
Gastvrije en uitnodigende geloofsgemeenschappen
 “De parochie wil een thuisplaats zijn en een omgeving bieden voor mensen op hun zoektocht in leven en geloven.
Daarvoor is het nodig dat onze parochies binnen de federatie Vlietstreek open, uitnodigend en gastvrij zijn. Dat
betekent een verandering van onszelf en van de cultuur van onze geloofsgemeenschappen...” 

Uit het pastoraal beleidsplan van de federatie Vlietstreek
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Volgend nummer
Het volgende nummer
verschijnt op 26 maart.
Kopij inleveren tot
uiterlijk 6 maart.
Zie ook het colofon.

Leerling zijn in liefde
In het nieuwe pastoraal beleidsplan
staat het leerling-zijn centraal. Pas-
toor Bakker noemde in zijn preek op
Kerstochtend als kern van de bood-
schap van Jezus, dat hij tederheid
brengt, vrede en gastvrijheid. Ons
leerling-zijn betekent dus: op voor-
beeld van Jezus tederheid, vrede,
gastvrijheid verspreiden. Dáár gaat
het om in het gelovig leven en in het
parochieleven! We worden opgeroe-
pen tot vrede, gastvrijheid, liefde en
compassie. Daar hoort bij dat we
openstaan voor mensen die anders
zijn dan wij, die zich anders gedragen
en op een andere manier het geloof
beleven en vieren. Dat we elkaar niet
de maat nemen, niet zomaar verlan-
gen dat anderen aan ònze eisen en
gewoonten voldoen. Dat we ruimte
bieden aan elkaar, gunnend kijken
naar elkaar. 
 
Uitnodigend en gastvrij
Het is dan ook nodig, dat de ge-
meenschappen rond onze vier ker-
ken beseffen, bij elkaar te horen. We
mogen van elkaar leren, naar elkaar
kijken en voor elkaar open staan. We
zijn samen kerk. Maar ook binnen
onze gemeenschappen mogen we
gastvrijheid uitstralen. Onwillekeu-
rig vindt er groepsvorming plaats als
zoveel verschillende mensen samen-
komen; maar dat betekent soms ook

verwijdering en zich afzetten tegen anderen. Maak eens contact met ande-
ren dan degenen die ons bekend en sympathiek zijn, drink eens met hen een
kopje koffie na een viering. Dan zijn we een gemeenschap van gastvrije men-
sen, naar Jezus' hart.
 
Gastvrouwen en gastheren
Om die gastvrijheid – die een opdracht is voor èlke parochiaan – uit te stra-
len, wordt eraan gewerkt, dat er een of meer ‘gastvrouwen’ of ‘gastheren’
aanwezig zijn bij de vieringen. Zij heten de bezoekers welkom en zijn attent
op nieuwe kerkgangers. Ze kunnen door hen worden aangesproken en hun
vragen beantwoorden. Per kerk wordt bekeken hoe deze nieuwe functie het
best vorm gegeven kan worden. Als u belangstelling hebt voor deze dank-
bare taak, kunt u zich melden bij een van de leden van het pastoraal team.
Mensen zijn niet alleen met Kerstmis of met de Kerkproeverij, maar het
hele jaar door welkom in onze gemeenschappen!

Emile Verviers en diaken Pier Tolsma

nr. 1 - februari/april 2020Uitgave van de r.-k. parochiefederatie Vlietstreek



Contact en colofon

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 4, nummer 1
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, Pier Tolsma,
Joke Valk, Emile Verviers
en Dave Zagers.
kopij: kadv@sintmaarten-trinitas.nl
kerkaandevliet@
bonifatiusparochie.info
 
oplage: 4.000 exemplaren
druk: Editoo, Arnhem

Afscheid Ina van der Steen
Ina van der Steen is bijna dertig jaar
werkzaam geweest in onze parochies:
eerst in dienst van de parochie H. Ber-
nadette en later van de fusieparochie
H. Bonifatius. Zij heeft haar werk altijd
met veel enthousiasme verricht en was
voor velen een aanspreekpunt en een
luisterend oor. Binnenkort neemt ze afscheid wegens het bereiken van haar
pensioengerechtigde leeftijd. De laatste werkdag van Ina is op 31 maart. Op
19 april zullen we haar afscheid vieren in de Eucharistieviering om 9.30 uur
in de HH. Benedictus- en Bernadettekerk. U allen bent daarvoor van harte
uitgenodigd. In de volgende Kerk aan de Vliet volgt uitgebreide informatie.
 
Hoe nu verder
Vanwege de financiële draagkracht van de parochie is het helaas niet moge-
lijk om opnieuw een ‘eigen’ vaste kracht voor de Bonifatiusparochie aan te
trekken die belast is met de secretariële werkzaamheden. De parochie maakt
inmiddels deel uit van de federatie Vlietstreek en voor tal van coördinerende
en beleidsmatige werkzaamheden voor de héle federatie wordt een nieuwe
functionaris gezocht. De advertentie staat op bladzijde 12 van dit blad.
 
Maar de administratieve werkzaamheden voor de Bonifatiusparochie gaan
natuurlijk gewoon door. Naast de inzet van de vrijwilligers in het ‘open huis’
van de HH. Benedictus- en Bernadettekerk wordt er ook een beroep gedaan
op u, onze trouwe parochianen, om samen met de huidige vrijwilligers een
invulling te geven aan ‘het open huis’ van de Bonifatiusparochie. En ook voor
administratieve taken zoals de contacten via e-mail en post, het verzorgen
van de ledenadministratie en het in orde maken van het wekelijkse liturgie-
blaadje en de misintenties. Het gaat daarbij in eerste instantie om een paar
uur per week. Het is de bedoeling dat het, door een goede verdeling van de
werkzaamheden, ook echt om vrijwilligerswerk gaat.
 
Wilt u er eens over nadenken of het iets voor u is? Neem in de komende tijd
gerust eens contact op met Ina of met een van de pastores. Wij hopen na-
tuurlijk op veel reacties.

Tineke Tangel, vice-voorzitter

Parochiesecretariaat

Activiteitenoverzicht

dag
wo 5
zo 9
zo 9
wo 12
zo 16
wo 19
wo 19
wo 19
wo 26
za 29

uur
17.00
11.00
19.30
13.30
15.00
10.00
17.00
20.00
18.00
17.45

activiteit
Eten in de Benedictus en Bernadette
45 jaar JoKo
Taizéviering
Bingomiddag voor senioren
Muziek in de Bonifatius
Vrouw en geloof
Eten in de Benedictus en Bernadette
Film: Night train to Lisbon
Vastensoep
Vastensoep

Locatie
Benedictus en Bernadette
Petrus en Paulus
Koningkerk
Maartenszaal (Martinus)
Bonifatius
De Haard (P&P)
Benedictus en Bernadette
Maartenszaal (Martinus)
Maartenszaal (Martinus)
Maartenszaal (Martinus)

februari

Uitgebreide informatie over bovenstaande activiteiten vindt u in dit of het
vorige nummer van Kerk aan de Vliet en op onze website. Helaas hebben we
hier geen ruimte voor de activiteiten in maart. Zie daarvoor de website.

Van het bestuur
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Van het pastoraal team

Tussen Kerstmis en Aswoensdag

Met Kerstmis hebben wij opnieuw gevierd dat Gods Licht op aarde verschijnt
in het kind Jezus. Te midden van een mensheid die zo vaak verdeeld is houdt
God zich niet afzijdig, hoog en ver verwijderd van ons dagelijks leven. Inte-
gendeel, in Jezus komt God ons nabij. Eenvoudige herders waren er getuige
van. Wijzen uit het oosten zagen dit Licht en werden vervuld van vreugde.
Heel veel mensen wisten met Kerstmis weer de weg naar de kerken te vin-
den. Ik hoop altijd maar dat ieder iets van de inspiratie en vreugde van Kerst-
mis mee naar huis kan nemen.

Maar Kerstmis is nog maar het begin. Het leven van
Jezus wordt 33 jaar later vervuld met Pasen. Dán schijnt
Gods Licht op een unieke en definitieve manier: het lege
graf – nieuw Leven door de dood heen.
 
Nog maar even en we beginnen de Veertigdagentijd
weer, onze weg naar Pasen. Op woensdag 26 februari is
het Aswoensdag. Er begint weer een tijd die bedoeld is
voor reflectie en ingetogenheid. Een tijd om méér dan
anders het ‘heilige’ in ons leven te zoeken. Een tijd om
ons méér dan anders te richten op de noden in de we-
reld. Een tijd van spiritualiteit, soberheid en solidariteit.
 
Vroeger was ‘vasten’ veertig dagen lang een soort heilige
plicht met strakke regels. Maar het gaat niet om ‘vasten
om te vasten’. Het gaat om ruimte te maken voor Gods
aanwezigheid in je leven. Ruimte ook om je af te vragen
wat je plaats is in de samenleving en hoe je kunt bijdra-
gen aan een betere wereld, naar het voorbeeld van
Jezus.
 
Nu is ‘ruimte maken’ makkelijker gezegd dan gedaan. Op
zoek gaan naar God is zeker niet eenvoudig. Wij leven
immers in een tijd van wetenschap, computers en com-
mercie. Een tijd waarin onze mobiel en de sociale media
zonder ophouden onze aandacht claimen, ja zelfs eisen.

 
De ‘Tijd van Veertig Dagen’ nodigt ons uit om balans te
zoeken op de weg van ons leven. Om een nieuwe impuls
te geven aan ons geloof, onze hoop en onze liefde, on-
derweg naar Pasen, naar het volle Licht van Christus.
Misschien begint het met dezelfde nieuwsgierigheid
waardoor de herders op zoek gingen naar het kind Jezus.
Waarmee de wijzen op pad gingen, een zwak lichtje ach-
terna. En zij werden vervuld van een overgrote vreugde!
Kan dat voor ons een inspiratie zijn op onze weg?

Kapelaan Van Deelen

Koperen diaken Tolsma Priester of diaken worden?

Op zondag 15 maart staan van 14.00 tot 16.30 uur de
deuren van Vronesteyn open voor mannen die nadenken
over het priesterschap of diaconaat. Deze dag geeft gele-
genheid tot kennismaking, gesprek en oriëntatie. Je kunt
met je vragen terecht bij de rector van de priester- en
diakenopleiding, bij de spirituaal (de geestelijk leidsman
die bij de opleiding is betrokken) en bij studenten. Je
krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de
geestelijke vorming, stages. Je kunt het huis zien waar de
studenten wonen,
de kapel waar de
vieringen worden
gehouden, de
bibliotheek en
de woonkamer.
 
Vronesteyn: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg.
Aanmelding via www.bisdomrotterdam.nl.

Met veel genoegen kijk ik terug op de viering van mijn
koperen ambtsjubileum. Het was mooi dit te vieren te
midden van vele belangstellende parochianen, mijn
vrouw Joke, mijn
broers en zusters
en vrienden. De
aanwezigheid van
pastoor Bakker
naast kapelaan
Van Deelen ver-
hoogde nog eens
de feestvreugde. 
 
Graag wil ik u allen hartelijk bedanken voor de vele
warme woorden van betrokkenheid en van waardering.
Bijgaand een foto van het mooie cadeau dat ik van de
parochies mocht ontvangen.

Pier Tolsma, diaken
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Nieuwstraat 10a              

2291 AD Leidschendam                        

Herenstraat 22            

2291 BG Wateringen                    

Sir Winston Churchilllaan  372

 2285 SK Rijswijk

 Lupine Uitvaartverzorging

070-387.98.08

Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

Dag en nacht bereikbaar

E-mail:  erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl

Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Van Vredenburchweg 55

2282 SE  Rijswijk

Tel.: 06-51383380

of 070-3210143

Op zondag 24 mei gaan we op bedevaart naar Bolsward, waar wij na de
H. Mis van 11 uur en de lunch aansluiten bij de processie door de stad waar-
bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden èn een schrijn met
relieken van de heilige Bernadette Soubirous worden meegedragen. Tevens
zullen wij het Titus Brandsma museum bezoeken dat naast de Sint Francis-
cusbasiliek ligt. Diaken Tolsma gaat ook mee en hij kan ons veel vertellen
over het leven van Titus Brandsma. Het belooft een mooie bedevaart te wor-
den. Vertrektijden: 8 uur bij de Bernadette en Benedictuskerk in Rijswijk en
8.30 uur bij de Sint Martinuskerk in Voorburg. Voor € 55 per persoon krijgt u
ook koffie in de bus met wat lekkers, een broodjeslunch en een diner op de
terugweg. Verwachte thuiskomst is rond 21 uur. Informatie en aanmelden
bij Ineke Huitema; 070 387 67 01 of via ineke.huitema@hetnet.nl.

Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden en Titus Brandsma
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Digitale Veertigdagenretraite: De morgen komt!

Geloven en vieren

Sacrament van Boete en Verzoening
Op weg naar het feest van het Leven, het Paasfeest,
krijgt u de gelegenheid om u met God te verzoenen.
Christus heeft zijn leven gegeven om ons te herstellen
van onze gebrokenheid door de zonde. Hij ontfermt zich
over ons door ons gebed en met name in het Sacrament
van Boete en Verzoening geneest en heelt Hij ons.
 
In de Veertigdagentijd zijn er de volgende mogelijkheden
om het Sacrament te ontvangen. In de HH. Benedictus en
Bernadettekerk op zondag 5 april vanaf 10.30 uur en op
maandag 6 april vanaf 19.45 uur. In de H. Bonifatiuskerk 
op vrijdag 3 april van 8.45 tot 9.15 uur en op woensdag
8 april vanaf 10.00 uur. In de St. Martinuskerk op zater-
dag 28 maart van 15.30 uur tot de Eucharistieviering van
16.30 uur en 8 april na de Eucharistieviering van 12.45
uur. In de HH. Petrus en Pauluskerk op 6 april na afloop
van de boeteviering en op 3 en 7 april na afloop van de
Eucharistieviering van 9.00 uur.
 

De Kruisweg bidden
Tijdens de Veertigdagentijd wordt in de HH. Petrus en
Paulus elke vrijdagavond om 19.00 uur de Kruisweg ge-
beden. Op Goede Vrijdag gebeurt dit in alle kerken van
onze federatie. Het bidden van de Kruisweg is een waar-
devolle devotie. Biddend overwegen we het lijden van
Jezus en de verlossing die Hij met zijn leven, lijden en
sterven heeft gebracht. Door zijn lijdensweg te volgen,
verbinden wij ook ons leven en lijden met dat van Jezus.

Pier Tolsma, diaken

Palmtakjes inleveren
U kunt uw palmtakje van afgelopen jaar bij de ingang van
de kerk inleveren. Deze palmtakjes worden verbrand en
met de as kunt u het askruisje ontvangen op Aswoens-
dag 26 februari in uw parochiekerk (zie liturgierooster).

Kinderen en Palmpasen
Op zondag 5 april is het Palmzondag. De kinderen zijn
dan extra welkom in de kerk om met hun Palmpaasstok-
ken mee te lopen in de Palmpaasprocessie. Dit geldt
vooral voor de kinderen die zich voorbereiden op de
eerste heilige Communie.
 
HH. Benedictus en Bernadettekerk
Hier zingt in de viering van 9.30 uur de koorschool. De
kinderen kunnen een zelfgemaakte palmpaasstok mee-
brengen. De eerstecommunicanten maken hun stok
tijdens hun voorbereiding op zondag 22 maart.
 
HH. Petrus en Pauluskerk en Sint Martinuskerk
Vanaf 30 maart zijn kale stokken af te halen op het cen-
traal parochiebureau (ma-vr 9.30-12.00 uur). Men dient
zelf voor de lekkernijen aan de stok (broodhaantje, thee-
zakjes, jamkuipje, rozijntjes, mandarijn en dergelijke) te
zorgen. Na de vieringen kan de stok bij iemand worden
gebracht die een beetje extra aandacht verdient. Adres-
sen worden verstrekt. In de Petrus en Pauluskerk kunnen
kinderen zich om 10.00 uur aanmelden in De Haard. Zij
zijn dan met hun ouders in de gelegenheid om de stok te
versieren en vol te hangen met lekkernijen. In de Marti-
nuskerk zijn de kinderen met ouders om 9.00 uur wel-
kom in de Maartenszaal. Een half uur is te weinig om een
stok te maken, na de processie wordt daarom de stok tij-
dens de viering door de kinderen afgemaakt.

Vieringen in de Veertigdagentijd
Voorburg: Jezus volgen in zijn lijden
In de Veertigdagentijd zijn er op de woensdagavonden
om 19.30 uur in de dagkapel van de St. Martinuskerk vie-
ringen met Woord en gebed, met zang en stilte. De vie-
ringen worden vanuit de Sint Maartenparochie en de
Martiniwijkgemeente (PGV) voorbereid. Het thema is:
Jezus volgen in zijn lijden. Na de vieringen kunnen we el-
kaar ontmoeten met koffie of thee en gaan we met
elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen. Op de
eerste woensdag is dat een hongerdoek, op de laatste de
joodse Pesachmaaltijd en de drie overige avonden gaan
over het boek ‘Alleen liefde heeft toekomst’. Zie ook
bladzijde 14. Pastor Van Eijk leidt deze drie avonden.
 
Rijswijk
Ook in Rijswijk wordt er gewerkt aan een vijftal vieringen
op de woensdagavonden om 19.30 uur. Meer informatie
over inhoud en locatie van deze vieringen volgt op onze
website. Op maandag, dinsdag en woensdag van de
Goede Week zijn er weer de gebruikelijke vieringen in de
Nieuwe Kerk en de Benedictus en Bernadettekerk.

U krijgt dagelijks een e-mail met een Bijbeltekst en begeleidende vragen ter
overweging. Zo kunt u dagelijks bidden met behulp van computer of smart-
phone. Dat is de digitale Veertigdagenretraite. Op de zaterdagen 7 en 21
maart en 4 april, van 10.00-11.30 uur kunnen de deelnemers in de Benedic-
tus en Bernadettekerk desgewenst hun ervaringen uitwisselen. De bijeen-
komsten staan voor iedereen open en worden begeleid door Yvonne en
Emile Verviers-Beker. Meer informatie op onze website.
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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

Muziek in de Bonifatius

Op zondag 16 februari 2020 zal Duo Puur een concert ‘Van oud tot jong’
geven. Uitgevoerd worden werken van Ibert, Flothuis, Telemann, Debussy,
Nielsen, Hasselmans, C.Ph.E. Bach en Ravel. Elk stuk wordt ingeleid met en-
kele wetenswaardigheden over de componist en vaak ook een persoonlijke
anekdote.
 
Duo Puur is een kamermuziekduo dat bestaat uit fluitiste Petra van den
Dolder en harpiste Annegreet Rouw, die al sinds 2006 samenwerken.

Op zondag 15 maart 2020 zal Pianoduo Symbiosis concerteren. Uitgevoerd
worden werken van Grieg, Schumann, Chopin, Schubert en Brahms. Het duo
wordt gevormd door de pianisten Elisabeth Crommelynck en Sander Meers-
mans, die beiden ook verbonden zijn aan Antwerpse Academies.
 
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 om
een glaasje te drinken in de Lucaszaal van de pastorie. Welkom!

Sobere maaltijd in de Veertigdagentijd: ‘Jacinta r€kent op ons!’

Voor het Vastenactieproject ‘Jacinta r€kent op ons’ wordt er op dinsdag 10 maart een sobere maaltijd georganiseerd
in de Benedictuszaal in de Benedictus en Bernadettekerk. De maaltijd begint om 18 uur, inloop is vanaf 17.30 uur. Ie-
dereen is welkom om een hapje mee te eten. Er zal ook iets verteld worden over het KAP-project van Jacinta van
Luijk. Voor dit project zullen we deze avond geld inzamelen.
 
Als u wilt aansluiten, geeft u zich dan van tevoren op door te bellen naar het parochiesecretariaat tel. 070 399 24 16
of Open Huis B&B kerk tel. 070 394 07 08 of te mailen naar secretariaat@bonifatiusparochie.info of een aanmeld-
briefje te doen in de speciale doos bij de ingang van de Benedictus en Bernadettekerk of Bonifatiuskerk. Denkt u er
ook aan om u eigen bord, bestek en beker of glas mee te nemen.
 
Helpers voor sobere maaltijd
Op het moment dat deze kopij is ingeleverd waren er nog niet genoeg helpende handen om de sobere maaltijd te
organiseren. Ben jij/bent u in de gelegenheid om dinsdag 10 maart vanaf 16 uur te komen helpen in de keuken? Geef
dat dan zo snel mogelijk door aan Pier Tolsma: diakentolsma@sintmaarten-trinitas.nl of tel. 06 12 96 70 36. Je/u
hoort dan of we jouw/uw inzet nog kunnen gebruiken.
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In de Benedictus en Bernadettekerk 
bent u voor een maaltijd welkom op
de woensdagen 19 februari, 4 en 18
maart, en  1, 15 en 29 april. Aanvang
17.30 uur. Kosten € 5 inclusief koffie
of thee; wijn € 0,80. Aanmelden 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 (Steenvoorde-
laan 364) kunt u mee-eten op  6 en
20 februari, 5 en 19 maart, en 2, 16
en 30 april.  Aanvang 17.30 uur; u
bent welkom vanaf 16.30 uur. Kos-
ten € 6, inclusief koffie of thee.
Aanmelden de maandag ervoor tus-
sen 17 en 18 uur bij mw. Adèle Lie-
vaart (070 393 21 63); b.g.g. fam.
Rog (06 50 28 32 42).

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

Maaltijdprojecten

Vervoer naar de kerk

Heilige Bonifatius

Familieberichten

Gedoopt     
Milan Malanowski
Floria Njaibou Kaisa
Laura Wilke
Sterre-Sophie van Hoek
Tymon Wojcik
Maciek Niedzwiezki
 
Overleden   
Rie Jansen-Korver, 93 jaar
Rie Vos-Tettero, 92 jaar
Mariano Maragoni, 90 jaar
Do Guillonard-Peterse, 99 jaar
Gré van Kempen, 95 jaar

Programma Van Binnenuit; voorjaar 2020

Door de Protestantse Gemeente Rijswijk worden dit voorjaar weer activitei-
ten georganiseerd, waarbij nadrukkelijk ook parochianen uit onze federatie
welkom zijn. Hieronder vindt u een beknopt overzicht. De activiteiten vinden
plaats in de Nieuwe Kerk (Steenvoordelaan 364 Rijswijk), de Oude Kerk (He-
renstraat 62b Rijswijk) of de Ottoburg (Esdoornstraat 3 Rijswijk). Voor meer
informatie: zie www.van-binnenuit.nl en de folder achter in de kerken.      
 
* Iedere dinsdag crea-ochtenden in de Nieuwe Kerk (9.30-11.00 uur) en in de
Oude Kerk (10.00-12.00 uur).
* Ontmoetingen voor ouderen in de Nieuwe Kerk op 11 en 25 februari, 10 en
24 maart, 7 en 21 april, 5 en 19 mei en 2 en 16 juni; vanaf 13.30 uur.
* Filosofiegroep over rituelen en symbolen: de eerste woensdagen van janu-
ari tot en met mei; 10.00-11.30 uur; Nieuwe Kerk.
* Elke donderdag van 10.00-11.30 uur: koffieochtend; voorlopig in de Nieu-
we Kerk.
* Elke dinsdag in de oneven weken: open lunch ontmoeting in de Ottoburg;
12.00-13.30 uur.
* Je kunt contact opnemen om deel te nemen aan een gespreksgroep voor
twintigers en dertigers ‘Geloven 3.0’.
* Er is een oecumenische ‘Open Cirkel’ voor mensen tussen 50 en 70 jaar;
elke tweede maandag van de maand in de Nieuwe Kerk; van 20.00-21.30
uur; besproken wordt het boek ‘De leegte achter de dingen’ van Claartje
Kruijff.
* Repetities voor de nieuwe Musical ‘Kijken en Zien’ in de Nieuwe Kerk op
donderdagen van 20.00-22.00 uur; de musical wordt uitgevoerd op 9, 10 en
11 oktober 2020.
* U kunt nu al uw belangstelling kenbaar maken voor de Lief-en-leedgroep,
die in een volgend seizoen van start zal gaan.

Voortaan worden de vieringen voor bewoners van huize Sammersbrug één
keer per maand op donderdagochtend gehouden, meestal de derde donder-
dag van de maand. Mogelijk zijn hierdoor nieuwe vrijwilligers in de gelegen-
heid om te helpen bij het begeleiden van de bewoners naar de kerkruimte.
Vindt u het leuk om eenmaal per maand te helpen? U start dan rond 10.30
uur, en na afloop drinken we samen nog even koffie. Voor aanmelden of
meer informatie kunt u mij bellen of mailen: 06 48 17 19 17, ma t/m do,
mclaassens@wzh.nl. Alvast hartelijk dank en tot ziens!

Marion Claassens, geestelijk verzorger WZH Sammersbrug

WZH Sammersbrug zoekt vrijwilligers

Mevrouw Hanny Coehoorn stelt in
de Benedictus en Bernadettekerk
een met acryl geverfde serie buiten
de werkelijkheid geschilderde kleu-
rige landschappen ten toon. U bent
welkom om die te komen bekijken.
 
Vanaf eind maart kunnen we een
aantal werken van Karin Vriend be-
wonderen. Verder nog een woord
van dank aan Wil Kouwer. Hij ver-
zorgde de tentoonstelling van foto's
van Kerststallen binnen de federatie.
 

Expositie Benedictus en Bernadettekerk

Ontmoet tijdens het eten mensen uit
de omgeving. Je weet nooit wie te-
genkomt.
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Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
13.00

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

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

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

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Joko, jubileum JoKo
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 8 en zondag 9 februari: 5e zondag door het jaar

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00

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

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

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

Samenzang, organist
Oosterse ritus
Gerardus Majellakoor
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Koorschool
Con Amore
 

Zaterdag 15 en zondag 16 februari: 6e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
13.00

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

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

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

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

Zaterdag 22 en zondag 23 februari: 7e zondag door het jaar

wo
wo
wo
wo
wo

10.30
12.45
19.30
19.00
19.00

Bon
Mar
B&B
Mar
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Gebed
Gebed

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & gebedsleider
Diaken Tolsma & gebedsleider

Schola Cantorum
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten, vastensoep
Con Amore

 
Woensdag 26 februari: Aswoensdag, collectes voor de Vastenactie

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00

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

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

Pastor Van Eijk
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastor Van Eijk
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Samenzang, organist
Oosterse ritus

Zaterdag 29 februari en zondag 1 maart: 1e zondag van de Veertigdagentijd

za
zo
zo
 
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
 
11.00
11.00
13.00
13.00
15.30

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

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

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

Nabestaandenviering, St. Maarten, vastensoep
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst, tienerkwartier plus
(extra kinderactiviteiten tijdens de viering)
Gloria Deo (Latijn)
Nabestaandenviering, Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

Zaterdag 7 en zondag 8 maart: 2e zondag van de Veertigdagentijd

Kruisweg
In de HH. Petrus en Pauluskerk wordt gedurende de Veertigdagentijd iedere vrijdagavond om 19.00 uur de
Kruisweg gebeden. U bent van harte welkom ook een keer mee te bidden als voorbereiding op Pasen.
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Vieringen in onze kerken

za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
Bon
B&B
Mar
Bon
P&P

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

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

Samenzang, organist, vastensoep
Oosterse ritus
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Koorschool, na afloop koffie
JoKo

Zaterdag 14 en zondag 15 maart: 3e zondag van de Veertigdagentijd

di 09.00 Mar Euch. Pastoor Bakker  

Donderdag 19 maart: Heilige Jozef

za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
13.00

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

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

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

Schola Cum Jubilo, vastensoep
Oosterse ritus
Barina
St. Maarten
Gerardus Majellakoor
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
 

Zaterdag 21 en zondag 22 maart: 4e zondag van de Veertigdagentijd, zondag Laetare

wo
wo

09.30
12.45

Bon
Mar

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

 
 

Woensdag 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

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

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

Samenzang, vastensoep
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo (Ned.)
Samenzang, organist
Oosterse ritus

Zaterdag 28 en zondag 29 maart: 5e zondag van de Veertigdagentijd

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00

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

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

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

Zanggroep, vastensoep
Resonet in Laudibus, boeteviering met palmwijding
Koorschool
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gerardus Majellakoor
Con Amore, kinderwoorddienst
Oosterse ritus

Zaterdag 4 en zondag 5 april: Palmzondag

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

12.15
18.00
18.30
19.00
  9.00
  9.30
  9.30

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

Middaggebed
Aanbidding
Rozenkrans
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering

woensdag
woensdag
woensdag
1e donderdag
2e t/m 5e do
vrijdag
vrijdag

  9.30
12.45
19.00
  9.00
  9.00
  9.00
  9.30

Bon
Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

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

Vieringen op weekdagen

Kerken:
Soort viering:

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

Afkortingen
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Sint Maarten en Trinitas

Centraal parochiebureau:

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

parochie@sintmaarten-trinitas.nl

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

in dringende gevallen: 06 10 77 78 75

www.rkvlietstreek.nl

Bankrekeningen: 

Sint Maarten, Voorburg, NL60 RABO 0365 9004 35 

R.K. Parochie Trinitas, Leidschendam

NL33 RABO 0365 9913 25

Sint 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: 070 327 43 10

Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

Telefoonnummer Petrus en Paulus

Sinds kort hebben wij weer een vaste telefoon en zijn wij
weer bereikbaar met het oude bekende nummer: 
070 327 43 10. Wilt u dit nummer vanaf nu weer gaan
gebruiken.

Toos Verhage, parochiebureau Petrus en Pauluskerk

Margreet die haar christen-zijn in haar leven serieus
heeft genomen, zich heeft willen verdiepen én die dat
met ons heeft willen delen… in het bijzonder als gebeds-
leider in onze parochies. Margreet die aan het begin van
haar leven, nog maar 55 jaar geleden, door het water de
bron van het leven, bij haar H. Doopsel is aangeraakt.
 
Wij hopen en geloven dat zij nu na haar korte doortocht
door het leven in het beloofde land mag voortleven bij
onze God en haar dierbaren. Margreet leef voort bij onze
God… aan Hem vertrouwen wij als geloofsgemeenschap,
als parochianen, jou toe in onze gebeden. Rust zacht,
rust in vrede… lieve Margreet.

Pastoor W. Bakker

In memoriam Margreet Pinkse

Actie Kerkbalans
In de eerste weken van maart gaan
vele vrijwilligers op pad om bij u de
brief en folder over de Actie Kerk-
balans te bezorgen. In het weekend
van 14 en 15 maart start de Actie
Kerkbalans. Aansluitend aan de vie-
ringen op zaterdag en zondag in de
Sint Martinus en de viering op zondag
in de HH. Petrus en Pauluskerk wordt
voor alle parochianen een korte pre-
sentatie gegeven over de actuele financiële situatie van uw parochie. U bent
daarvoor van harte uitgenodigd.

Commissie Actie Kerkbalans

Wij herinneren ons Margreet. Wij
voelen verdriet in ons bij dit veel te
jong overlijden van haar. Er is dank-
baarheid in ons hart omdat wij Mar-
greet hebben mogen ontmoeten en
leren kennen.

Bingo! ‘Jacinta r€kent op ons!’

rochianen in de Maartenszaal. De opbrengst van deze
middag is voor het werk van Jacinta van Luijk in Kenia. Er
is koffie en thee met iets lekkers en een glaasje frisdrank.
De zaal is open vanaf 13.30 uur en de entree bedraagt
€ 5 per persoon.
 
Er is voor iedereen een prijs. Aanmelden kan bij het Cen-
traal Parochiebureau via telefoonnummer 327 45 11 of
via het inschrijfformulier achter in de kerken.

Werkgroep MOV, Chris van Ingen

Op woensdagmiddag 12 februari van
14.00 tot 16.00 uur is er een gezelli-
ge bingomiddag voor de oudere pa-

Vastensoep Voorburg
Op Aswoensdag, 26 februari is er om
18.00 uur weer de gebruikelijke vas-
tensoepmaaltijd in de Maartenszaal
van de Martinuskerk. Op de zaterda-
gen van de Veertigdagentijd is er na
afloop van de vieirng een vasensoep-
maaltijd in plaats van koffiedrinken.
De opbrengst is voor het Vastenac-
tieproject ‘Jacinta r€kent op ons!.
 
U bent weer van harte welkom voor
onze overheerlijke soep.

Werkgroep MOV
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten

Gedoopt
Juan de Bont
 
Overleden
Else de Rozario-de Looff 
Jack Molier, 76 jaar
Cor de Heij-Opdam, 100 jaar
Margreet Pinkse, 55 jaar
Jan Remmerswaal, 91 jaar
Bep Went-van Vree, 100 jaar
Jan Krom, 95 jaar
Ineke ten Horn-Akkermans,
92 jaar
Fred de Silva, 78 jaar
Fie Kamps, 95 jaar
Maria Cocx-van Tol, 103 jaar
Mies de Jong-Verbraeken, 85 jaar
Rudy Sloot, 41 jaar
Jan Westgeest, 91 jaar
Jan Molijn, 97 jaar
Koos van Bohemen, 96 jaar

Dinsdag 3 maart begint weer de Oecu-
menische Vastensoep. Samen met de
PKN kerk worden gedurende de zes dinsdagen van de Veertigdagentijd weer
die heerlijke soepen voor u geserveerd met een lekkere boterham erbij.
Beide kerkgemeenschappen hebben een goed doel hiervoor. Voor de Trini-
tasparochie gaat de gedeelde opbrengst naar Jacinta van Luijk in Kenia.
 
Dit jaar wordt voor de veertigste keer de Vastensoep-actie gehouden en
daar zullen wij zeker bij stil staan. U bent van harte welkom op de dinsdagen
vanaf 17.45 uur in de Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6, Leid-
schendam. Brengt u wel uw soepkom, lepel en portemonnee mee? U kunt
zich aanmelden via: vastensoep@pgleidschendam.nl of 06 38 92 59 51 of op
de intekenlijsten achter in de kerk. Gezellig als u ook komt!

Willie Tetteroo, werkgroep MOV

Oecumenische vastensoep

Dit jaar bestaat het Joko-koor 45 jaar
dus reden voor een extra mooie Jo-
ko-viering. Tijdens deze feestelijke
viering op zondag 9 februari om
11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk,
zullen wij oude vertrouwde liederen
en nieuwe liederen ten gehore bren-
gen. Wij nodigen u van harte uit om
hierbij aanwezig te zijn. Na de viering
is er een heuse ‘meet and greet’ om
samen dit jubileumjaar te beginnen.
Voor inwendige mens wordt gezorgd
dus wie wil en kan mag gezellig blij-
ven lunchen. Graag tot ziens!

Joko jubileum

Op 13 december kwam bisschop Van
den Hende naar Leidschendam om
de Emmaüsschool een prachtige
Kerstgroep te schenken. Meer dan
driehonderd kinderen waren daarbij
aanwezig. Nadat de kinderen de
beelden voorzichtig uitgepakt had-
den en in de Kerststal hadden ge-
plaatst, zegende de bisschop de
beeldengroep en bad hij om zegen
over de kinderen.

Bisschop schenkt Emmaüsschool een Kerstgroep

Terugblik welkom 2020!

Ongeveer zestig parochianen uit
Leidschendam en Voorburg waren
op woensdag 8 januari voor een ge-
zellige middag in De Haard. Vrijwilli-
gers van de werkgroep volwassenen-
pastoraat 70+ zorgden voor een
hapje en een drankje. In een feeste-
lijke sfeer werd er gezellig bijgepraat
terwijl Hans Maas op de piano voor
een stemmig muziekje zorgde. Zo
werd op een ontspannen wijze in
verbondenheid met elkaar het nieu-
we jaar welkom geheten.

Pier Tolsma, diaken

Afscheid Chris Kempen

Op 3 januari heeft Chris Kempen af-
scheid genomen van de werkgroep
Schoonmaak van de St. Martinus-
kerk. Pastoor Bakker bedankte hem
voor zijn vijfentwintig jaar trouwe
inzet. De werkgroep kan nog nieuwe
hulp gebruiken. Heeft u interesse
neemt dan contact op met Rob Oei
Tiong Koen, tel. 070 386 66 70 of
kiat@ziggo.nl.

De Vrouw en Geloof-groep komt elke derde woensdag van de maand 's mor-
gens van 10.00 tot 12.00 uur in één van de kerken in Voorburg of Leidschen-
dam bij elkaar. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op woensdag 19 febru-
ari in De Haard, Molenpad 2a, Leidschendam en op woensdag 18 maart in
de Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg.
 
In februari is Willien van Wieringen de inleidster en in maart Vigilia van
Akkeren. Het thema is ‘Relaties in en met de Bijbel’. Omdat elke inleidster
haar eigen benadering en inbreng heeft, is het niet nodig elke maand aan-
wezig te zijn maar weet u altijd van harte welkom. Vanaf 9.45 uur staat de
koffie en thee klaar.

Plony Korving

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

Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

Secretaris/coördinator RK Federatie Vlietstreek voor 20 uur per week

De RK Federatie Vlietstreek bestaat uit drie parochies
met vier kerken, één pastoraal team en een overkoepe-
lend bestuur. Wegens pensionering van de huidige func-
tionaris in de Bonifatiusparochie is per 1 april vacant de
functie van secretaris/coördinator voor de gehele fede-
ratie Vlietstreek. Kerntaak is de ondersteuning van het
pastoraal team en van het bestuur met beleidsmatige,
coördinerende en administratieve werkzaamheden. De
functionaris is een belangrijke spil in het goed functione-
ren van de parochies. De werkzaamheden worden uitge-
voerd op werkdagen van 10.00 - 14.30 uur.
 
De federatie bevindt zich aan de vooravond van een fu-
sieproces. Van de functionaris wordt verwacht dat hij/zij
meebeweegt met deze ontwikkeling.

 
Wij vragen een HBO-werk- en denkniveau, affiniteit met
bestuurlijke en administratieve processen en betrokken-
heid bij de RK Kerk. Daarnaast zijn kennis van automati-
sering en netwerkbeheer, een nauwkeurige manier van
werken en goede beheersing van de Nederlandse taal
onontbeerlijk. Naast dit alles is een open houding naar
de vele vrijwilligers en parochianen vanzelfsprekend.
 
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Oscar de
Man, 06 53 42 03 31. Sollicitaties kunnen worden gericht
aan oscar.deman@sintmaarten-trinitas.nl.
 
Deze advertentie wordt ook gepubliceerd in de plaatse-
lijke weekbladen.

Oscar de Man, secretaris

Stille Omgang in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart in Amsterdam
Het programma luidt jaar als volgt (wijzigingen voorbehouden)
21.45 uur: Vertrek vanaf de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk in Voorburg
22.30 uur: Aankomst in Amsterdam en het lopen van de Stille Omgang
23.45 uur: H. Mis in de Krijtberg en uitstelling van het Allerheiligste
01.15 uur: Vertrek naar Voorburg en daarna naar Delft
Meer informatie op de website, achter in onze kerken en na 18 uur bij Ineke
Huitema: 070 387 67 01. Bij haar kunt u zich ook aanmelden voor deelname.
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Kerk en wereld

De Samenlopers – AZC Rijswijk: christelijke eenheid in de praktijk

De Samenlopers zijn als vrijwilligers uit een tiental ker-
ken enthousiast betrokken bij de uitvoering van verschil-
lende activiteiten op het AZC in Rijswijk. Wij kunnen
daarbij altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken.
 
U kunt kiezen uit meerdere doelgroepen om in contact
te komen via verschillende activiteiten, zoals: Nederland-
se taal, fietsreparatie en -reparatieles, creatief of spor-
ten. U kunt in contact komen met mannen, vrouwen,
kinderen of jongeren. Ook voor incidentele acties kun-
nen we hulp gebruiken. Denk aan verhuizen naar een
woning, hulp bij het schrijven van brieven et cetera. Wilt
u meer informatie of een ander contactmoment? U be-

Tijdens de vieringen op 27 en 28 april was de aandacht op het justitiepasto-
raat gericht. Dit keer ook in onze kerken in Rijswijk. Na afloop van de vierin-
gen was er een deurcollecte voor de stichting Uit-Zicht. De opbrengst van
deze collectes was € 1.587,12. Waarvoor onze hartelijke dank.

Anneke van Ruiten en Pier Tolsma, diaken

Justitiepastoraat: opbrengst van de collectes

Vastenactie 2020: Jacinta r€kent op ons!
Zoals eerder al werd aangekondigd, willen de parochies
in onze federatie Vlietstreek in de Veertigdagentijd het
KAP-project van onze parochiane Jacinta van Luijk in
Kenia ondersteunen. Met een team van veertien mensen
uit Kenia werkt Jacinta aan gemeenschapsontwikkeling;
KAP staat voor Kitale Community Advancement Pro-
gramme en Kitale is de plaats in het westen van Kenia
van waaruit Jacinta haar werk organiseert.
 
Al jaren speelt KAP een belangrijke rol in de strijd tegen
misstanden die het gevolg zijn van armoede, verslaving
en familie- en stammentwisten. Daardoor hebben HIV/
AIDS een kans gekregen, vallen gemeenschappen uiteen,
ontstaan dramatische twisten, groeit verslaving aan
drugs en alcohol en lopen jongeren verloren. Met inscha-
keling van veel vrijwilligers biedt KAP oplossingen op ba-
saal niveau door voorlichtingsbijeenkomsten in de dor-
pen en de woonwijken, (straat)toneel, workshops en fol-
low-up sessies, alsmede persoonlijke begeleiding. De
openhartige getuigenissen van mensen die door KAP zijn
geholpen, spreken boekdelen.

reikt ons via e-mail info@desamenlopers.nl en kijk op
www.desamenlopers.nl en op onze facebooksite.
 
Wij zijn buitengewoon blij met de opbrengst van de col-
lecte in de viering van afgelopen zondag 26 januari in het
kader van de week van de Eenheid. In ons gezamenlijke
werk in het AZC ervaren wij die eenheid in de praktijk.
Wij willen u dan ook graag op de hoogte houden van de
besteding van dit bedrag dat geheel ten goede komt aan
de bewoners op het AZC Rijswijk. 

De Samenlopers – AZC Rijswijk.

 
Hoewel er hard aan wordt gewerkt, is het KAP-project
in Kenia nog niet zelfvoorzienend. Er moet dus geld bij
en Jacinta kan meestal rekenen op een aantal internatio-
nale sponsors. Maar voor 2020 valt het tegen. Dit jaar wil
onze parochiefederatie haar financiële zorgen verklei-
nen. Onder het motto ‘Jacinta r€kent op ons!’ voeren we
dit Vlietstreek-brede project uit. En we staan er niet al-
leen voor: de Bisschoppelijke Vastenactie financiert mee
door wat wij bij elkaar brengen, met de helft te verhogen
tot een maximum van € 8.000. Wij hopen dat iedereen in
onze parochies wil meedoen: door deel te nemen aan de
vastensoepmaaltijden in Leidschendam en Voorburg, de
sobere vastenmaaltijd in Rijswijk en activiteiten die nog
zullen worden aangekondigd.
 
In de kerken zal ook een offerbus staan voor dit project
en u kunt vanaf uw bank- of girorekening geld overma-
ken: IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 van Bisschoppelijke
Vastenactie met vermelding: Kitale Kenia projectnr.
401388. Zulke giften gaan rechtstreeks naar het project
van Jacinta in Kenia en Vastenactie legt er nog 50 % bo-
venop (gebruik dit keer daarom geen overschrijving met
het voorgedrukte betalingskenmerk van Vastenactie).
Namens de mensen in Kenia hartelijk dank!

Gezamenlijke werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede
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Inspiratie en bezinning

Column

Kneusje
Driemaal per dag komen er vogels
naar mijn balkon voor ongepelde
pinda's of een hapje vogelzaad. Mee-
stal kauwtjes, tortelduiven en kool-
meesjes. Maar ook Vlaamse gaaien,
eksters en groene halsbandparkie-
ten. En net zoals bij mensen wordt er
onderling geruzied over wie het
meeste recht heeft om als eerste
een pinda te pakken... telkens de
grootste en brutaalste. Stadsduiven
blijken het meest agressief te zijn.
 
Ik gooi genoeg pinda's, ook op
straat, zodat zelfs de kleinste en
meest timide vogels er een krijgen.
Maar één kauwtje kwam altijd net te
laat, en stond er een beetje verloren
bij... een kneusje. Als de andere vo-
gels in de bomen zaten met hun pin-
da's riep ik het zielige kauwtje, die
eerst te angstig was, om naar mijn
balkon te komen.
 
Op een ochtend werd ik wakker door
een zacht vogelstemmetje dat klonk
als het gepiep van een fietsrem. Ik
trok het gordijn open en daar zat
Kneusje geduldig op een pinda te
wachten... voordat de andere vogels
kwamen. “Hey, Kneusje, ben je er
weer...”, zei ik door het gesloten
raam. En Kneusje antwoordde met
zijn fietsrempiep. Nu komt Kneusje
meestal als de andere vogels uit de
buurt zijn.
 
De Bijbel gebruikt vaak het voor-
beeld van vogels om levenslessen
over te brengen, bijvoorbeeld Mat-
teüs 6,26: “Let eens op de vogels in
de lucht: ze zaaien niet en maaien
niet en verzamelen niet in schuren,
maar uw hemelse Vader voedt ze.
Zijt gij dan niet veel meer dan zij?” 
Inderdaad, onze Schepper zorgt
goed voor ons mensen... en dieren.
En wij mensen worden opgeroepen
om God te dienen en te gehoorza-
men door goed voor zijn schepping
te zorgen.

Jerry van Veldhoven

Titel: Alleen liefde heeft toekomst: De getuigenissen
van Etty Hillesum en Christian de Chergé
Auteur: Yves Bériault
 
Volgens Christian de Chergé heeft alleen de liefde toe-
komst en Etty Hillesum schrijft dat de liefde de enige op-
lossing in deze wereld is. Beiden “hebben stand gehouden
in hun vastbeslotenheid in niets toe te geven aan de haat”.
Beiden zijn net als Jezus de weg van de liefde tot het uiterste gegaan, niet als
een gewenst martelaarschap maar als een onvermijdelijke weg.
 
Yves Bériault laat “zien dat Etty Hillesum en Christian de Chergé, die twee ge-
tuigen van onze tijd, ondanks hun diepe verschillen hand in hand gaan”. De
Jodin Hillesum werd in 1943 in Auschwitz vermoord en de monnik De Chergé
samen zes medebroeders in 1996 in Algerije. Beiden “hebben op een radicale
en onomkeerbare manier geworsteld met het mysterie van het kwaad… Het
zijn twee zeer verschillende routes, maar het geloof in God speelt er een be-
palende rol in.” Beiden leefden vanuit de Bron die liefde is. De dominicaan
Bériault brengt met dit mooie en makkelijk leesbare boek hoop en inspiratie
in onze verdeelde wereld.

Pier Tolsma, diaken

In onze parochiefederatie willen wij in woord en daad het Evangelie leven –
als leerlingen van Jezus Christus. De overgang van ‘volkskerk’ naar ‘keuze-
kerk’ vraagt van ons om te leren, om ons te verbinden aan onze Leraar. Met
hoofd én hart, want Hij is een leraar die zijn leerlingen bovendien ‘vrienden’
noemt (Joh 15,15) en tot wie wij in relatie kunnen staan. Jezus is immers niet
iemand van vroeger, maar de levende Heer. Hij is werkzaam in zijn Kerk en
werkelijk aanwezig in het allerheiligst Sacrament, maar niet op zo'n manier
dat Hij rechtstreeks tot ons spreekt…

Leerling zijn en het Woord van God

Boekbespreking

Maar hoe kun je leerling zijn zonder
naar je leraar, je meester te luiste-
ren? Hier komt Gods Woord om de
hoek kijken zoals opgetekend in de
Bijbelboeken. Zeker in het Jaar van
het Woord van God mogen we er als
katholieken meer aan gaan wennen
dat dat elke dag opnieuw voor ons 

van belang is – niet alleen in de liturgische, maar ook in de persoonlijke le-
zing. Een leerling luistert. Ook bij een vriendschap, een relatie hoort dat je
luistert. Dat je, hoe vertrouwd je ook met elkaar bent, niet zomaar aan-
neemt dat je al weet wie de ander is, wat de ander denkt, voelt of nodig
heeft. De communicatie moet op gang blijven, de ander moet zich steeds
kunnen blijven uitspreken.
 
Met God is het niet anders. Als Hij zich elke dag naar ons kan uitspreken, krij-
gen we een helderder beeld van wie Hij is, hoe Hij naar ons kijkt, hoe Hij
werkt en wat Hij van ons vraagt. Hoe minder Hij zich kan uitspreken, hoe
groter de kans dat ons beeld van Hem op den duur meer bepaald is door
onze eigen ideeën en voorstellingen dan door wie Hij werkelijk is.
Natuurlijk kan dit artikel niet anders worden afgesloten dan met een woord
van God. Jezus zegt tegen degenen die in Hem geloven: “Indien gij trouw
blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen.” (Joh 8,31)

Kapelaan Daan Huntjens

14



Leren en verdiepen Interview

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.
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.

Cinekerk

Lezing Tieleke Huijbers

Op 13 januari 2020 werd een bijeenkomst gehouden rond het Bijbelboek
Openbaring. Na een inleiding door Emile Verviers werd een passage uit het
boek door de deelnemers besproken.
 
De apocalyptiek is een van de vele stijlen waarin over God is gesproken.
Naast Openbaring zijn er veel passages in het Oude Testament, die apocalyp-
tisch zijn. De apocalyptiek is ontstaan in tijden van crisis: onderdrukking door
vreemde machthebbers. Zij is pessimistisch en uit zich in vaak bizarre beel-
den, maar is toch óók bedoeld om te troosten: God maakt ééns een eind aan
het kwaad. Als verzetsliteratuur is zij geschreven in een soort geheimtaal.
 
Openbaring is geschreven op het eiland Patmos rond 95 n.C., vrijwel zeker
niét door de evangelist Johannes. De wortels van het boek liggen in het Oude
Testament: vrijwel alles verwijst daarnaar. Toen kende men die taal en kon
men (anders dan wij!) die beeldspraak begrijpen. De ziener Johannes ziet in
een reeks visioenen, dat God strijd voert met het kwaad, de onderdrukking,
waarbij het Lam (Christus) via een reeks van gewelddadige scenes uiteinde-
lijk overwint: het Nieuwe Jeruzalem zal aanbreken. De aarde wordt een stad,
waar God woont. De tekst van de inleiding staat op onze website.
 

Bijeenkomst rond het Bijbelboek Openbaring

Na de bijeenkomst rond het Bijbel-
boek Openbaring op 13 januari 2020,
zal kunsthistorica drs. Tieleke Huij-
bers ons meenemen in de wijze
waarop dit boek in de loop der tijd
talloze kunstenaars heeft geïnspi-
reerd, en hoe zij de apocalyptische
inhoud ervan hebben verbeeld. Haar
lezing wordt gehouden op maandag
23 maart 2020, om 20.00 uur, in de
Maartenszaal van de St. Martinus-
kerk aan het Oosteinde in Voorburg.
Er is een deurcollectie met vrije gift.
U bent welkom!

Wie ben je?
“Ik ben Marja Korpel. Na mijn studie
aan het Haagse Conservatorium (bal-
let en muziek) werkte ik bijna 30 jaar
bij de vakbond AbvaKabo. Nu draag
ik bij aan de eindredactie van een
vakblad voor de grafische wereld.
Mijn hobby's zijn onder andere mu-
seumbezoek en lezen; ook doe ik nog
elke week aan ballet.”
 
Wat doe je?
“Vanaf 2013 ben ik vrijwilliger op het
parochiebureau van de Martinus-
kerk: ik ben er gastvrouw en beant-
woord telefonische vragen. Verder
ben ik betrokken bij de voorbereiding
van kinderen op hun eerste heilige
Communie. Er worden Bijbelverhalen
verteld en uitgebeeld, en de kinderen
kunnen er ontwapenende vragen
over stellen.”
 
“Verder breng ik bewoners van huize
Het Anker naar de vieringen aldaar,
en breng ook eens per maand aan
enkele mensen in Het Anker de hei-
lige Communie.”
 
Wat inspireert je?
“Het geloof is van belang in deze
moeilijke tijd; geloof en samen Kerk
zijn inspireert en geeft hoop en
troost. Mijn dag begint met aan-
dacht voor God; dat voedt mij gees-
telijk. Mensen kunnen samen hun ge-
loof beleven; delen met anderen; dat
verbindt en geeft houvast.”
 
“Ik merk dat de vieringen in Het
Anker veel hoop en kracht geven aan
de bewoners; ze kunnen weer door,
ook in ouderdom en ziekte. Het is
vaak een echte ontmoeting, en dat
maakt het heel bijzonder.”
 
Waar hoop je op?
“Ik hoop dat de maatschappij niet
verder verhardt. Mensen met proble-
men, jongeren in depressie, moeten
een positieve weg in kunnen slaan.
Door samen te proberen troost en
sterkte te vinden kan er weer per-
spectief worden gevoeld; kun je je
weer op mooie dingen richten. Het
geloof in God en de Kerk zijn daartoe

Marja Korpel
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Jeugd en Jongeren

Jongerenbedevaart naar Rome
“Rome is een geweldige ervaring. In Rome maak je mee
dat je deel bent van de wereldwijde Kerk. Je ziet er men-
sen van over heel de wereld. En alle tijden trekken er aan
je voorbij, de eeuwen door, vanaf het begin van de chris-
tenheid.” Bisschop Woorts vindt het een goed idee om je
aan te melden voor deze bedevaart, die duurt van 26
april tot en met 2 mei 2020. Er kunnen maximaal hon-
derd jongeren van 18 tot en met 28 jaar aan deelnemen.
Zie voor meer informatie: www.jongkatholiek.nl.

Nieuwe vormselgroep van start
Op zaterdag 11 januari is een nieuwe vormselgroep van
start gegaan. De eerste bijeenkomst was bij 2Sur5 in Wa-
teringen waar de kinderen kennis met elkaar hebben ge-
maakt en met een aantal survivalproeven al direct
samen aan de slag zijn gegaan. Een hindernisparcour af-
leggen waarbij je elkaar moet helpen om verder te
komen en samen vuur maken, best spannend! Eén van
de andere uitdagingen is een lange tunnel onder de
grond. Met elkaar leggen ze dit donkere traject af en aan
het einde komt de een viezer weer boven de grond dan
de ander. Het was een geweldige middag!
 
Dit eerste jaar worden Bijbelverhalen besproken, er
wordt gepraat over het geloof en je eigen plekje daarin
maar ook binnen de groep en in de kerk. Gedurende het
hele traject worden de onderwerpen steeds diepgaander
en worden de kinderen voorbereid het heilig Vormsel te
ontvangen. De vormselwerkgroep begeleidt de kinderen
daarbij met veel enthousiasme en ook de ouders helpen
bij de bijeenkomsten. Zo ontwikkelen de jongeren zich in
hun geloof en zijn ze in staat om in het dagelijkse leven
in woord en daad méér te lijken op Jezus Christus.

Vormselwerkgroep, Evert-Jan van der Marck

Stille Omgang

Kindervertelvieringen
De komende periode zijn er in de Sint Martinuskerk de
volgende KinderVertelVieringen. Ouders en grootouders:
welkom met uw (klein)kinderen van 0 t/m 7 jaar!
 
Kindervertelviering Jona 8 maart 15.30 uur
De Veertigdagentijd wordt met de allerkleinsten gevierd
met het verhaal over Jona. In het bekende verhaal wordt
verteld over de profeet die zich wilde onttrekken aan zijn
verantwoordelijkheid. Na drie dagen in de buik van de
vis op de bodem van de zee staat hij op. En hij ziet dat de
wegen van God onvoorstelbaar zijn. In de veertig dagen
voor Pasen staan wij hier ook met de allerkleinsten bij
stil. Het is indrukwekkend te ervaren hoe deze jonge kin-
deren samen verschillende ogenblikken stil kunnen wor-
den in de viering om God een plaatsje te geven.
Paastuinviering 21 april 11.00 uur 
Meer informatie in het volgende nummer.

kapelaan Daan Huntjens

Op de avond van zaterdag 21 maart is in Amsterdam een
bijzonder evenement: de Stille Omgang. Duizenden ka-
tholieken uit heel Nederland komen samen om tegen
middernacht een stille wandeltocht te lopen. Er zijn
steeds meer jongeren die daar ook aan meedoen. Be-
nieuwd waarom ze dat doen? Lees erover op https://
www.sojongeren.nl. Graag wil ik met jongeren uit de
Vlietstreek tussen 15 en 30 jaar deelnemen aan de Om-
gang en het voorafgaande speciale Jongerenprogramma.
Meestal rijdt er een speciale bus vanuit onze regio Haag-
landen. Kosten inclusief vervoer blijven meestal onder
de 20 euro. Ga je mee? Informatie en opgave via daan.
huntjens@bonifatiusparochie.info.

kapelaan Daan Huntjens

Terugblikken op het Vormsel
Op zaterdag 15 februari komen de jongeren van de
vormselgroep The Flames die op 17 november 2019 hun
heilig Vormsel hebben ontvangen met hun ouders en de
werkgroepleden bijeen. Een aantal ouders bereiden een
lekkere maaltijd. Aan tafel blikken wij gezellig met elkaar
terug op de Vormselviering. Zij zullen dan ook de
vormselfoto’s ontvangen. Daarnaast gaan wij kijken hoe
zij als jongerengroep bijeen kunnen blijven komen om
zich zo verder te blijven verdiepen in het geloof en elkaar
gezellig te blijven ontmoeten. Zij hebben in de afgelopen
vier jaar een hechte band met elkaar opgebouwd. Be-
langrijke voorwaarde om bij elkaar te blijven komen is de
hulp die wij nodig hebben van ouders en vrijwilligers. -
Voelt u zich geroepen, dan is uw hulp meer dan welkom!
Voor verdere informatie hierover kunt u bij mij terecht.

Saskia van Winden-van der Pol, pastoraal werkster 


