatiuskerk 070 399 24 16. Bijdrage: €10,-; wij
zorgen voor de materialen. Wij hopen dat u er bent,

Saskia van Winden, pastoraal werkster en Bep van Leeuwen

Op zondag 1 december is het de eer-
ste zondag van de Advent. In het
donker van de wintertijd groeit het
licht naar Kerstmis toe. In kerken en
huizen wordt dat zichtbaar gemaakt
door elke zondag een kaars méér
aan te steken op de adventskrans.
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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

Oproeping door kerkhofcommissie H. Bonifatiusparochie

Muziek in de Bonifatius
Op zondag 13 oktober om 15.00 uur brengt het Coprario Consort Spaanse en
Sefardische muziek uit de Renaissance ten gehore.
 
Het Coprario Consort heeft zich toegelegd op het spelen van consortmuziek
uit de voornamelijk Engelse en Italiaanse Renaissance. Hun instrumenten zijn
kopieën van historische instrumenten, die door hedendaagse bouwers wer-
den nagebouwd. Het consort heeft diverse viole da gamba's in gebruik,
variërend van de kleine altgamba's tot grote basgamba's.

Caeciliaconcert op zondag 24 november om 15.00 uur
Dit concert wordt, ter gelegenheid van het feest van de H. Caecilia, patrones
van de kerkmusici, gegeven door het gemengd koor Gloria Deo en de Schola
Cantorum van de Bonifatiuskerk, onder leiding van onze organist/dirigent
Gerard Legierse.
 
De concerten in de Bonifatiuskerk beginnen om 15.00 uur en duren een uur.
De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en de mogelijkheid een
glaasje te nuttigen in de Lucaszaal van de pastorie.

Grafnummer
Vak 05 nr. 12
Vak 12 nr. 14
Vak 15 nr. 07
Vak 18 nr. 13
Vak 21 nr. 07
Vak 29 nr. 65

Laatst bijgezette overledene
Martha Margaretha Anna Dijkers-Beenker
Jacobus Everardus Soeters
Geertruida Martina Joanna van Dixhoorn 
Hubertha Apollonia Paulina Bocker-Doove  
Christianus Eduard Joseph Marie Boelen
Johanna Maria C. Verhagen-Jansen

Begraven op
03-05-1995
23-11-1941
10-10-1947
28-12-1955
13-01-1940
08-08-1994

Bij de pastorie aan de Van Vredenburchweg 67 kunt u informatie verkrijgen
over de volgende familiegraven op de RK Begraafplaats H. Bonifatius: 

 
De rechthebbenden c.q. hun erven worden gedurende twaalf maanden na heden in de gelegenheid gesteld voor-
waarden voor verlenging dan wel overboeking van het gebruiksrecht te vernemen. Na die termijn komen deze fami-
liegraven voor ruiming in aanmerking en zullen in elk geval geen gedenktekens meer kunnen worden teruggegeven.
Voor inlichtingen is de pastorie geopend maandag en vrijdag van 9.00-14.30 uur. Telefoon 070 399 24 16.

Kerkhofcommissie H. Bonifatiusparochie
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Maaltijdprojecten

In de Benedictus en Bernadettekerk 
bent u voor een maaltijd welkom op
de woensdagen 16 en 30 oktober, 13
en 27 november en 11 december.
Aanvang 17.30 uur. Kosten € 5 inclu-
sief koffie of thee; wijn € 0,80. Aan-
melden uiterlijk de maandag ervoor
tussen 17 en 18 uur op 070 396 06
99, 070 396 19 84 of 070 325 43 02.
 
In de Nieuwe Kerk (Steenvoordelaan
364) kunt u mee-eten op 24 oktober,
7 en 21 november en 12 december
(kerstdiner). Aanvang 17.30 uur; u
bent welkom vanaf 16.30 uur. Kos-
ten € 6, inclusief koffie of thee; het
kerstdiner kost €8,50. 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).

Familieberichten

Gedoopt   
Sebastiaan Wazelinski
 
Gehuwd 
Robin Roelfsema en Nga Thuy
Tran
 
Overleden 
Eddy Graaf, 96 jaar
Lia van Haaster, 81 jaar
Ben van den Brande, 84 jaar
Ans Granneman- van der Zwalm,
92 jaar
Jolanda Dedic-Vermeulen, 62 jaar
Joop Seelen, 82 jaar
Peter Boes, 81 jaar

Vervoer naar de kerk

Voor vervoer naar de Benedictus en
Bernadettekerk bel: Theo van Paas-
sen, 0174 29 29 57.

Heilige Bonifatius

Concertkoor Rijswijk zingt op dansmuziek

Op 8 november 2019, om 20.00 uur,
voert het Concertkoor Rijswijk in de
Bonifatiuskerk enkele koorwerken
op dansmuziek uit: de Liebeslieder-
Waltzer van Brahms en de Misa
Tango van Palmeri. Toegangsprijs
€ 22,- in de voorverkoop; € 25,- aan
de zaal. Tot 18 jaar: € 18,-. 

Om alvast in de stemming te komen voor dit concert organiseert het Con-
certkoor een lezing: ‘Tango in de kerk’; bandoneonspeler Gerard van Duinen
vertelt over de kracht van de Argentijnse tango en over de bandoneon. De
lezing wordt gehouden op vrijdag 25 oktober 2019, 20.00 uur, in de Nieuwe
Kerk, Steenvoordelaan 364, Rijswijk. Toegangsprijs € 7,50 in de voorverkoop;
€ 10,- aan de zaal. Voorverkoop bij de Wereldwinkel (Kerkstraat 1b), Drogis-
terij Oud-Rijswijk (Herenstraat 35) of via https://concertkoorrijswijk.nl. Zie
ook onze website.

Foto: 4AW Fotografie - Rob van der Meijden
 

Expositie in de Benedictus en Bernadettekerk
Na Fietje Huisman is nu Kees Fluitman (1948) aan de
beurt om zijn schilderijen te exposeren.
 
Na een studie Duits en vijf jaar lesgeven, besloot hij
kunstschilder te worden. Omdat hij graag de zin van het
leven wil doorgronden, zette hij een cursusinstituut op.
Hij is getrouwd met Mieke en heeft drie kinderen. Na
vijfentwintig jaar lesgeven is hij nu leraar in ruste.

Concert tegen de eenzaamheid op 21 november 2019

Eenzaam? Daar kunt u wat aan doen! De gezamelijke Rotary Clubs Rijswijk
organiseren in aansluiting op de week tegen de eenzaamheid een klassiek,
gezellig, toegankelijk en vrolijk concert, speciaal voor u! Op 21 november
2019, aanvang 20.00 uur, in de Oude Kerk in Rijswijk. De toegang is gratis.
 
Bent u minder mobiel? Geen probleem! U wordt tijdig thuis opgehaald en
na afloop weer thuisgebracht. U moet zich wel aanmelden voor vervoer,
uiterlijk op 10 november. Via aantjes@zevenberg.nl of 070 390 62 60.
U bent van harte welkom!     
 

Langs deze weg wil ik u hartelijk bedanken voor uw atten-
tie en blijken van waardering bij mijn vijftigjarig jubileum
als kerkmusicus. De Bonifatiuskerk, nog steeds mijn paro-
chiekerk, was ooit het beginpunt van mijn muzikale loop-
baan. Niet alleen zong ik ooit op het jongenskoor, maar
was ik ook vijfendertig jaar lang met veel plezier organist
en dirigent van het koor Gloria Deo. Eind november stop
ik vanwege de pensioengerechtigde leeftijd op mijn huidige werkplek, de H.
Jacobus de Meerdere in Den Haag. Ik blijf echter te allen tijde ook elders be-
schikbaar voor vervanging. Het gaat u allen goed en mogelijk nog eens tot
ziens. (De volledige brief van Jos Laus is op onze website geplaatst.)

Jos Laus

Dankwoord Jos Laus
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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
Mar

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

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

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
Kapelaan Van Deelen
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, schaalcollecte voor Missio
Resonet in Laudibus, tweede collecte voor Missio
St. Maarten, schaalcollecte voor Missio
Gerardus Majellakoor, tweede collecte voor Missio
Con Amore, schaalcollecte voor Missio
Oosterse ritus

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober: 29e zondag door het jaar, Missiezondag met collectes voor Missio

vr 19.00 P&P Gebed Kapelaan Huntjens Plechtig Lof
Vrijdag 25oktober: Marialof

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

Samenzang, organist
Barina
St. Maarten
Gloria Deo (Latijn)
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 26 en zondag 27 oktober: 30e zondag door het jaar

vr
vr

09.00
09.30

P&P
Bon

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen

 
 

Vrijdag 1 november: Allerheiligen 

za
za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

19.00
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
14.30
16.00

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

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

Gebedsleiders Verviers & Beker
K. Van Deelen & g.l. Agterdenbosch
Kapel. Huntjens & gebedsl. De Wit
Kapelaan Van Deelen
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Kapelaan Van Deelen
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
R.K. Oekraïense gemeenschap
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma

 
St. Maarten, dag van de mantelzorg
Con Amore, dag van de mantelzorg
Resonet in Laudibus, Allerzielen
St. Maarten, 31e zondag, dag van de mantelzorg
Schola Cantorum, Allerzielen met gravenzegening
Samenzang, organist, 31e zondag, dag mantelzorg
Oosterse ritus
Schola Cum Jubilo, gravenzegening op Sint Agatha
Schola Cum Jubilo, gravenzegening op Noorthey

Zaterdag 2 en zondag 3 november: Allerzielen en 31e zondag door het jaar

do 09.00 Mar Euch. Pastor Van Eijk  
Donderdag 7 november, H. Willibrord, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

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 op woensdagavond om 19.00
uur en na de Eucharistieviering van 9.00 uur op dinsdagochtend.

Kerken:
Soort viering:

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

Afkortingen
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Vieringen in onze kerken

za
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
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
 
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep, inzameling voedselbank
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier &
vertelviering kinderen, inzameling voedselbank
Gloria Deo (Latijn), na afloop koffie
Con Amore, inzameling voedselbank
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 9 en zondag 10 november: 32e zondag door het jaar en Martinus zondag: Sint Maarten

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
P&P
Bon

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

Kapel. Van Deelen & dkn Tolsma
Diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Vic. Visser & pastor Van Winden
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Gerardus Majellakoor
St. Maarten
Koorschool, Vormselviering
Joko
Doopvieringen
Oosterse ritus

Zaterdag 16 en zondag 17 november: 33e 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 Huntjens
Kapelaan Van Deelen
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen
Paters SVD

Vier Jaargetijden
Resonet in Laudibus en Barina, Resonet 60 jaar
St. Maarten
Samenzang
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Zaterdag 23 en zondag 24 november: Christus, Koning van het heelal

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.

Pastor Van Eijk
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Kapelaan Van Deelen
Pastor Van Eijk
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep, klompcollecte IPCI
Hoofdcollecte PCI
Resonet in Laudibus, hoofdcollecte PCI
St. Maarten, kinderwrdd. & tienerk., klompcoll. IPCI
Schola Cantorum, hoofdcoll. PCI, na afloop koffie
Schola Cum Jubilo, klompcollecte IPCI
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 30 november en zondag 1 december: 1e zondag van de Advent & collectes voor PCI en IPCI

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.

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Kapel. Van Deelen & dkn Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Barina
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo (Latijn)
Con Amore
Oosterse ritus

Zaterdag 7 en zondag 8 december: 2e zondag van de Advent

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.
Comm.
Comm.
Euch.
Euch.
Dopen

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Diaken Tolsma
Diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Paters SVD
Diaken Tolsma

Samenzang, organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo (Ned)
Joko
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Doopvieringen

Zaterdag 14 en zondag 15 december: 3e zondag van de Advent

maandag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag

12.15
18.30
19.00
  9.00
  9.30

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

Middaggebed
Rozenkrans
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering

woensdag
woensdag
donderdag
vrijdag
 

 12.45
19.00
  9.00
  9.30
 

Mar
P&P
Mar
Bon
 

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

Vieringen op weekdagen (tijdelijk rooster)
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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 verstandelijke beperkten
Zoals ieder jaar worden mensen met een verstandelijke
beperking uitgenodigd voor de viering op zondag 17 no-
vember om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk. Het is
een gewone viering maar speciaal voor en met hen. Ook
de bewoners van zorginstellingen Middin en Philadelphia
zijn van harte welkom. Kent u iemand in uw familie of
uw omgeving? Ook zij zijn van harte uitgenodigd. Graag
aanmelden bij Frans Aarts, tel. 06 37 60 82 58 of 's zon-
dags na de viering.

Vijftig jaar Marthagroep
In 1969 deed pastoor Nederstigt vanaf de preekstoel een
oproep aan de dames om zich in te zetten voor het
schoonhouden van het kerkgebouw. Er kwamen zestien
dames in actie waarvan er een, nu vijftig jaar later, nog
steeds werkzaam is. In vier groepen verdeeld werd er
elke week gewerkt en in de pastorie bij Annie Hengst
koffie gedronken.

Geslaagd dagje uit

De senioren kijken terug op een fijn bezoek aan Leiden.
In de H. Lodewijkkerk vertelde pastoor Smith over de ge-
schiedenis van de kerk en over de H. Lodewijk. Daarna
genoten zij van een heerlijke lunch en een wandelingetje
door de historische stad. Ook de rondvaart was leuk.

Anneke van der Graaff

 
In 1985, de emancipatie is inmiddels wat ingeburgerd,
komen er mannen bij. Hieruit is ook de tuinploeg ont-
staan die de tuin(en) bijhouden. Jarenlang hebben veel
parochianen zich verdienstelijk gemaakt voor de schoon-
maak van de kerk.
 
Nu in 2019 zijn er vierentwintig personen tussen de vijf-
tig en eenennegentig jaar werkzaam. Het sociale contact
en de gezelligheid zijn, naast het werk, ook heel
belangrijk!
 
Wilt u een handje komen helpen? Welkom! Dan kunnen
we nog jarenlang verder. Op naar de zestig jaar.

Joke Valk, coördinator Marthagroep

Welkom 2020!
Op woensdag 8 januari 2020, is er om 14.30 uur in het
parochiecentrum De Haard een gezellige seniorenont-
moeting ter gelegenheid van het nieuwe jaar. In verband
met de voorbereidingen dient u zich, tot uiterlijk 6 janua-
ri, aan te melden bij het Centraal Parochiebureau.

Anneke van der Graaff en Leo Valk
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten

Overleden
Alice ter Horst, 79 jaar
Johanna Weisenborn-Govaarts,
88 jaar
Frans van Dusseldorp, 91 jaar
Bets Duijs-Put, 90 jaar
Miep Haans-Mighorst, 93 jaar
Lies de Roo, 95 jaar
Inge van der Heijden, 70 jaar
Ria Groenewegen-van Haaster,
87 jaar
Alda Schilperoord-de Gier, 91 jaar
Ingrid de Bruijn-Hillebrecht,
77 jaar
Jeanne Remmerswaal-van Leest,
88 jaar
John Claessens, 93 jaar
Leo de Winter, 84 jaar

Graven en urnen zegening  

De jaarlijkse gebedsdienst en zegening van de graven en urnen, bij gelegen-
heid van de gedachtenis van Allerzielen, zal op zondag 3 november plaatsvin-
den op de begraafplaatsen:
om 14.30 uur op St. Agatha, Veurse Achterweg, Leidschendam;
om 16.00 uur op Noorthey, Tuinenlaan, Leidschendam.
Familieleden, vrienden en belangstellenden worden uitgenodigd om bij deze
vieringen aanwezig te zijn en een lichtje te ontsteken bij de overledenen.

Sint Maartenfeest

10 november Sint Maartenviering
Het patroonsfeest van de Sint Maar-
tenparochie wordt feestelijk gevierd
op 10 november om 9.30 uur met
een viering voor een ieder van 0 tot
100 jaar. De jongste kinderen kun-
nen meelopen met een lampion in
de openingsprocessie. Voor alle kin-
deren is er de nevenviering waarin
wordt verteld over de betekenis van
Sint Maarten. Het Sint Maartenkoor
ondersteunt de viering met ook op
kinderen afgestemde liederen. Wie
weet is ook Sint Maarten in vol or-
naat aanwezig in de kerk.

Vrijwilligersbijeenkomst
 Dit najaar was er een gezellige mid-
dag gepland voor al onze vrijwilli-
gers. De aanleiding vormde het ge-
reedkomen van de verbouwing van
de Haard. Dit betreft de aanleg van
de deuren naar het nieuwe terras en
recent de installatie van de nieuwe
keuken (zie onderstaande foto).
 
Door de tijdelijke afwezigheid van
Pastoor Bakker hebben wij besloten
deze middag uit te stellen tot in april
2020. Wij zullen de datum zo spoe-
dig mogelijk bekend maken.

Willy Tetteroo

11 november lampionnenoptocht Sint Maarten
Op 11 november om 18.30 uur is de tradionele Sint Maartenoptocht door de
straten van Voorburg. Politie, vrijwilligers en drumbands begeleiden de op-
tocht. Kinderen met lampion krijgen soms lekkernijen van gulle gevers! Ver-
zamelen om 18.15 uur bij de kruising Vlietwijck/Oosteinde, start 18.30 uur.
De optocht wordt afgesloten op het bordes van de Sint Martinuskerk, waar
Sint Maarten hoog in de toren zal verschijnen en afdalen om aan kinderen
Sint Maartenappeltjes uit te delen.

Neem een parochiaan mee

U gaat zondags naar de HH. Petrus en Pauluskerk. Met de auto. Fijn dat u
komt. Nu is er een aantal parochianen op leeftijd dat graag naar de kerk wil
komen, maar niet goed meer ter been is en geen vervoer heeft. Wilt u die
vrouw of man of beiden als het een echtpaar is, in uw auto meenemen?
 
Voor de Trinitasparochie wil ik een vervoersregeling opzetten. Om te weten
over hoeveel chauffeurs en chauffeuses ik kan beschikken, meldt u aan. Er is
al een aantal personen die voor de jaarlijkse Ziekenzalving chauffeur zijn.
Wilt u dat ook voor de zondagsvieringen van 11.00 uur doen?
 
Geef u op via het centraal parochiebureau 070 327 45 11 of bij het parochie-
bureau van de HH. Petrus en Pauluskerk 06 51 11 34 54. Het kan ook per
e-mail parochie@sintmaarten-trinitas.nl. Hoe meer chauffeurs hoe fijner het
is om een rooster op te stellen. U bent dan af en toe aan de beurt. Bij aan-
melding graag uw naam, telefoonnummer, huisadres en e-mailadres opge-
ven. U maakt een aantal parochianen blij en dankbaar. Als u vervoer wenst
meldt u ook aan. Zijn er vragen dan kunt u contact met mij opnemen.

Leo Valk, 070 327 52 94, lhmvalk@gmail.com
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015-3101643 - www.vdhuz.nl -  070-3202040

Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

Activiteiten van de  IPCI

Dag van de mantelzorgers
In het weekend van 2 en 3 november willen wij de man-
telzorgers in onze parochies een hart onder de riem ste-
ken door hen na de vieringen een roos te schenken.
Hiermee geven wij uitdrukking aan hun bijzondere waar-
de en onze grote dank voor hun liefdevolle werk.
 
Voedselinzameling
Op 9 en 10 november is de inzameling voor de voedsel-
bank. Op het Sint Maartenfeest komt de voedselbank uw
bijdrage vragen. Wij hopen dat u ruimhartig meedoet.
 
Klompcollecte
Op 30 november en 1 december houdt de InterParo-
chiële CaritasInstelling (IPCI) de jaarlijkse klompcollecte.
Een groot deel van Nederland viert in december het Sin-
terklaas- en Kerstfeest. Voor veel mensen de gelegen-
heid om elkaar blij te maken met een cadeau. Dit is ze
van harte gegund. Helaas is de kloof tussen arm en rijk
pijnlijk zichtbaar in deze dagen. Wij als IPCI, kunnen dat
niet oplossen maar wel wat hulp bieden waar dat het
hardste nodig is. De opbrengst van de collecte is om die
gezinnen een extraatje te geven voor het Kerstfeest.
Van harte aanbevolen.

Harry Raven, secretaris IPCI

Oecumenisch Vrouwenwerk

De kern van het Oecumenisch Vrouwenwerk is de Vrouw
en Geloof groep die elke derde woensdag van de maand
van 10.00 uur tot 12.00 uur bij elkaar komt. Dit seizoen is
het thema: ‘Relaties in en met de Bijbel’. De eerstvolgen-
de bijeenkomst is op woensdag 16 oktober in de Lei-
draad, Harriët Freezerhof 20, Den Haag (Leidschenveen).
Het jaarprogramma vindt u op www.rkvlietstreek.nl.

Plony Korving 06 10 29 27 26 of p.korving@outlook.com

Kinderkoffertje

Naast speciale vieringen voor kinderen kunt u uw kinde-
ren ook meenemen naar vieringen waarin geen specifie-
ke aandacht voor kinderen is. In de Sint Martinus vindt u
achterin de kerk aan beide zijden in de boekenkast op de
onderste plank materialen voor de kinderen: kinderboe-
ken en een rieten
koffertje met di-
verse spulletjes. 
Deze koffertjes
zijn bedoeld voor
de allerkleinsten,
op gewone zon-
dagen als er geen
kinderviering is.
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Kerk en wereld

Bisschop Van den Hende komt spreken over ‘Een netwerk van liefde’

Binnen onze parochies zijn er verschillende instanties op
dit gebied actief zoals de Parochiële Caritasinstellingen,
MOV-groepen, werkgroepen gericht op zieken en oude-
ren en op nabestaanden. Daarnaast zijn er de mensen
die mensen naar de kerk brengen, die voedsel inzamelen
voor de voedselbanken, die aandacht hebben voor asiel-
zoekers, voor gedetineerden, voor verstandelijk beperk-
ten en voor mantelzorgers. Een redelijk volledig over-
zicht vindt u in de brochure ‘Caritas aan de Vliet’, die u

Op zaterdagmorgen 9 november komt bisschop Van den Hende naar onze
federatie om te spreken over de kerkgemeenschap als ‘Een netwerk van
liefde’. Deze bijeenkomst in de HH. Benedictus en Bernadettekerk is voor
iedereen toegankelijk, maar in het bijzonder bedoeld voor allen die werk
maken van de naastenliefde. De bisschop zal aan de hand van het verhaal
van de Barmhartige Samaritaan (Lc 10,25-37) met ons spreken over de cen-
trale plaats van de liefde in de dienende rol van de Kerk in de maatschap-
pij. Deze bijeenkomst is een uitvloeisel van ons nieuwe beleidsplan ‘Als
leerling het Evangelie leven’.

op onze website vindt. Maar ook buiten de parochies
geven vele parochianen gestalte aan de naastenliefde.
 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig
te zijn. Vanaf 9.30 uur bent u welkom. De bijeenkomst
begint om 10.00 uur en eindigt om 12.30 uur. Graag u
uiterlijk 5 november opgeven bij het parochiebureau in
Voorburg parochie@sintmaarten-trinitas.nl of per tele-
foon: 070 327 45 11.

Pier Tolsma, diaken

Adventsactie 2019
De Adventsactie heeft dit jaar als motto ‘Kinderen brengen hoop’. In onze
kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen
ze hoop. Wat een verdriet als je dan met je kind moet vluchten. Dat over-
komt vandaag de dag talloze Venezolaanse moeders en vaders die met hun
kinderen vluchten. Meer dan twee miljoen zijn er al geteld. De Venezolanen
komen aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven
veelal van straatverkoop. Kinderen van nul tot en met vijf jaar zijn het meest
kwetsbaar voor de hele situatie.
 
De Adventsactie ondersteunt, met onze hulp, dit jaar de katholieke organisa-
tie Warmi Huasi (‘Huis voor vrouwen’ in de lokale taal Quechua), die zich
inzet voor jonge kinderen die vanuit Venezuela zijn gevlucht. 

In het weekend van 21 en 22 december zullen we voor dit doel een collecte houden. Behalve in de collecte kunt u
een bijdrage overmaken via rekening NL21 INGB 0000 0058 50 van Vastenactie Den Haag met vermelding ‘Venezo-
laanse vluchtelingenkinderen’. Nee, dit is geen verschrijving! De Adventsactie valt onder de koepel van Vastenactie.

Buitengewone Missiemaand 2019

Paus Franciscus heeft oktober 2019
uitgeroepen tot een Buitengewone
Missiemaand. De keuze voor oktober
2019 heeft te maken met de aposto-
lische brief ‘Maximum illud’ van
paus Benedictus XV, die honderd
jaar geleden verscheen (30 novem-
ber 1919). ‘Maximum illud’ gaat over
de verkondiging van het geloof over
de hele wereld. Daar was grote be-
hoefte aan na de verschrikkingen
van de Eerste Wereldoorlog.

Er zal ook dit jaar in het weekend
van 19 en 20 oktober weer gecollec-

teerd worden. Er wordt dit jaar met
deze vrolijke foto bijzonder aandacht
gevraagd voor het werk van MISSIO
in de zeven staten in het uiterste
noordoosten van India, een gebied
enkele malen groter dan ons land,
dat slechts met een smalle corridor
aan het moederland is verbonden en
daardoor vaak vergeten wordt en
achterblijft in ontwikkeling.
 
Behalve in de collecte kunt u uw bij-
drage met vermelding MISSIO We-
reldmissiemaand overmaken via
rekening NL65 INGB 0000 0015 66.
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Christus loven
Heer Jezus,
hoe goed en mild bent U
voor een mens die U zoekt.
 
U bent het behoud
voor wie verloren liepen;
 
U bent de kracht
voor wie vermoeid zijn;
 
U bent troost en lafenis
voor wie schreien;
 
U bent de glorie
voor wie standhielden;
 
U bent het blijde loon
voor de zaligen;
 
U, Zoon van God,
Allerhoogste.

Elisabeth van Schönau (1129-1164)

Inspiratie en bezinning

Het kleine Godslampje
Op YouTube zag ik het verhaal van
Myriam, een Iraaks meisje van negen
jaar die met haar familie moest
vluchten voor IS-terreur. Net als de
andere christenen van haar stad. Ze
zei in het vluchtelingenkamp: "Ik
weet dat wij ooit zullen terugkeren
naar ons huis."
 
Het was een vreugdevol weerzien
toen de Egyptische journalist Myri-
am en haar familie opzocht in Bag-
dad. Hun huis was weliswaar leegge-
roofd maar niet vernietigd zoals veel
gebouwen in de omgeving. En hun
zwaar beschadigde kerk was zodanig
gerestaureerd dat er weer kerkdien-
sten konden plaatsvinden. Myriam
bleef vertrouwen dat alles goed zou
komen.
 
Zolang het Godslampje van Geloof,
Hoop, en Liefde in de harten van
mensen blijft branden, zal de kerk
blijven bestaan.

Jerry van Veldhoven

Roeping en beroep

Tijdens de zeventien jaar waarin ik
bij Fokker werkte, heb ik ervaren dat
voor vele collega's gold: ‘wij zijn op
aarde om vliegtuigen te bouwen’. Je
beroep kan inderdaad een levens-
vervulling worden en je gelukkig
maken. Je draagt bij aan een betere
wereld. Dit is jouw plaats in het geheel. Zo heb ik dat ook ervaren. Toch heb
ik niet de neiging te beweren dat mijn roeping vliegtuigbouwer was. Dit
kwam op mijn weg en het maakte mij gelukkig, maar mijn beroep was geen
radicale levenskeuze.
 
Roeping heeft een externe kant. Het komt op je af; het dringt zich aan je op.
Dat kan heel expliciet zijn, maar het kan ook een geleidelijk proces zijn. Je
kunt rechtstreeks door Jezus aangesproken weten; je kunt je ook door de
mensen om heen of door de situatie aangesproken worden. De geliefde die
je roept tot een huwelijk, kinderen die je roepen tot het ouderschap, de ge-
meenschap die je roept tot de dienst aan die gemeenschap, noodsituaties
die je roepen tot handelen en tot naastenliefde.

 
Roeping heeft ook een interne kant. Je moet het toelaten en je er niet voor
afsluiten. Je maakt een bewuste keuze. Het is ook een radicale keuze: dit is
mijn leven; zo kom ik tot mijn bestemming en word ik gelukkig. Zo verbind ik
mijn leven met dat van Jezus Christus. De radicaliteit van de keuze is ook een
wezenlijk aspect van de sacramenten van de Doop en van het Vormsel, die
de basis vormen voor de keuze voor een christelijk leven, van het christelijk
huwelijk en van de wijding tot priester of diaken. Het is niet een kwestie van
dit is ook wel leuk voor een tijdje.
 
Het radicale en definitieve karakter van het volgen van je roeping is in onze
huidige tijd mogelijk het grootste obstakel. Als we bidden voor roepingen, is
het goed daarbij ook te bidden voor de durf en de moed om wezenlijke en
radicale keuzes te doen.

Pier Tolsma, diaken 

Column

Gebed

Boekbespreking
Titel: Eerste hulp bij katholieke begrippen
Auteurs: Eric van den Berg, Frank G. Bosman en
Peter van Zoest
 
Weet u wat een croceferarius of een fanon is en waarom
bepaalde feestdagen roerend worden genoemd? U vindt
het allemaal en nog veel meer katholiek begrippen in dit
handzame boekje. Op een zeer toegankelijke wijze heb-
ben de auteurs allerlei begrippen uit het katholieke leven
op een rijtje gezet en toegelicht. Ze hebben het duidelijk
eenvoudig willen houden en zijn daardoor wel eens wat erg kort door de
bocht. Desondanks is het een praktisch naslagwerkje geworden.
 
Het boek is ontstaan naar aanleiding van het opvallend gebrek aan kennis
dat vele journalisten op dit gebied vertonen. Eenmaal bezig ontdekten de
schrijvers de omvang van de schat aan katholieke begrippen waarvan vele
ook voor meer ingewijden vaak onbekend zijn. In totaal worden meer dan
achthonderd woorden in dit boek toegelicht.

Pier Tolsma, diaken
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Cinekerk: Das Leben der Anderen
Op woensdag 20 november 2019 zal in de Maartenszaal (in de pastorie Sint
Martinus) de film ‘Das Leben der Anderen’ worden vertoond. De zaal is open
om 19.30 uur; de film begint precies om 20.00 uur. Na afloop kunt u een vrij-
willige bijdrage doen in verband met de auteursrechten op de film.

Volwassenenpastoraat

Oost-Berlijn, 1984. Stasi-kapitein
Wiesler heeft tot taak de schrijver
Dreyman en diens vriendin af te luis-
teren. Vanaf zijn kale zolder krijgt hij
inzicht in hun leven; hij krijgt zo in-
zicht in zijn eigen saaie leven en vat
belangstelling op voor de boeken
waarover hij hoort praten. Hij wordt
geconfronteerd met een wereld
van liefde, literatuur en het vrije

Lezing dr. Ad de Keyzer over de Psalmen
Op donderdag 24 oktober 2019, 20.00 uur, zal dr. Ad de
Keyzer in de Maartenszaal spreken over de Wijsheidslite-
ratuur in de Bijbel, met de nadruk op het boek Psalmen.
Het Bijbelboek Psalmen bestaat uit honderdvijftig liede-
ren. Meer dan enig ander Bijbelboek worden zij ingezet
ter invulling van christelijke liturgie. De rijke teksten van

Van Binnenuit – Najaar 2019

Interview

Jopie
Rozenburg

Leren en verdiepen

Wie ben je?
“Ik ben Jopie Rozenburg, al zestig
jaar getrouwd met Jan. Beiden zijn
we geboren in Veur, samen deden
we de cursus voor achttienjarigen
(die destijds door de parochie werd
gegeven) en samen werkten we in
ons wasserij- en stomerijbedrijf. We
hebben drie kinderen en vier kleinkin-
deren, die (en daar zijn we gelukkig
mee) allen zijn gedoopt en eerste
Communie hebben gedaan.”
 
Wat doe je?
“Ik ben vijftig jaar geleden met vijf
enthousiaste dames begonnen, de
Paus Johanneskerk schoon te hou-
den. Niet lang daarna kwam ik in de
MOV-groep; we organiseerden soep-
maaltijden in de Vasten en rommel-
markten, ook in de Opifex. De op-
brengst gaat naar goede doelen,
zoals het hospice. Met stamppot-
maaltijden wordt het werk van Jacin-
tha van Luijk in Kenia gesteund. De
soepmaaltijden zijn nu oecumenisch,
en de MOV-groep doen we nu samen
met Voorburg en Rijswijk. Daarnaast
verzorg ik samen met anderen de
bloemversieringen op de grote kerke-
lijke feesten.”
 
Wat inspireert je?
“Ik wil iets betekenen voor anderen.
Ik ben rijk omdat ik een kerk heb,
waarin ik mijn energie kwijt kan. De
soepmaaltijden zijn dankbaar werk,
dat ik niet gauw zal loslaten; er
komen elke week zo'n tachtig tot
honderd mensen; we krijgen het voor
elkaar en het is gezellig! Alles wat ik
doe doe ik samen met anderen; ik
ontmoet lieve mensen. Ik heb steun
aan mijn geloof, en ook aan de ge-
meenschap; ik voel me er thuis!”
 
Waar hoop je op?
“Langzaamaan word ik ouder; ik
hoop dat jongere mensen mijn werk
zullen overnemen. Ik hoop dat de
warmte en de speelsheid zoals pas-
toor Bakker ook tijdens vieringen uit-
straalt nog lang blijven (maar hij
moet het nu wel rustiger aan doen!).
Ik ben dankbaar voor het leven.”

denken; langzaam groeit bij hem het inzicht dat hij aan de verkeerde kant
staat. Wiesler gaat zijn onderzoeksrapporten vervalsen, wat leidt tot zijn de-
gradatie. Na de Wende beseft Dreyman dat hij hulp gehad moet hebben; om
te laten zien dat de kunst het goede in de mensen boven doet komen,
schrijft hij een boek (Sonate van de goede Mens) over de hem onbekende
informant.

de Psalmen zijn vanwege hun vaak troostbrengende karakter ook buiten de
Kerk, bijvoorbeeld bij uitvaartdiensten, populair.
 
Ad de Keyzer is theoloog en medewerker van het Titus Brandsma Instituut,
onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit in Nijmegen. In zijn werk
richt hij zich onder andere op de spiritualiteit van de liturgie; op dit onder-
werp is hij ook gepromoveerd. Hij is ook musicus en componist en werkt
samen met prof. Waaijman om de Psalmen opnieuw te vertalen en op
muziek te zetten met het oog op de liturgische praktijk. 

De Protestantse Gemeente Rijswijk heeft ook in het najaar van 2019, onder
de naam Van Binnenuit, weer een rijk aanbod aan activiteiten, waarbij ook
parochianen uit de federatie Vlietstreek welkom zijn. We noemen kort enke-
le activiteiten. Zie voor meer informatie de website www.van-binnenuit.nl of
het programmaboekje achterin de Rijswijkse kerken.
 
Lezingen in de Nieuwe Kerk over verlies en rouw (31-10) en over een demen-
tie-vriendelijke kerk (14-11). Ouderenmiddagen in de Nieuwe Kerk (22-10,
5-11, 19-11, 2-12 en 17-12; 14 uur). Elke dinsdagmorgen zijn zowel de Rijs-
wijkse Oude Kerk (10-12 uur) als de Nieuwe Kerk (9.30-11.30 uur) open voor
een kopje koffie of om iets creatiefs te doen. Men kan zich opgeven voor de
groep ‘druk, druk, druk’, een groep over rituelen, een lief- en leedgroep, de
open cirkel voor 50-70 jarigen, en groepen voor christelijke meditatie rond
inspirerende teksten.
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Jeugd en Jongeren

Adventskalender: kinderen op weg naar Kerstmis
Kerstmis is een feest dat we niet alleen in de kerk vieren
maar ook thuis. Het is een feest waar je ook de kinderen
gemakkelijk bij kunt betrekken. Met allerlei hulpmidde-
len, verhalen, symbolen, rituelen maak je hen duidelijk
dat het een groot feest is en maak je hen gevoelig voor
het mysterie van het leven en het mysterie van God.
 
Een groot feest vraagt om voorbereiding. Je leeft ernaar
toe. Dat is de Advent. Ook de Advent kent symbolen en
rituelen zoals een adventskrans en een adventsster.
Daarnaast is er ook de adventskalender. Het gebruik van
de adventskalender is zo'n tweehonderd jaar oud en is
vooral bekend in Duitsland en Oostenrijk. De afgelopen
jaren heeft deze traditie zich ook buiten deze landen ver-
breid. Ook in ons land spelen allerlei winkels hierop in.

KinderVertelVieringen
Zondag 10 november, 9.30 uur, Sint Martinuskerk
Op het feest van Sint Maarten zijn ook de kinderen van 0
tot en met 7 jaar zijn welkom aan het begin van de Eu-
charistieviering om 9.30 uur 's ochtends. Van daaruit zul-
len zij vertrekken naar een andere ruimte, waar zij hun
eigen programma hebben.
 
Dinsdag 24 december, 17.00 uur, Sint Martinuskerk
Om alvast in de agenda te zetten: de KinderVertelViering
op Kerstavond begint om 17.00 uur.

Eerste heilige Communie
Kinderen die nu in groep 4 zitten, kunnen in het voorjaar
van 2020 hun eerste heilige Communie ontvangen. Op-
gave is tot en met 18 oktober mogelijk via onze website:
rkvlietstreek.nl/sacramenten/communie/.
 
De werkgroepen die de kinderen voorbereiden bestaan
in de drie parochies bij elkaar opgeteld (!) uit slechts vijf
personen… Dat is bepaald niet ruim. Wij hopen op nieu-
we mensen die zich hiervoor willen inzetten.

Eerste heilige Communie

Zelf een adventskalender maken
Een beetje zoeken op internet laat zien dat er op dit gebied heel veel wordt
aangeboden. Dat is natuurlijk een mogelijkheid, maar het is ook een goed
idee om samen met de kinderen zelf een adventskalender te maken. Zeker
als u Kerstmis en Advent niet wilt beperken tot een puur seculiere invulling
met kerstmannetjes en prettige feestdagen. Ook voor het zelf maken zijn
vele ideeën op internet te vinden. 
 

Verschillende vormen
Er zijn verschillende soorten adventskalenders. Het basisprincipe is dat er
wordt afgeteld naar Kerstmis. De bovenste afbeelding is hier een voorbeeld
van. Een adventskalender kan een soort huisje zijn met voor iedere dag een
deurtje. Achter dat deurtje ligt dan een klein cadeautje. Een andere vorm is
een soort kerstboom met voor iedere dag een hangertje of een vakje. In
Scandinavische landen is een opgehangen doek met daaraan hangertjes of
vakjes gebruikelijk. Ook een waslijn met hangertjes is een mogelijkheid.
 
De essentie
Het belangrijkste is dat er op iedere dag iets gebeurt. Dit kan het kleine
cadeautje zijn, een chocolaatje, maar ook afhankelijk van de leeftijden een
plaatje, een spreuk, een gedichtje, een liedje of een verhaaltje dat te maken
heeft met de aanstaande geboorte van Jezus. De essentie is dat er uitgeke-
ken wordt en er een verlangen opgewekt wordt naar het feest van de ge-
boorte van Jezus. Het vraagt aandacht en het vraagt gelovig met de kinderen
op weg gaan. Ik wens u veel inspiratie en plezier. Samen met het gezin deze
verwachtingsvolle tijd beleven is een belangrijk onderdeel van de geloofsop-
voeding van uw kinderen.

Pier Tolsma, diaken
 


