
De stilte van de Kerstnacht
 
Maria, het jonge meisje,
pas het Kind gebaard,
overdenkt
wat ze destijds
in haar hart
heeft bewaard,
de woorden van de engel
en van Elisabeth,
haar liefde voor Jozef,
zijn trefzekere tred.
 
Hoor, er komen herders
vol eerbied en ontzag,
vertellen de geliefden
wat hen hier heeft gebracht,
hoe engelen verschenen
in het donker van de nacht.
 
In de stilte van die nacht
overdenkt moeder Maria,
jubelen herders
op hun terugweg
naar het veld,
lovend, prijzend,
stralend van verre
hebben ze ieder
hun vreugde verteld.
 
In de stilte
van de kerstnacht
overdenk ook ik en vind
door de woorden van Lucas
't verlossende Kind.
 
          Coby Poelman-Duisterwinkel
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De stilte van de Kerstnacht

Redactie en medewerkers van Kerk aan de Vliet wensen u een zalig Kerstfeest!
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Activiteitenoverzicht

datum
wo 4
za 7
zo 8
wo 11
wo 11
za 14
zo 15
wo 18
wo 18
za 21
zo 22

activiteit
Meditatieve Adventsviering
Uitwisseling Adventsretraite
Twaalf en een half jaar diaken Tolsma
Eten in de Benedictus en Bernadette
Meditatieve Adventsviering
Uitwisseling Adventsretraite
Kerstconcert Sint Maartenkoor
Vrouw en geloof
Meditatieve Adventsviering
Uitwisseling Adventsretraite
Kerstconcert Barina

locatie
Martinus
Benedictus en Bernadette
Martinus
Benedictus en Bernadette
Martinus
Benedictus en Bernadette
Martinus
Binnenhof (Dorpskerk)
Martinuskerk
Benedictus en Bernadette
Benedictus en Bernadette

december

 

Uitgebreide informatie over bovenstaande activiteiten vindt u in dit of het
vorige nummer van Kerk aan de Vliet en op onze website.

Contact en colofon Uit de federatie

Contact
 
Parochiesecretariaten
Zie ook de pagina'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
Facebook: @rkvlietstreek
webmasterrkvlietstreek@gmail.com
 
Pastoraal team
W.P.J. Bakker, pastoor
pastoorbakker@
sintmaarten-trinitas.nl
070 319 44 41
A.J. van Deelen, kapelaan
ajvandeelen@
bonifatiusparochie.info
070 399 24 16
D.S. Huntjens MA, kapelaan
daan.huntjens@
bonifatiusparochie.info
070 327 45 11
drs. P.R. Tolsma, diaken
diakentolsma@
sintmaarten-trinitas.nl
06 12 96 70 36
Mw. S.S.M. van Winden-
van der Pol, pastoraal werker
pastor.vanwinden@
bonifatiusparochie.info
06 44 85 20 88 (di en do)
 

Colofon
Jaargang 3, nummer 6
Kerk aan de Vliet is een uitgave
van de r.-k. parochiefederatie
Vlietstreek bestaande uit de
parochies H. Bonifatius te Rijswijk,
St. Maarten te Voorburg en
Trinitas te Leidschendam.
 
Redactie en medewerkers
Metka Dijkstra, 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

wo 8
wo 8
ma 13
wo 15
wo 22

Seniorenontmoeting
Eten in de Benedictus en Bernadette
Lezing over Openbaring van Johannes
Vrouw en geloof
Eten in de Benedictus en Bernadette

Petrus en Pauluskerk
Benedictus en Bernadette
Martinus
Oude kerk Voorburg
Benedictus en Bernadette

januari

RK Vlietstreek op Facebook
Terwijl er nog steeds gewerkt wordt
aan verbetering en uitbreiding van
onze website is er weer een volgen-
de stap gezet. Nu heeft de federatie
een Facebookpagina: @rkvlietstreek.
Mensen die op Facebook zitten,
kunnen onze berichten ontvangen
door de pagina ‘leuk’ te vinden. 

Alle nieuws uit onze parochies wordt nu ook via dit medium bekend
gemaakt. Daarnaast vindt u er nieuws uit de Nederlandse kerkprovincie en
uit de Wereldkerk. Zelf kunt u ook een bijdrage leveren. U doet dit berichten
‘leuk’ te vinden, waardoor ze een hogere attentiewaarde krijgen. Nog beter
is het om berichten te delen. Hierdoor brengt u het bericht onder de aan-
dacht van uw eigen vrienden.

Van het bestuur
Na dertig jaar neemt Ina van der Steen
afscheid van het secretariaat van de
Bonifatiusparochie. Wij zijn haar veel
dank verschuldigd. Over dit afscheid be-
richten we in het komende nummer. De
voortzetting van de werkzaamheden van
het secretariaat van de Bonifatiusparochie 
is belangrijk en daar gaat onze zorg naar uit.

Financieel gezien komt er ruimte voor een betaalde kracht met een andere
taakinvulling, die meer gericht is op de huidige rol van het pastoraal team en
het bestuur binnen het geheel van de federatie. Een belangrijke nieuwe taak
is de coördinatie van alle secretariële activiteiten binnen de federatie.

Pastoor Bakker, Tineke Tangel en Oscar de Man
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Van het pastoraal team

Op 30 september, feestdag van de H. Hieronymus, publiceerde de paus een
brief genaamd ‘Aperuit illis’: ‘Jezus opende hun geest voor het begrijpen van
de Schriften’ (Lc 24,45). Van de Bijbelvertaler Hieronymus (347-420) stamt
de uitspraak: “De Schrift niet kennen is Christus niet kennen.”
 
De paus roept elke derde zondag door het jaar uit tot zondag van het Woord
van God. Deze valt altijd ergens eind januari, dus in de buurt van de dag van
het jodendom (17 januari) en de gebedsweek voor de eenheid onder de
christenen (18-25 januari). De H. Schrift verbindt ons immers in elk geval
deels met de joden en de niet-katholieke christenen. Hoe deze zondag con-
creet vorm krijgt, zal zich de komende jaren moeten uitkristalliseren. Moge
deze dag er in elk geval toe gaan bijdragen dat wij kunnen beamen: “Het
woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart.” (Dt 30,14)

Kapelaan Daan Huntjens

Zondag van het Woord van God

Kerstmis vieren… Waar ben je?
Heeft u een idee wat in deze dagen de meest gestelde vraag is? De meest
gestelde vraag is: “Waar ben je?” Niet dat ik deze vraag zo vaak heb horen
stellen, maar in de trein, metro, bus of op straat hoor ik mensen vaak door
hun mobiele telefoon het antwoord geven: “Ik ben nu … en over ongeveer …
minuten ben ik thuis.” Ook in de dagen voor het Kerstfeest wordt er aan
elkaar en met name aan weduwen, weduwnaars en alleenstaanden vaak
de vraag gesteld: “Waar bent u met Kerst?” Een mooie, maar soms ook
pijnlijke vraag.

Weet u welke vraag er in het eerste boek van de Bijbel
door God aan de mens werd gesteld? “Waar ben je
Adam, waar ben je mens?” Ja, God is op zoek naar ons.
Hij wil bij ons zijn. Met name bij hen die zich verbergen,
aan het zoeken zijn naar een houvast, met vragen in hun
leven rondlopen. De kern van het feest van Kerstmis is,
dat God ons diepste verlangen kent en Hij in Jezus naar
ons toekomt. Niet als een wetgever of een straffende

God, maar in Jezus als een goede Herder, als Degene die
tegen zijn vrienden zegt: “Wees niet bang.”
 
Dat u, dat jij de kans grijpt, de kans krijgt om in één van
onze parochiekerken op het feest van Kerst op de beken-
de vraag: “Waar ben je?” het antwoord te geven: “Hier
ben ik God, ik vier het geboortefeest van uw Zoon Jezus
samen met vele andere mensen.” Dat het samen Kerst-
mis vieren ieder mens mag helpen om te groeien als
mens naar Gods beeld en gelijkenis. Wordt zoals God…
wordt mens. Jezus, Gods Zoon, ís mens geworden om
onze Verlosser te zijn en om ons te inspireren en te
sterken door zijn Woord en Sacrament om in navolging
van Hem die vrede en liefde waar te maken, die onvrede
en onverdraagzaamheid te kunnen overwinnen in ons en
om ons heen.
 
Mag ik u, die dit leest in deze dagen van de Advent, van
harte uitnodigen om samen met de vele vrijwilligers het
geboortefeest van onze Heer mee te komen vieren in uw
kerk. U bent van harte welkom. Ik wens u sfeervolle
feestdagen waar u op dat moment bent; een zalig Kerst-
feest en een gezegend Nieuwjaar. Dit wens ik u toe in
naam van de leden van het pastoraal team, de bestuurs-
leden en de vrijwilligers van de parochie.

Pastoor W. Bakker
 
P.S. Ook wil ik een ‘dank u wel’ uitspreken voor alle
goede wensen die ik van velen van u mocht ontvangen
gedurende mijn herstelperiode na de hartoperatie.
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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

Editieschema Kerk aan de Vliet 2020
Nr
1
2
3
4
5
6

Thema
Veertigdagentijd
Goede Week & Pasen
Pinksteren & Zomer
Start seizoen
Christus Koning & Advent
Kerstmis

Periode
08-02-20 t/m 05-04-20
04-04-20 t/m 31-05-20
30-05-20 t/m 09-08-20
08-08-20 t/m 11-10-20
10-10-20 t/m 13-12-20
12-12-20 t/m 07-02-21

    Aanlevering artikelen
    vrijdag 10 januari
    vrijdag 6 maart
    vrijdag 1 mei
    vrijdag 10 juli
    vrijdag 11 september
    vrijdag 13 november

Hiernaast vindt u het editieschema
van de volgende jaargang. Het ver-
schijnen van de verschillende num-
mers is gekoppeld aan het kerkelijk
jaar. Ook voor de komende jaargang
verwelkomen wij uw medewerking
door het aanleveren van artikelen,
de bezorging et cetera.
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Geloven en vieren

Week van Gebed 2020
‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van
de christenen. De gebedsweek is van 19 tot en met 26 januari. Het thema is
voorbereid door christenen van Malta en is ontleend aan de schipbreuk die
Paulus daar leed: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons.” (Hnd 28,2)
 
Rijswijk
Op zondag 26 januari is er om 10.00 uur een gezamenlijke viering van de Rijs-
wijkse kerken in de H. Bonifatius. De andere Rijswijkse kerken zijn op zondag-
morgen gesloten. Wel is er op zaterdagavond om 19.00 uur een Eucharistie-
viering in de HH. Benedictus en Bernadette.
 
Leidschendam/Voorburg
Op zondag 26 januari is er om 19.00 uur een gezamenlijke viering in de Dorpskerk in Leidschendam waarin dominee
De Vries Bouwstra zal voorgaan.

Pier Tolsma, diaken

Heeft u belangstelling voor Taizévieringen? Iedere tweede zondag van de
maand bent u welkom in de Koningkerk aan de Bruinings-Ingenhoeslaan 4
in Voorburg. Aanvang 19.30 uur.
 
De data voor 2020 zijn: 12 januari, 9 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei,
14 juni, -zomervakantie-, 13 september, 11 oktober, 8 november en
13 december. Inlichtingen: taizevoorburg@gmail.com.
 

In de Advent klinken de woorden: “Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.” Op maandag 16 december
is er om 19.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk een boeteviering met een gezamenlijk gewetensonderzoek. Na
afloop kunt u het Sacrament van Boete en Verzoening (Biecht) ontvangen. Gelegenheid om op andere tijdstippen
dit Sacrament te ontvangen zijn: zaterdag 14 december vanaf 15.30 uur vóór de viering van 16.30 uur in de St. Mar-
tinuskerk, dinsdag 17 december na de viering van 9.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk, vrijdag 20 december na
de viering van 9.30 uur in de H. Bonifatiuskerk en maandag 23 december na de viering van 19.00 uur in de HH. Bene-
dictus en Bernadettekerk.

Kapelaan Daan Huntjens

De Elzas en Lotharingen vormen een rijk en boeiend gebied met
natuur, cultuur, leuke plaatsen, schitterende kathedralen, oorlogs-
monumenten, wijngaarden, markten en religieuze monumenten.
We reizen door de Belgische Ardennen naar Verdun. Daarna gaan
we naar Metz en Nancy. In Metz kunt u de glas-in-lood-ramen in de
kathedraal bewonderen. We verblijven in Kaysersberg en bezoeken 
Mulhouse. We gaan naar het concentratiekamp Natzweiler-Struthof.
Tenslotte bezoeken we Straatsburg en Luxemburg-Stad.
 
Wilt u meer weten? Kom zondag 22 december om 14:30 uur naar
de informatiebijeenkomst in de Maartenszaal van de Martinus-
kerk in Voorburg of bezoek de website van de parochie.

Veelzijdige oecumenische reis naar Lotharingen en Elzas 21 t/m 29 mei 2020

Taizévieringen

Boeteviering en Biecht in de Advent

Week van de Eenheid

Vieringen op weekdagen

Per 1 januari 2020 zullen de vieringen op de weekdagen weer zijn op de tijd en in de kerk zoals u voor de ziekte- en
herstelperiode van pastoor Bakker gewend was. Dank voor uw begrip en verschillende van u hebben afstanden over-
brugd om in een andere kerk de Eucharistie te vieren. De juiste tijden en kerken vindt u in het overzicht op pagina 9.
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Heilige Bonifatius
Centraal secretariaat: Ina van der Steen

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

secretariaat@bonifaiusparochie.info
ma, di en do 9.00 - 13.00 uur: 070 399 24 16

in dringende gevallen: 06 10 77 78 75
www.rkvlietstreek.nl

Bankrekening:

H. Bonifaiusparochie, Rijswijk
NL70 RABO 0323 1096 75

Heilige Benedictus en Bernadete
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08
Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk 

Heilige Bonifaius
ma, di en do 9.00 - 13.00 uur: 070 399 24 16

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

Kerstconcert Barina

Op zondag 22 december 2019, om
14.30 uur, zal het R.K. Middenkoor
Barina een Kerstconcert verzorgen in
de Benedictus en Bernadettekerk te
Rijswijk. Naast kerstkoorzang uit di-
verse culturen staan ook traditionele
kerstliederen op het programma die
allen mee kunnen zingen. Kom hele-
maal in een blijde kerststemming!
De entree is gratis; na afloop wordt
chocolademelk en Glühwein aange-
boden.
 
Het Middenkoor Barina – thans met
Hans Speetjens als dirigent en Geor-
ge Willegers als organist/pianist – is
in 1968 opgericht door parochianen
van de Bernadetteparochie, die aan
liturgische muziek een eigentijdser
karakter wilden geven. Op Kerst-
avond zingt Barina tijdens de viering
van 21.00 uur in de Benedictus en
Bernadettekerk.

PCI:  DOOR, VOOR en MET elkaar
Het klinkt zo simpel en eigenlijk is dat ook zo. Maar toch kan de parochiële
charitatieve instelling (PCI) alleen als we dit in praktijk weten te brengen
haar werk doen. ‘Door’ wil als zo vaak zeggen: allemaal een beetje maakt
samen veel mogelijk. ‘Voor’ is wel duidelijk, er komen telkens weer hulpaan-
vragen binnen vanuit ons parochiële werkgebied. ‘Met’ is de vaak wonder-
baarlijke samenloop van giften die binnenkomen per bank, in collectes en
via de offerblokken.
 
Het is dankzij uw steun dat de PCI Bonifatiusparochie ook in de afgelopen
maanden weer in schrijnende situaties hulp kon bieden, er waren echt nood-
situaties. Onze hartelijke dank voor uw gaven op NL98 INGB 0004 0634 29
t.n.v. PCI Bonifatiusparochie en uw contante giften in onze kerken.

Peter Speetjens, penningmeester PCI

Muziek in de Bonifatius

19-1
16-2
15-3
19-4
 
17-5
21-6
 
20-9
11-10
22-11
 

Roden Girl Choristers met Anglican cathedral music
Duo Puur: Van oud tot jong
Pianoduo Symbiosis: werken van Brahms, Grieg en Mozart
Een Rijswijkse muzikale ontmoeting; Concertkoor Rijswijk, Rijswijks
Strijkorkest en Tollensensemble
Sweelinck Koperkwintet met Highlights voor koper en orgel
Orgelconcert door Gerard Legierse met werken van onder andere
Bach en Vierne
Orgelconcert door Ales Nosek met Tsjechische orgelliteratuur
Fortepiano Estehaagse met String duos from the Beethoven Circle
Caeciliaconcert door gemengd koor Gloria Deo en Schola Cantorum
van de Bonifatiuskerk onder leiding van Gerard Legierse

Het jaarprogramma van de concertserie Muziek in de
Bonifatius is vastgesteld. De concerten worden gehou-
den op de volgende zondagen; ze beginnen om 15.00
uur en duren een uur. De toegang is gratis; na afloop
is er een deurcollecte.
 
Het programma staat ook op onze website en in folders
achter in de kerken.
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FamilieberichtenBroeder Valerius overleden
Op 26 september overleed, één dag vóór zijn 89e ver-
jaardag, broeder Valerius (Lex) Weiler. Hij was van april
1984 tot oktober 1995 pastoraal werker in de toenmali-
ge H. Benedictusparochie. Het was destijds een unieke
situatie dat een parochie door een niet-priester werd ge-
leid. Toen er in 1983 geen opvolger voor de vertrekken-
de pastoor Vulsma was, is de parochie zelf op zoek ge-
gaan en met broeder Valerius in contact gekomen. Hij
is vervolgens door de bisschop benoemd als pastoraal werker. Valerius heeft
in de periode dat hij in de Benedictusparochie werkzaam was de parochie tot
grote bloei gebracht. Eén van zijn initiatieven, de tweewekelijkse maaltijd in
de Benedictuszaal, functioneert nog steeds.
 
Valerius was lid van de congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ont-
vangenis (FIC), ook wel genaamd de Broeders van Maastricht. Hij woonde
lange tijd in het Stadsklooster aan het Haagse Westeinde, de laatste jaren in
de Beyart te Maastricht, het klooster-zorgcentrum van de congregatie. De
uitvaart vond, in aanwezigheid van een grote Haagse/Rijswijkse delegatie, op
3 oktober plaats in de kapel van de Beyart; hij is begraven op het kerkhof van
de broeders in Maastricht.
 

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

Maaltijdprojecten

Heilige Bonifatius

Lieve mensen van de Benedictus en Bernadettekerk, na de viering van 27 ok-
tober mochten wij weer een deurcollecte houden voor ons jaarlijkse uitstap-
je. Wij waren verrast door uw gulheid! Op zondag 17 november zijn wij 's
middags gezellig gaan bowlen en daarna hebben wij lekker gegeten. U heeft
dat voor ons mogelijk gemaakt. Heel hartelijk dank daarvoor! Wij blijven ons
enthousiast inzetten voor het verzorgen van de vieringen in onze kerk.

Misdienaars en acolieten Benedictus en Bernadettekerk

Expositie Benedictus en Bernadettekerk

We bedanken de heer Kees Fluitman voor de mooie en
gewaardeerde expositie. In de Kersttijd zijn er foto's te
zien van kerststallen uit de kerken van de federatie Vliet-
streek en uit Huize Steenvoorde, gemaakt door Wil Kou-
wer en Thérèse Beemster. Na het feest van Driekonin-

gen exposeert mevrouw Hanny Coehoorn; zij schildert al vele jaren met olie-
verf en exposeert nu met een acryl geverfde serie buiten de werkelijkheid
geschilderde kleurige landschappen. We wensen haar succes toe, en u allen
vredige Kerstdagen en voor het nieuwe jaar alle goeds.

Bets Vriend

Dankwoord misdienaars en acolieten

Resonet-koor zestig jaar
Op 24 november 2019 werd het zes-
tigjarig bestaan van het koor Reso-
net in Laudibus gevierd; samen met
het Middenkoor Barina werd de Mis
voor de Vrede van de Rijswijker Joop
Schouten uitgevoerd. Een uitgebreid 
bericht staat op de website van de federatie, onder andere over de samen-
voeging van het dames- en herenkoor in de jaren ‘60 en de fusie met het
koor Valenosta van de voormalige Benedictusparochie. Resonet in Laudibus
zingt – met dirigent Hans Speetjens en met George Willegers als organist –
tot op vandaag nog trouw veel zondagen en uitvaarten in de huidige Bene-
dictus en Bernadettekerk en heeft nu ruim dertig leden.

Gedoopt
Floria Njaibou Kaisa
Milan Malanowski
Anouk van Rijn
 
Overleden 
Olga Hukon, 69 jaar
Kees Kort, 91 jaar
Piero Angius, 71 jaar
Annie Kamsma, 88 jaar

In de Benedictus en Bernadettekerk 
bent u voor een maaltijd welkom op
de woensdagen 8 januari, 22 januari,
5 februari, 19 februari, 4 maart,
18 maart, 1 april, 15 april en 29 april.
Aanvang 17.30 uur. Kosten € 5 inclu-
sief koffie of thee; wijn € 0,80. Aan-
melden 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 9 en 23 ja-
nuari, 6 en 20 februari, 5 en 19
maart, 2, 16 en 30 april, 14 en 28
mei, 11 en 25 juni.  Aanvang 17.30
uur; u bent welkom vanaf 16.30 uur.
Kosten € 6, inclusief koffie of thee.
Aanmelden de maandag ervoor tus-
sen 17 en 18 uur bij Adèle Lievaart
(070 393 21 63); b.g.g. fam. Rog
(06 50 28 32 42).
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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.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen

Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Kapelaan Huntjens
Diaken Tolsma
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Paters SVD
Diaken Tolsma

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

Zaterdag 14 en zondag 15 december: 3e zondag van de Advent (zondag Gaudete), collectes voor de Adventsactie

ma 19.00 P&P Gebed Pastoor Bakker Boeteviering en Biechtgelegenheid

Maandag 16 december: Boeteviering

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

Samenzang
Resonet in Laudibus, boeteviering
St. Maarten
Samenzang, boeteviering, na afloop koffie
Con Amore
Oosterse ritus

Zaterdag 21 en zondag 22 december: 4e zondag van de Advent

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

17.00
19.00
19.00
19.00
21.00
21.00
21.00
23.00
23.00
23.00

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

Gebed
Gebed
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen
Kapelaan Van Deelen
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Van Deelen
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Vertelviering Kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders *
Kinderviering met Kerstspel, Koorschool
Kerstgezinsmis, samenzang, organist *
Kerstgezinsmis, samenzang, organist *
Kerstavondmis, Barina
Kerstavondmis, Gloria Deo (Latijn)
Kerstavondmis, Con Amore *
Kerstnachtmis, Gerardus Majellakoor
Kerstnachtmis, St. Maarten *
Kerstnachtmis, JoKo *

Dinsdag 24 december: Kerstavond. Let op: * toegangskaarten nodig bij de vieringen in de Mar en de P&P

wo
wo
wo
wo
wo
wo

09.30
10.30
11.00
11.00
15.00
15.00

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

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed
Gebed

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Hans Speetjens
Diaken Tolsma

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Con Amore
Gloria Deo (Latijn)
Kindje Wiegen
Kindje Wiegen

Woensdag 25 december: Kerstmis

do
do

10.30
10.30

Bon
Mar

Euch.
Euch.

Kapelaan Van Deelen
Pastor Van Eijk

Samenzang, organist
Samenzang, organist

Donderdag 26 december: 2e Kerstdag

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.

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

Samenzang, organist
Samenzang, organist
St. Maarten
Samenzang
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 28 en zondag 29 december: H. Familie

di
di

09.30
16.30

B&B
Mar

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

 
St. Maarten

Dinsdag 31 december: Oudjaarsdag

wo
wo

11.00
11.00

P&P
Bon

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen

Con Amore
Gerardus Majellakoor

Woensdag 1 januari 2020: Nieuwjaarsdag, H. Maria, Moeder van God & gebedsdag voor de vrede

Kerken:
Soort viering:

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

Afkortingen
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Vieringen in onze kerken

za
za
zo
zo
 
zo
zo
 
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
 
11.00
11.00
 
15.30

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

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

Pastoor Bakker
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
 
Kapelaan Van Deelen
Pastoor Bakker
 
Kapelaan Huntjens

Samenzang, organist
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier,
voorstellen eerstecommunicanten
Schola Cantorum
Samenzang, organist, kinderwoorddienst,
voorstellen eerstecommunicanten
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

Zaterdag 4 en zondag 5 januari: Openbaring van de Heer (Driekoningen)

za
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen

Zanggroep
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo (Latijn)
Con Amore

Zaterdag 11 en zondag 12 januari: Doop van de Heer

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
Mar

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen

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

Samenzang
Barina
St. Maarten
Koorschool, voorstellen eerstecommunicanten
JoKo
Doopvieringen

Zaterdag 18 en zondag 19 januari: 2e zondag door het jaar

za
za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
-------
09.30
10.00
11.00
19.00

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

Euch.
Euch.
 
Euch.
Gebed
Euch.
Gebed

Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker
Samen vieren in de Bonifatiuskerk
Pastoor Bakker
Voorgangers Rijswijkse kerken
Kapelaan Van Deelen
Dominee De Vries Bouwstra

Samenzang, organist
Samenzang, organist
 
De Vierjaargetijden, kinderwoordd. & tienerkwart.
Gelegenheidsband, collecte voor De Samenlopers
Con Amore
Oecumenische dienst in Dorpskerk Leidschendam

Zaterdag 25 en zondag 26 januari: 3e zondag d/h jaar, Week van de Eenheid en Zondag van het Woord van God

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
15.30

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

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

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Van Deelen
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens

Zanggroep
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo (Ned.)
Schola Cum Jubilo
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

Zaterdag 1 en zondag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis), H. Blasius

za
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Joko, jubileum JoKo

Zaterdag 8 en zondag 9 februari: 5e 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 Marinus
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

Parochiebureaus gesloten

De beide parochiesbureaus in Leidschendam en Voor-
burg zijn tussen Kerstmis en Oud en Nieuw gesloten.
Vanaf donderdag 2 januari staan wij weer voor u klaar.

De bureaumedewerkers

Kerstconcert 

Welkom 2020!

Op 8 januari bent u als 70+ parochiaan van de Sint Maar-
ten en Trinitas van harte welkom om 14.30 uur in De
Haard, Molenpad 2a, Leidschendam. Bij het begin van
het nieuwe jaar kunnen we terugkijken op wat was,
maar we kijken ook vooruit en wensen elkaar het beste
voor dit nieuwe jaar. Natuurlijk hoort daar koffie of thee,
een drankje en iets lekkers bij. We hopen dat u in de ge-
legenheid bent om te komen. In verband met de voorbe-
reidingen moet u zich vooraf aanmelden, uiterlijk 6 janu-
ari bij het Centraal Parochiebureau. Wilt u daarbij aange-
ven of u vervoer nodig heeft en of u gebruik maakt van
een rollator. Ook uw telefoonnummer vermelden alstu-
blieft, zodat we het vervoer met u kunnen afspreken.

Anneke van der Graaff en Leo Valk

Onderscheiding Margreet Pinkse

Op zondag 10 november werd na de
viering Margreet Pinkse gedecoreerd
met de Sint Maarten parochiespeld.
Met applaus werd ook pastoor Wim
Bakker hierbij verwelkomd vanwege
zijn aanwezigheid en zijn persoonlij-
ke toespraak waarin hij Margreet 

bedankte voor al haar werk. Zij heeft zich vele jaren in
tal van functies verdienstelijk gemaakt voor de parochie.
Wij kennen Margreet Pinkse onder andere als voorzitter
van de lectoren, gebedsleidster en vertrouwenspersoon
voor het pastoraal team. Taken die zij door haar ziekte
moest neerleggen. Margreet is op zondag 24 november
overleden. Dat zij bij God mag zijn.

Ondanks de nog beperkte inzetbaarheid van pastoor
Bakker is het mogelijk het gebruikelijke programma van
vieringen ook dit Kerstfeest vrijwel ongewijzigd aan te
bieden. Alleen de gebruikelijke meditatieve gebedsvie-
ring op Kerstavond in de Martinus is komen te vervallen.
 
Voor alle Kerstvieringen op 24 december is een toe-
gangskaart nodig. Er kunnen geen kaarten gereserveerd
worden! Op vertoon van uw kaart ontvangt u bij de in-
gang van de kerk het liturgieboekje. De kaarten zijn ver-
krijgbaar à € 1,- in de kerk na de vieringen in de weeken-
den van 7/8, 14/15 en 21/22 december. Vanaf maandag
9 december zijn kaarten ook verkrijgbaar bij: Centraal
Parochiebureau, Oosteinde 54, Voorburg op maandag
tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur en op donder-
dagavond 19 december van 19.00 tot 20.30 uur, en bij
de Receptie van de Petrus en Pauluskerk op dinsdag en
vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur en op donderdagavond
12 december van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdagmor-
gen 21 december van 10.00 tot 11.30 uur. Op deze loca-
ties zijn kaarten verkrijgbaar voor beide kerken.

Kerstvieringen

Op zondag 15 december om 14.30 uur
geeft het parochiekoor Sint Maarten
onder leiding van dirigent-organist
Jos Siebers haar jaarlijkse kerstconcert in
de Martinuskerk in Voorburg. Bekende en
minder bekende kerstliederen in vele talen
worden afwisselend door het koor en/of de
sopraan soliste Demelza van der Lans gezon-
gen. Bernard Dijkman verzorgt passende declamaties en
natuurlijk kunt u meezingen. Het concert duurt ongeveer
vijf kwartier. Na afloop is er een collecte. Vanaf 16 no-
vember kunt u de benodige toegangskaarten voor € 1
per stuk kopen in de Martinuskerk na de weekendviering
of bij het Parochiebureau tussen 09.30 en 12.00 uur.
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Sint Maarten en Trinitas

Glanzende Kerst
Een deel van het kerkkoper ziet er
weer ‘stalend’ uit dankzij een en-
thousiaste groep poetsers. Dank
daarvoor! Op dinsdagochtend 10 de-
cember om 9.30 uur willen wij de
rest van de liturgische attributen ook
een welverdiend poetsbeurtje
geven. Wilt u ons komen helpen?
Meldt u dan 06 12 65 54 05 of via
jpmvalk@gmail.com, dan weten wij
hoeveel koffie we kunnen zetten.
Welkom!

Fijn dat jullie er zijn!

De jonge ouders met jullie dopeling, je eerste communicantje, met je vorme-
ling, bezoekers van de kindervieringen en vertelgroepen, bij het kindje-wie-
gen, bij de vieringen van Sint Maarten en op Palmzondag en ook de eitjes-
zoekers op paasochtend. Parochie dat zijn we allemaal samen, jong en oud.
Dat geldt voor de activiteiten maar ook voor de financiën. De parochie kan
niet voortbestaan zonder een structurele geldelijke bijdrage van ieder die
zich bij de parochie betrokken weet. Jonge ouders kijk nog eens of jullie de
parochie dit jaar met een bijdrage kunnen steunen? 
 
Overigens geldt deze oproep voor alle parochianen. Vergeleken met de op-
brengst van vorig jaar loopt de Sint Maarten ongeveer gelijk maar blijft de
Trinitas achter. Als u het nog niet gedaan hebt, vragen we u dringend: geef
voor uw parochie! Heeft u al bijgedragen, dan veel dank daarvoor.
Sint Maarten: NL60 RABO 036 59 00 435, Parochie Sint Maarten Voorburg
Trinitas: NL33 RABO 036 59 91 325, Parochie Trinitas Leidschendam.

Namens de commissie Actie Kerkbalans, Marie-Ginette de Bont.

Familieberichten

Getrouwd
Nathaniel Linares en Marjolijn
Wortel (in Mexico)
Wouter ten Hag en Saskia van Dijk
 
Gedoopt
Maurits van Bree
Amara Jansen
Christian Maas
Louisa Ettema
Manuel Raket
Damon Staal
Christian van der Kamp
 
Overleden
Bram Ettema, 84 jaar
Nel van den Berg-Kievit, 85 jaar
Theo Wempe, 96 jaar
Wilmina Meijer-Bricout, 92 jaar
Frans van der Linde, 92 jaar
Riet van Baren-de Vogel, 86 jaar
Hans van Adrichem, 77 jaar
Sientje Smolders-van der Meule,
89 jaar
Dora van Rijn-Havik, 93 jaar
John Reijndorp, 80 jaar
Theo Pannekeet, 81 jaar

Bijdrage restauratiefonds
Parochianen en bezoekers van onze
Petrus en Pauluskerk hebben met
hun gift in de bus achterin de kerk
het restauratiefonds met een bedrag
van € 430,- gesteund. Hartelijk dank
voor uw bijdrage!

Con Amore

Op zondag 24 november vierde Con
Amore haar jaarfeest. Drie jubilaris-
sen kregen een Gregoriusverenin-
gingsmedaille. Het zijn Annie van
Eeden voor 25 jaar, Dineke de Vries
voor 25 jaar en Ria  Verhoeff voor
45 jaar koorzang.

Interkerkelijke Stichting Godsdienst-
onderwijs/IKOS Leidschendam-Voor-
burg en de landelijke stichting voor
Godsdienstig VormingsOnderwijs or-
ganiseren de Kerstviering: ‘KERST
maakt je beter’ op maandag 16 de-
cember In de Koningkerk te Voor-
burg. Met bijdragen van poppen-
speelster Carla Vis en leerlingen van
de scholen en met muzikale begelei-
ding door de kerstband De Vonk. 
 
De viering is voor de leerlingen van
de openbare basisscholen.
18.15-19.00 uur Prof Casimirschool
19.30-20.15 uur Basisschool
Essesteijn

Schoolkerstvieringen

Oecumenisch Vrouwenwerk
De Vrouw en Geloofgroep komt elke derde woensdag van de maand 's mor-
gens van 10.00 tot 12.00 uur in één van de kerken bij elkaar. Dit seizoen is
het thema: ‘Relaties in en met de Bijbel’.
 
De Adventviering wordt voorbereid door de kerngroep en is op woensdag
18 december in De Binnenhof, Damhouderstraat 2a, Leidschendam. In 2020
is de eerste bijeenkomst op woensdag 15 januari in de Voorhof, Herenstraat
77, Voorburg. Bep van Sloten doet de inleiding. U bent van harte uitgeno-
digd. Zie ook de website voor het jaaroverzicht.
 
Meer informatie: Plony Korving, 06 10 29 27 26 of p.korving@outlok.com en
Marianne Pompert, 06 28 14 97 19 of pompertmarianne@gmail.com.
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015-3101643 - www.vdhuz.nl -  070-3202040

Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

‘Werken aan je talenten’: Vormselviering op 17 november

‘Werken aan je talenten’, was het centrale thema van
‘The Flames’ tijdens de Vormselviering van 17 november.
De jongeren presenteerden elkaar aan de hand van el-
kaars talenten. Deze presentatie werd toegelicht door
Martijn (één van de vormelingen) waarbij hij vertelde:
“Tijdens de voorbereiding tot het heilig Vormsel leerden
wij als groep elkaars talenten ontdekken. Wij leerden dat
we van God een pakketje hebben gekregen met talenten,
die voor iedereen anders zijn. Die willen wij gebruiken om
te leven zoals Jezus het wilde. Wij kozen allemaal een bij-
zonder of speciaal talent en daar hebben wij bij bedacht

hoe je dit talent kan inzetten voor een ander. Wij hielpen
elkaar hier ook bij en zo leerden wij elkaar nóg beter ken-
nen. Wij maakten hier een mooie presentatie van en wij
willen die graag aan u laten zien.”
 
Héél bijzonder te horen dat werkelijk ieder mens talen-
ten van God heeft ontvangen en deze in kan zetten in de
wereld. Vicaris Visser lichtte dit toe en vertelde over de
kracht van de heilige Geest, die vanaf het begin van de
Doop al in je woont en door het heilig Vormsel sterker in
je werkt waardoor je de kracht krijgt je talenten in te zet-
ten. Hij vertelde dat je vooral niet moet streven naar ta-
lenten die niet bij jou horen en waar je niet goed in bent.
“Dat kost alleen maar veel energie!” 
 
De Flames bestaat uit de volgende vormelingen: Alex de
Beurs, Jet van der Burg, Sofie van der Burg, Pieter Dol-
mans, Lotte-Marit Hol, Demian Horvat, Bastiaan Jurgens,
Sergio van der Marck, Sieveeny Martinus, Thahies Marti-
nus, Angelika Matijuk, Aleks Pawlowski, Alice Rabolini,
Willemijn Rosbenders, Eimear Stockmann, Julia van der
Veer, Lucija Verzaal, Martijn van der Voort, Tijn de Vree-
ze, Elise Waasdorp. Een uitgebreid verslag van de viering
vindt u op onze website.

12



Kerk en wereld

Op zaterdag 9 november sprak onze bisschop mgr. J. van den Hende in de
Benedictus en Bernadettekerk over de centrale rol van de liefde in de
dienende rol van de kerk.

De bisschop heeft gesproken over de Kerk als netwerk van liefde. Een net-
werk waarin geloof via liefdesdaden naar de naaste tot uitdrukking komt.
Zoals de barmhartige Samaritaan niet wegkeek van de hulpbehoevende
naaste, zo moeten ook wij niet wegkijken. Zoals Jezus zich liet raken, zo moe-
ten ook wij ons laten raken! We worden hierbij gevoed door de Eucharistie,
die ons in Gods liefde als gemeenschap aan elkaar en aan Christus verbindt.
Ook in deze tijd waarin kerken sluiten moeten we dienstbaar blijven.

Twee jaar geleden was er aandacht voor het KAP-project van Jacinta van Luijk in Kitale, Kenia. Toen is het fantasti-
sche bedrag van € 25.000 bij elkaar gebracht. Ondanks een zorgvuldige besteding van het geld en het harde werk
van de mensen in Kitale, is het project in Kenia helaas nog niet zelfvoorzienend. Er moet geld bij en dat komt hoofd-
zakelijk van een aantal internationale sponsoren. Bij gebrek aan voldoende sponsoren moet Jacinta het komend over
een dip in de financiering heen geholpen worden. De federale werkgroep MOV heeft daarom besloten het KAP-pro-
ject in Kenia in de komende Veertigdagentijd opnieuw met acties te ondersteunen. De Bisschoppelijke Vastenactie
zal de eigen opbrengst van onze parochies aanvullen met 50 % van die opbrengst tot een maximum van € 8.000.
 

Via de campagne ‘Jacinta r€kent op ons’ is de werkgroep
MOV begonnen met het verzamelen van ideeën om het
KAP-project vanuit onze parochies te ondersteunen. Op
14 en 15 december is er een verkoop van Amaryllispak-
ketten en zelfgemaakte kerststukjes, op 18 januari na de
viering een stamppotmaaltijd in de Maartenszaal in
Voorburg, op 25 januari een rommelmarkt in De Haard
waarvoor u op 24 januari van 13.30 tot 21.00 uur kle-
ding, speelgoed, lp's, dvd's, huisraad, boeken en snuiste-
rijen kunt aanleveren en op 12 februari om 14.00 uur
een bingomiddag voor senioren in de Maartenszaal. 
U kunt zich aanmelden via de lijsten achter in de kerken.
Wij hopen natuurlijk op uw gulle gaven en ruimhartige
ondersteuning. Wilt u weten hoe u kunt helpen? Kijk
dan en voor meer informatie op de parochiewebsite.

Federale werkgroep MOV

De Samenlopers heeft altijd nieuwe vrijwilligers nodig. U kunt in contact komen met meerdere doelgroepen (man-
nen, vrouwen, kinderen of jongeren) via verschillende activiteiten, zoals: Nederlandse taal, fietsreparatie en -repara-
tieles, creatief of sporten. Onze laatste initiatief is computerlessen voor de bewoners op het AZC. Als er vraag naar is
dan starten we graag iets nieuws. Ook voor incidentele acties kunnen we hulp gebruiken, zoals bij het verhuizen naar
een woning, hulp bij het schrijven van brieven, et cetera. Rond de feestdagen is het een mooie traditie om bewoners
van het AZC bij u thuis uit te nodigen. Als u hieraan mee wilt doen, brengen wij u in contact met gezinnen of alleen-
staanden van het AZC die dit ook willen.
 
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via:
info@desamenlopers.nl of kijk op www.desamenlopers.nl 
of op onze Facebook-site: De Samenlopers - AZC Rijswijk.

Mgr. Van den Hende over Netwerken van liefde

Jacinta r€kent op ons!

De Samenlopers zoeken vrijwilligers

Na de inleiding door de bisschop werden over het concrete dienstwerk nog korte presentaties gegeven door Ellen
Sormani en Jos van den Broek, terwijl bijeenkomst werd afgesloten met groepsgesprekken tussen de aanwezigen
over het werk, de teleurstellingen die zij ervaren en de hoop die hen gaande houdt. Een uitgebreider verslag van 
deze inspirerende bijeenkomst vindt u op onze website.
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Verwachting
“Vol verwachting klopt ons hart”,
zongen we met Sinterklaas en we
keken uit naar pepernoten en ca-
deautjes en – als je geluk had – een
suikeren hart. Iets van vroeger.
Naar iets uitkijken, verwachting, is
een groot goed, een kracht in ons
leven. Zeker voor ouderen die niet
meer zo druk-druk-druk zijn is het
fijn naar iets uit te kunnen kijken:
een bezoekje, een uitstap, een eten-
tje. Dat geeft een richting aan je
dagen, wat houvast aan je leven.
 
Ons geloof geeft dat nog sterker,
geeft extra diepgang: we verwachten
de komst van de Heer. Klopt ons hart
ook vol verwachting voor de grote
feesten – Kerstmis, Pasen, Pink-
steren? Het hele jaar mogen we naar
Hem uitzien, want je weet maar
nooit wanneer Hij komt. Wees waak-
zaam, zegt het Evangelie. Het is een
kracht in ons leven: te weten dat Hij
komen zal. Het is de hoop die ons
gaande houdt. Speciaal ook met
Kerstmis kijken we naar Hem uit.
 
Voor veel mensen zijn ‘de feestda-
gen’ vooral een tijd van inkopen
doen, organiseren, drukdoenerij. De
verwachting van de komst van de
Heer is vaak op de achtergrond ge-
raakt. Wat jammer. Je hoeft niet zo
veel klaar te zetten. De kerststal, wat
extra kaarsen... Wel nodig is: klaar
zitten als je naaste je nodig heeft,
klaar zitten als de Heer zo een be-
roep op je doet. Laten we wakker
blijven, blijven uitzien, en ondertus-
sen doen wat we kunnen. Niet klaar
zetten, maar klaar zitten.

Martine Taks

Column

God van ons, grondende Liefde,
wees als licht in ons aanwezig,
zodat wij schaduw kunnen verjagen,
onmacht te boven kunnen komen,
anderen terzijde kunnen staan.
Mag ik zó van U in verwachting zijn,
word zó in ons geboren.

Inspiratie en bezinning

Gebed

Titel: Paulus: Een biografie
Auteur: Tom Wright
 
Tom Wright beschrijft de jonge Saulus als een man met
een hoofd vol Bijbelkennis en een hart vol van ijver die
trouw is aan de ene God. Evenals vele joodse tijdgenoten
leefde Saulus in de hoop op een reddingsactie van God.
Er was vergeving nodig. Dan zouden hemel en aarde weer
een zijn en zouden Godstijd en de menselijke tijd samen-
vallen. Op weg naar Damascus wordt het Saulus duidelijk dat in Jezus Chris-
tus hemel en aarde samenvallen. Met de vergeving van de zonden is er een
nieuwe realiteit ontstaan. Tien jaar later  begint hij een leven als rondtrek-
kende missionaris. Paulus kan niet alles en hij beseft dat hij de mensen moe-
ten leren hoe ze moeten denken, in plaats van wat ze moeten denken.
 
De Anglicaanse theoloog zoekt antwoorden op de vragen wat dreef Paulus
en hoe verklaren wij zijn succes. Hij beschrijft het leven van Paulus op een
enthousiaste en meeslepende wijze. Hiermee trekt hij je het verhaal in. Het
is een goed leesbaar en toegankelijk boek. Een aanrader voor iedereen die
meer over Paulus wil weten.

Pier Tolsma, diaken

Boekbespreking

Dit jaar was er in Kerk aan de Vliet
veel aandacht voor 2019 als ‘Jaar
van de Roepingen’. Lang is het be-
grip ‘roeping’ tot de roeping tot het
priester- of diakenschap en het reli-
gieuze leven verengd. Heeft God dan
geen bedoeling met ieder van ons?
Ieder mens legt een bepaalde zoek-
tocht af om zijn of haar leven betekenis te geven. Dit bepaalt mede het geluk
van hem/haarzelf en hopelijk ook in de geest van God het geluk en het wel-
zijn van je naaste.
 
Ik wil iets delen over mijn eigen zoektocht. Vanaf mijn twaalfde tot mijn vijf-
entwintigste, van mijn Vormsel tot de dag van mijn priesterwijding, heb ik
vanuit innerlijk vertrouwen in God iedere avond voor het slapengaan dit
gebed gebeden: “Heer, laat uit mij groeien wat U graag wilt.” In die levens-
fase kunnen je levenskeuzes nog erg veranderen. Dankbaar ben ik voor
iedereen die mij heeft geholpen om naast school en het fanatiek sporten
ook aandacht te houden voor de authentieke zoektocht in mijn leven.
 
Het leven in gemeenschap – als gezin, als parochie, als religieuze gemeen-
schap – bestaat uit vele kleine alledaagse zaken. Een gemeenschap die de
kleine details van liefde koestert, waarin leden zich om elkaar bekommeren
en een open en evangelische sfeer scheppen, om te kunnen kiezen voor een
beroep waartoe je je als christen geroepen voelt. Ik ben dankbaar voor het
gezin waarin ik ben opgegroeid, de seminaries die mij hebben gevormd als
mens en man Gods en de parochies waar ik werkzaam ben als priester.
 
Jij en ik zijn samen uitgenodigd om te werken aan een netwerk van liefde.
Door de Heer worden wij geroepen om de zelfgenoegzaamheid achter ons
te laten en God en de naaste lief te hebben. God, roep ouders, docenten en
ook diakens en priesters binnen uw Kerk op nabij te zijn op ieders zoektocht
naar een authentiek christelijk leven.

Pastoor W. Bakker

Roeping: authentiek leven vanuit Gods liefde
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Bijeenkomst rond het Bijbelboek Openbaring

Nadat dr. Ad de Keyzer ons in oktober meenam naar het boek der Psalmen,
zal op maandagavond 13 januari 2020 een bijeenkomst plaatsvinden over
het Bijbelboek Openbaring, de Apocalyps. Emile Verviers zal de bijeenkomst
inleiden met enkele feiten en gedachten rondom dit boek, waarna we zelf
met enkele teksten gaan werken. Wat is de betekenis van dit boek met zijn
indringende en vaak onverstaanbare beelden en visioenen over de eindtijd?
Wat is de waarde van dit boek voor ons gelovig zijn?  
 
Als vervolg op deze bijeenkomst zal, op 23 maart 2020, de kunsthistorica
Tieleke Huybers ons laten zien, hoe de Apocalyps in de kunst is verbeeld.
 
De avonden beginnen om 20.00 uur, en worden gehouden in de Maartens-
zaal in de pastorie van de St. Martinuskerk aan het Oosteinde in Voorburg.
Iedereen is welkom. Er is een deurcollecte met vrije gift.

Op woensdag
19 februari 2020
wordt de film
‘Night train to Lis-
bon’ vertoond;
een zoektocht
naar de zin van
het leven in een
tragische levens-
geschiedenis.

Op 24 oktober 2019 hield de theoloog dr. Ad de Keyzer, verbonden aan het
Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, voor ons een lezing over het Bijbel-
boek der Psalmen. De psalmen zijn niet in de eerste plaats liturgische gezan-
gen voor in de tempel, maar ze werden gezongen om het vol te kunnen hou-
den in barre tijden, toen het land onder de voet gelopen was en het volk
naar den vreemde was weggevoerd.
 
Als de psalmen ons eigen worden, als we ze ‘naar binnen zingen’, als we
‘bevrucht worden door het oor’, kunnen we biddend tot het inzicht komen,
dat alles wat ik ben en alles wat ik heb, mij is gegéven. Wie ben ik? Ik ben
een wonder (de verwondering van Psalm 8)!
 
De psalmen worden verschillend geïnterpreteerd en hertaald. Laten we die
verschillen tot rijkdom laten worden door een ander zijn perspectief te gun-
nen, voorbij ‘de ikkigheid van mijn perspectief’; een oefening om anders te
kijken. Dan kunnen psalmen ons een richting wijzen op onze weg. 

Emile Verviers

De leraar Raimund Gregorius (Jeremy Irons) leert in Bern, via een mysterieu-
ze Portugese, een fascinerend boek van Amadeu de Prado kennen. Hij be-
sluit spontaan, zijn geordende leven op te geven voor een avontuurlijke reis
naar Lissabon. Bij zijn zoektocht naar de auteur van het boek belandt hij in
een web vol politieke en emotionele intriges; een reis naar zijn diepste zelf...
 
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? De vrije gift is bestemd om de auteursrechten te betalen.

Leren en verdiepen Interview

Lezing dr. Ad de Keyzer over de Psalmen

Cinekerk

Stepanka
Huisman 

Wie ben je?
“Ik ben Stepanka Huisman, getrouwd
met Edwin; we hebben drie kinderen.
Ik ben geboren in Zuid-Tsjechië. Na
het behalen van een master in de Re-
ligie- en ethiekpedagogie ben ik in
2009 in Wenen gepromoveerd tot
doctor in de theologie. Ik leerde
Edwin kennen, we trouwden en na
drie jaar leven in Wenen besloten wij
naar Nederland te verhuizen.”
 
Wat doe je?
“Met mijn vrijwilligersactiviteiten
begon ik in Voorburg: samen met
een groepje gezinnen en met Thérèse
Beemster bereidde ik de KinderVer-
telVieringen voor; Edwin speelt er
piano en is ook lid van de PCI. Sinds
drie jaar zit ik in de werkgroep die de
kinderen voorbereidt op de eerste
H.Communie. Verder ben ik vanaf
het begin coördinator bij De Samen-
lopers, de vrijwilligers in het AZC in
Rijswijk. Ook geef ik rondleidingen in
een Tsjechische abdij. Ik was betrok-
ken bij een symposium aan de Zuid-
Boheemse Universiteit over Vrijheid
in de Kerk en de waardigheid van de
mens, en ben bezig met de vertaling
van de mystica Reinalda van Eyme-
ren in het Tsjechisch.”
 
Wat inspireert je?
“Het geloof gaat om de kern van het
leven, om basisvertrouwen, om de
waardigheid van elke mens. God is
bij ons, als Liefde en Persoon, als de
dragende grond van het leven. Hij
begeleidt wat wij doen en geeft ver-
trouwen. Elk blijk van liefde is een
sprankje God. Het is een verrijking
om mensen op te vangen en te
begeleiden.”
 
Waar hoop je op?
“Ik hoop dat de Kerk zich niet zozeer
richt op grootschaligheid, maar bezig
is met en luistert naar individuele
mensen. Omdat ik bewondering heb
voor de vele enthousiaste vrijwilli-
gers in Nederland (ook buiten de ker-
ken), hoop ik dat velen zich enthou-
siast zullen inzetten voor anderen.”
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Kerstvieringen voor kinderen in de federatie

H. Bonifatius Rijswijk
Het is alweer Kerstmis, en dus tijd voor de Kerstvertelviering voor kinderen,
op dinsdagavond 24 december, om 19.00 uur, in de Bonifatiuskerk. We gaan
dan weer het Kerstverhaal navertellen en jullie, kinderen, kunnen dan mee-
spelen. Er zijn engelen met mooie jurken en vleugels, koningen in vorstelijke
mantels, herders, herauten, een herbergier en een boer, en niet te vergeten
Jozef en Maria met het Kindje. De Koorschool gaat samen met ons zingen!
 
Jullie hoeven geen teksten uit je hoofd te leren. Als je maar zin hebt om mee
te doen. We hebben graag dat je op kerstavond om kwart over 6 in de Boni-
fatiuskerk bent, zodat we jullie wat aanwijzingen kunnen geven en je je kunt
verkleden. We doen ook een oproep aan ouders om te helpen om de kinde-
ren mooi aan te kleden en te begeleiden. We ontvangen liefst tevoren per
mail (naar verviersbeker@hetnet.nl) de namen van kinderen die willen mee-
spelen (met leeftijd) en namen van ouders die willen meehelpen. Iedereen is
van harte welkom!  Gebedsleiders Yvonne en Emile Verviers-Beker

Kerstverhaal: Lichtjes van liefde

Het is alweer een tijd geleden. En die winter had het veel gesneeuwd. Er lag
een glinsterend wit tapijt over het dorp en de lichtjes van de grote kerst-
boom voor de kerk fonkelden vrolijk. De voorbijgangers genoten van de
sprookjesachtige sfeer. Daardoor was de ontzetting groot toen ze net voor
Kerstmis ontdekten dat de lampjes uit de grote kerstboom waren verdwe-
nen. Er verzamelde zich een menigte op het kerkplein en de politie werd in-
gelicht. Rondom de kerstboom waren schoenafdrukken in de sneeuw te zien.
Maar het was onmogelijk om ze te volgen omdat er zoveel schoenafdrukken
over het plein liepen. Wie had dit gedaan? En waarom?
 
Er gingen wat dagen voorbij toen een bericht kwam dat iemand de lampjes
had ontdekt in de tuin van een kleine arbeiderswoning. De dorpelingen
waren opgelucht en de dief moest maar flink gestraft worden! Toen de poli-
tie naar de woning ging deed een kleine jongen open; hij liet de agenten bin-
nen. Vanuit de kleine huiskamer konden ze door het raam zien dat de gesto-
len lampjes over een armoedig kerstboompje waren gedrapeerd. Het be-
sneeuwde tuintje was helemaal verlicht.

Jeugd en Jongeren

Voor het raam stond een bed waarin een oude zieke
man lag. Hij leek aan het einde van zijn krachten maar
zijn gezicht had een blije uitdrukking. De kleine jongen
zei: “Het spijt me dat ik de kerstlichtjes heb meegeno-
men. Maar mijn opa gaat dood en ik wilde hem zo graag
blij maken voor de Kerst. Mijn ouders en mijn oma leven
niet meer en mijn opa heeft altijd goed voor mij gezorgd.
Ik had niet genoeg geld om kerstlichtjes te kopen. Dit
heb ik gedaan om mijn opa nog een beetje blij te maken
voordat hij naar de Hemel gaat.”

 
Deze woorden van de kleine jongen raakten de agenten
en ze besloten om de lampjes daar te laten zolang de
oude man nog leefde. Het verhaal werd bekend gemaakt
in de krant en de dorpelingen ontfermden zich over de
kleine jongen en zijn opa. Er kwam zelfs een kinderkoor-
tje om kerstliedjes voor ze te zingen.
 
De dingen zijn niet altijd zoals je denkt dat ze zijn. Het
zijn de lichtjes van de Liefde die alles goed maken.

Jerry van Veldhoven

KinderVertelVieringen

Voor kinderen van 0-7 jaar en hun 
(groot)ouders zijn er in de Sint Mar-
tinuskerk de volgende vieringen.
Voorganger is kapelaan Daan Hunt-
jens. Zie ook www.rkvlietstreek.nl. 
Kerstmis: 24 december, 17.00
uur. Het kerstverhaal wordt vertel-
den kinderen spelen de rollen uit het
Kerstverhaal. Er worden heel veel
Kerstliederen gezongen. Kinderen:
breng een elektrisch (waxine-)lichtje
mee naar de kerk!
Driekoningen: 5 januari, 15.30
uur. Gekroond en wel zijn alle kinde-
ren in deze viering koning, maar de
echte koningen van de dag komen te
voorschijn als na afloop blijkt wie er
een boon in de cake treft. Kapelaan
Daan Huntjens neemt de kinderen
bij de hand en we volgen de ster.
Vijf broden en twee vissen: 2 febru-
ari, 15.30 uur. De mensen hebben
niets te eten… Wat nu? Deze gebeur-
tenis uit het leven van Jezus wordt
creatief zichtbaar gemaakt.

Leidschendam-Voorburg
Naast de KinderVertelViering van
17.00 uur zijn er in de St. Martinus
en HH. Petrus en Paulus om 19.00
uur gezinsvieringen met samenzang.
Deze Eucharistievieringen zijn speci-
aal bedoeld voor gezinnen met
schoolgaande kinderen.


