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Dertig jaar fluitend naar het werk
Ina van der Steen neemt afscheid als parochiesecretaresse en coördinator van de Bonifatiusparochie. De volle
dertig jaar is ze fluitend naar haar werk gegaan. Wat is het geheim hierachter?
Jezelf blijven!
Dat is ook haar advies aan de komende parochiecoördinator van de federatie
Vlietstreek – jezelf blijven, open staan voor en luisteren naar de vrijwilligers!
Uit ervaring kent ze beide rollen. Als jonge moeder en vrijwilligster bij de gezinsvieringen werd ze parochiesecretaresse in de toenmalige Bernadetteparochie met de pastorie op de Sir Winston Churchilllaan. Na de grote fusie
van vijf kerken naar de huidige Bonifatiusparochie reageerde ze ook op de
vacature van parochiecoördinator. Zo kreeg ze na de verhuizing naar de Van
Vredenburchweg een dubbele functie. Beide waren goed te combineren –
met elkaar, maar ook met het vrijwilligerswerk dat Ina gewoon is blijven
doen. Het zijn immers de vrijwilligers, die met veel hart voor de zaak de gemeenschap draaiende houden!
Samenwerken
In de loop van de jaren heeft ze vele pastores en pastorale werkers meegemaakt en heeft ze ook met diverse besturen en met talloze vrijwilligers fijn
kunnen samenwerken. Met de een klikte het meer dan met de ander, er
werd veel gelachen, maar ze heeft ook hele verdrietige dingen meegemaakt.
Wat was het moeilijkst? De emotionele gesprekken moest ze toch zakelijk afhandelen. Pas na een aantal jaren heeft ze geleerd om niet alle verhalen mee
naar huis te nemen.
Doet ze dat alles zelf?
Dat schijnt de reactie te zijn geweest op de lijst van haar werkzaamheden
die ze opstelde voor het huidig federatiebestuur. Hierbij heeft ze alleen de
hoofdpunten opgeschreven, niet alles wat gedaan moet worden laat zich in
een lijstje vangen. Om niets belangrijks te vergeten heeft ze voor zichzelf
schema's opgesteld met alle stappen die bijvoorbeeld bij het regelen van een
begrafenis horen. Als alles was afgevinkt, was alles gedaan! En als het onverhoopt toch iets misging belde ze gelijk met de betrokkenen, die eerst boos
waren om de fout, maar achteraf toch blij met de uitleg en met de excuses.
In de afgelopen dertig jaar zijn er veel zaken in de parochieadministratie veranderd en zijn vele nieuwe regels erbij gekomen. Zo heeft Ina net haar vierde registratiesysteem onder de knie en is recent de privacy een groot thema.
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Hoewel – ze heeft vanaf het begin de
privacy van parochianen zeer serieus
genomen; ze deelde adresgegevens
nooit met derden.
Op zondag 19 april na de viering om
9.30 uur in de Benedictus- en Bernadettekerk, neemt Ina van der Steen
afscheid van de geloofsgemeenschap. Meer over haar werk voor de
parochie en de plannen voor de toekomst op www.rkvlietstreek.nl.

Volgend nummer
Het volgende nummer
verschijnt op 20 mei.
Kopij inleveren tot
uiterlijk 1 mei.
Zie ook het colofon.
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Van het bestuur

Contact

Van de bestuurstafel

Parochiesecretariaten

Twee parochianen hebben belangstelling geuit voor deelname aan het
bestuur van de RK Federatie Vlietstreek. We hopen beide parochianen
na een kennismaking een volgende
vergadering als bestuurslid te mogen
verwelkomen.

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 Windenvan der Pol, pastoraal werker
pastor.vanwinden@
bonifatiusparochie.info
06 44 85 20 88 (di en do)
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Voor het secretariaat van de Bonifatiusparochie worden gesprekken gevoerd
met vrijwilligers die taken willen gaan uitvoeren. Desondanks zijn we nog
steeds op zoek naar parochianen, die voor een paar uur per week een
steentje willen bijdragen voor het uitvoeren van specifieke taken.
Zoals u in het vorige nummer van Kerk aan de Vliet heeft kunnen lezen
bestaat er een vacature voor coördinator voor de secretariaten van de drie
parochies. Daar deze vacature nog niet is ingevuld wil ik u uitnodigen te
reageren of iemand die ervoor geschikt is attent te maken op deze vacature.
Oscar de Man, secretaris

Coronanieuws
U wordt tot nadere order niet meer opgeroepen om bijeen te komen. In het
huis van God, de kerk zijn geen vieringen. Dat is voor mij, in mijn zesendertigjarig priesterleven, een onwerkelijk gebeuren. Ja, ik realiseer me waardoor
het komt en ik leef intens mee met u in deze spannende periode. U wordt in
deze tijd van uiterste voorzichtigheid de genade van God in de Sacramenten
en de inspiratie van de verkondiging van zijn Woord ontnomen. U mist de
kracht van het samen bidden. Ik ben u met de teamleden nabij in ons gebed
en hopelijk lukt het ons om op een creatieve wijze via de website van onze
federatie www.rkvlietstreek.nl u te bereiken om als broeders en zusters van
Christus op een inspirerende en verantwoorde wijze daadwerkelijk de naaste, met name de meest kwetsbaren, nabij te zijn.
Bij het naar de drukker gaan van deze Kerk aan de Vliet is er nog de nodige
onduidelijkheid over de gevolgen van het coronavirus en de omvang en de
duur van de getroffen maatregelen. Daarom verwijzen we naar onze website
voor de laatste informatie over het wel en niet doorgaan van vieringen en
andere activiteiten. Alle aankondigingen in deze Kerk aan de Vliet zijn daarom onder voorbehoud. Nu is al wel duidelijk dat er tot en met Pasen geen
vieringen en andere activiteiten zijn. U kunt vanaf Palmzondag een gewijd
palmtakje en vanaf Pasen een klein paaskaarsje uit de kerken meenemen.
Pastoor W. Bakker

Benoemingen kapelaan Van Deelen
Bisschop Van den Hende heeft met ingang van 9 januari
kapelaan Van Deelen benoemd tot vicaris-generaal van
het bisdom Rotterdam. Naast vicaris-generaal Visser is
hiermee een tweede vicaris-generaal aangesteld. Naast
zijn benoeming tot vicaris-generaal is de kapelaan per
1 maart ook benoemd tot administrator (pastoor op
afstand) van de parochie H. Familie (de Zuid-Hollandse
eilanden: Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee).
Kapelaan Van Deelen blijft daarnaast regiovicaris van het vicariaat Den Haag
en kapelaan binnen de federatie Vlietstreek. Hoewel hij lid van ons pastoraal
team blijft, zal dit onvermijdelijk gevolgen hebben voor zijn beschikbaarheid
en aanwezigheid binnen onze federatie.
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Van het pastoraal team

In het Licht van Pasen
Terwijl in de supermarkten allang de paaseitjes in vrolijke, glimmende
papiertjes prijken, hebben wij in de Veertigdagentijd de soberheid, de
inkeer en bezinning opgezocht. Zondag 5 april begint de Goede Week.
Dit is bij uitstek dé tijd waarbij wij stilstaan bij het lijden.
Gelovig of niet-gelovig, lijden hoort bij het leven! Onze
westerse samenleving kent veel materiële welstand en
veel technologische snufjes, waaronder het social-media
gebeuren. Hierop delen veel mensen hun leven met
vrienden, familie en kennissen en laten zij zich op hun
best zien. Hierbij wordt de illusie gewekt alsof wij een
‘fantastisch’ leven hebben zonder donkere, pijnlijke en
moeilijke momenten. Niets van dit alles is waar! Maar
durven wij nog te spreken over ‘lijden’ en kunnen wij er
voor elkaar hierin zijn?

Wanneer ons leven donker is, lijken dromen in rook op
te gaan. Als het leven uit je handen wordt weggeslagen,
dan neemt verdriet bezit van je, vaak gevolgd door radeloosheid en angst. De vraag ‘waar is God nu?’ is dan terecht, want het is alleen maar duister om je heen.
De volgelingen van Jezus hebben niet anders gevoeld
onder het kruis; gek van angst, radeloosheid en verdriet.

Hun levenslust werd ontnomen. Na de sabbat gaat Maria
Magdalena in alle vroegte met haar hart vol verdriet
naar het graf van Jezus en ziet dat de steen voor het graf
is weggerold (Joh 20,11). Huilend bij het graf ziet zij twee
engelen die haar vragen waarom zij huilt. Daarna keert
zij zich om. Zij komt als het ware letterlijk tot een ommekeer en ziet dan Jezus staan. Zij wist niet dat het Jezus
was toen hij vroeg: ‘Wie zoek je?’ Ze dacht dat het de
tuinman was en zegt: ‘Ze hebben Hem weggehaald,
mocht jij dat hebben gedaan, zeg dan waar je Hem hebt
neergelegd.’ Jezus roept haar dan bij naam en op dát
moment herkent zij Hem.
Wij kunnen in ons leven niet om het lijden heen. Maar
daar waar duisternis en lijden in ons leven is, horen wij
Jezus ons bij naam roepen. Net als Maria herkennen wij
Hem vaak niet direct, maar in een ontmoeting met een
ander, met wie wij ons lijden en verdriet mogen delen,
kunnen wij in ons hart dat beetje licht van de verrijzenis
echt ervaren. De verrezen Heer laat zich zien in de ander.
Dit is letterlijk de hemel op aarde ervaren. Daartoe hebben wij als christenen onze opdracht en plicht: de hemel,
de verrijzenis dichter bij de mensen brengen! Dit is Pasen! Namens de andere pastores en mijzelf wens ik jou,
u het Licht van Pasen van harte toe!
Saskia van Winden–van der Pol, pastoraal werkster

Gastvrouwen en gastheren heten u welkom
Als leerlingen van Jezus vormen wij gastvrije en uitnodigende geloofsgemeenschappen. Ten eerste doen we dat omdat Jezus dat van ons vraagt. Bij
zijn Hemelvaart roept Hij ons op anderen tot leerling te maken: “Gaat dus en
maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de
Vader en de Zoon en de heilige Geest…” (Mt 28,19) Daarnaast komt het ook
uit onszelf. Wij gunnen iedereen het geluk dat het geloof ons geeft. Wij willen ons geluk met iedereen delen.
In de vorige Kerk aan de Vliet is aangekondigd dat we in onze kerken gastvrouwen en gastheren willen aanstellen om de bezoekers van de zondagvieringen te verwelkomen. Afgelopen tijd is daar aan gewerkt en zodra dat mogelijk is, worden de eerste mensen die deze rol op zich hebben genomen aan
u voorgesteld. Het is mooi dat deze activiteit nu van start kan gaan en wij
hopen dat het daadwerkelijk mag bijdragen aan het uitnodigende en gastvrije karakter van onze geloofsgemeenschappen. Mocht u interesse hebben
voor dit werk en ook een bijdrage willen leveren, dan kunt u zich melden bij
de aanwezige gastvrouw of gastheer of bij ondergetekenden.
Kapelaan Daan Huntjens en diaken Pier Tolsma
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Lupine Uitvaartverzorging
Nieuwstraat 10a
2291 AD Leidschendam
Herenstraat 22
2291 BG Wateringen
Sir Winston Churchilllaan 372
2285 SK Rijswijk

070-387.98.08

Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

Van Vredenburchweg 55
2282 SE Rijswijk
Tel.: 06-51383380
of 070-3210143
Dag en nacht bereikbaar

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

In Rijswijk worden voor Kerk aan de Vliet bezorgers gezocht!
Voor het bezorgen van ons parochieblad ‘Kerk aan de
Vliet’ hebben wij in Bonifatiusparochie weer wat bezorgers nodig. Hebt u eens in twee maanden een uurtje de
tijd om in uw omgeving ‘Kerk aan de Vliet’ rond te
brengen?
Dan verzoeken wij u vriendelijk dit persoonlijk, per
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e-mail: secretariaat@bonifatiusparochie.info of telefonisch: 070 399 24 16, door te geven aan het parochiesecretariaat. Samen met uw naam, telefoonnummer en
adres, zodat wij samen de bezorgroute kunnen afstemmen. Wij hopen op uw hulp, zodat iedereen, maar met
name de medeparochianen die slecht ter been zijn, ons
parochieblad kunnen blijven ontvangen.

Geloven en vieren

De viering van de Goede Week en Pasen
Op deze plaats zouden de vieringen van de Goede Week en Pasen worden toegelicht. Omdat deze vanwege het
coronavirus niet doorgaan, vindt u hier een ingekorte versie van het Lijdensverhaal volgens Johannes dat u anders
op Goede Vrijdag zou horen. (Joh 18,1-19,42)

Het lijden en sterven van Jezus
In die tijd kwam Judas daarheen met de afdeling soldaten en met dienaars van de hogepriesters en Farizeeën.
Jezus, die alles wist wat over Hem ging komen, trad naar
voren en zei tot hen: “Wie zoekt gij?” Zij antwoordden
Hem: “Jezus de Nazoreeër.” Jezus zei hun: “Dat ben Ik.”
Ook Judas, zijn verrader, bevond zich bij hen. Nauwelijks
had Jezus hun gezegd: Dat ben Ik, of zij weken achteruit
en vielen op de grond. Nog eens vroeg Hij hun: “Wie
zoekt gij?” Zij zeiden: “Jezus de Nazoreeër.” Jezus antwoordde: “Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als gij Mij
zoekt, Iaat deze mensen dan gaan.” De afdeling met de
bevelhebber en de dienaars van de Joden grepen toen
Jezus vast, boeiden Hem en brachten Hem naar Annas.
Simon Petrus en nog een andere leerling volgden Jezus.
Die leerling ging tegelijk met Jezus het paleis van de hogepriester binnen, terwijl Petrus buiten de poort bleef
staan. Die andere leerling kwam naar buiten, sprak met
de portierster en bracht Petrus naar binnen. Het meisje
dat aan de poort stond vroeg Petrus: “Ben je ook niet
een van de leerlingen van die man?” Hij zei: “Welnee.”
Omdat het koud was hadden de knechten en dienaars
een houtskoolvuur aangelegd en stonden zich te warmen. Ook Petrus stond bij hen en warmde zich. De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en zijn
leer. Jezus antwoordde hem: “Ik heb openlijk tot de wereld gesproken. Ik heb altijd onderricht gegeven in een
synagoge of in de tempel waar alle joden bijeenkomen
en er is niets wat Ik in het geheim heb gesproken. Waarom ondervraagt gij Mij? Ondervraag de mensen die gehoord hebben wat Ik hun heb verkondigd. Die weten
goed wat Ik heb gezegd.” Op dit woord gaf een van de
dienaars die naast Hem stond Jezus een klap in het gezicht en voegde Hem toe: “Antwoordt Gij zo de hogepriester?” Jezus antwoordde hem: “Indien Ik iets verkeerds gezegd heb verklaar dan wat er verkeerd in was;
maar indien het goed was waarom slaat gij Mij?” Daarop
zond Annas Hem geboeid naar de hogepriester Kajafas.
Simon Petrus stond zich te warmen toen iemand hem
vroeg: “Ben ook jij niet een van zijn leerlingen?” Hij ontkende het en zei: “Welnee.” Maar een van de knechten
van de hogepriester zei: “Heb ik je niet in de boomgaard
bij Hem gezien?” Petrus ontkende het opnieuw en meteen begon er een haan te kraaien.
Toen brachten ze Jezus van Kajafas naar het pretorium.
Pilatus kwam naar buiten en vroeg hun: “Welke beschuldiging brengt gij tegen deze man in?” Zij gaven hem ten
antwoord: “Als dit geen misdadiger was zouden wij Hem
niet aan u hebben overgeleverd.” Daarop zei Pilatus:
“Neemt Hem dan zelf en vonnist Hem volgens uw Wet!”

De Joden antwoordden hem: “Wij missen het recht om
iemand ter dood te brengen.” Zo zou Jezus' woord in
vervulling gaan waarmee Hij had aangeduid welke dood
Hij zou sterven. Nu ging Pilatus het pretorium binnen,
riep Jezus bij zich en zei tot Hem: “Zijt Gij de koning der
Joden?” Jezus antwoordde hem: “Zegt gij dit uit uzelf of
hebben de anderen u over Mij gesproken?” Pilatus gaf
ten antwoord: “Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en
de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat
hebt Gij gedaan?” Jezus antwoordde: “Mijn koningschap
is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze
wereld zijn dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd.
Mijn koningschap is evenwel niet van hier.” Pilatus hernam: “Gij zijt dus toch koning?” Jezus antwoordde: “Ja,
koning ben Ik. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik
in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de
waarheid. Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn
stem.” Pilatus zei tot Hem: “Wat is waarheid?” Na die
woorden ging hij weer naar buiten tot de Joden en zei:
“Ik vind hoegenaamd geen schuld in Hem. Maar er bestaat onder u de gewoonte dat ik met Pasen iemand vrijlaat. Wilt gij dus dat ik u de koning der Joden vrijlaat?”
Toen begonnen ze opnieuw te schreeuwen: “Neen, die
niet maar Barabbas!” Barabbas was een rover.
Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een
kroon van doorntakken, zetten Hem die op het hoofd en
wierpen Hem een purperen mantel om. Ze traden op
Hem toe en zeiden: “Gegroet, koning der Joden!” En zij
sloegen Hem in het gezicht. Pilatus ging weer naar buiten en zei tot hen: “Zie hier, ik breng Hem naar buiten
om u te doen weten dat ik volstrekt geen schuld in Hem
vind.” Jezus kwam dus naar buiten terwijl Hij nog de
doornenkroon en de purperen mantel droeg. Pilatus zei
tot hen: “Zie hier de mens.” Maar toen de hogepriesters en hun dienaars Hem zagen schreeuwden ze: “Kruisigen, kruisigen!” Pilatus zei hun: “Neemt gij Hem dan
Vervolg op bladzijde 8
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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

Op bedevaart naar de relieken van de heilige Bernadette in de kathedraal
U bent van harte uitgenodigd om op 10 juni naar de kathedraal van Rotterdam te komen. Om 13.00 uur viert pastoor Bakker de Eucharistie in de Lourdeskapel van de kathedraal. Aansluitend is een samenzijn in de grote zaal
van de kerk, waarbij u koffie/thee en iets lekker wordt aangeboden. Vóór de
viering wordt vanaf 12.40 uur de Rozenkrans gebeden.
De kathedraal, Mathenesserlaan 307 is goed met het openbaar vervoer te
bereiken. Met de randstadrail of trein naar Rotterdam CS en daar met lijn 4
richting Marconiplein, halte Heemraadsplein. Voor parkeren met de auto is
een chipkaart nodig. Om met elkaar mee te rijden neemt u contact op met
de Benedictus en Bernadettekerk, 070 394 07 08. Hier meldt u dat u iemand
in de auto mee kan nemen of dat u om vervoer vraagt.
Een bijzonder moment om bij de relieken van de heilige
Bernadette van Soubirous samen te bidden en te zingen.
De schrijn met de relieken is dit jaar in Nederland en van
zondag 7 juni tot en met donderdagochtend 11 juni in
het bisdom Rotterdam. De heilige Bernadette is patroon
van een van de kerken in onze federatie.

Dit bezoek valt binnen het kader van
extra aandacht voor de patroonheiligen van onze kerken, waartoe voor
de komende jaren besloten is. Zie
daarvoor het vorig jaar verschenen
pastoraal beleidsplan. Wij kunnen
ons voorstellen dat er met name
vanuit Rijswijk hiervoor belangstelling is, maar alle anderen zijn ook
van harte welkom. Lourdes met de
H. Bernadette en de H. maagd Maria
heeft een bijzondere plaats in het
gelovig hart van velen.
Pastoor W. Bakker

Muziek in de Bonifatius
19 april 2020: Een Rijswijkse muzikale ontmoeting
Het Concertkoor Rijswijk onder leiding van Daniël Salbert en het Rijswijkse
strijkorkest het Tollens Ensemble onder leiding van Marten Sijbrandij treden
gezamenlijk op met werken van Mozart, Mendelssohn, Andriessen en de
Rijswijkse componist Ruud Koumans.
17 mei 2020
Het Sweelinck Koperkwintet, opgericht in 2018, specialiseert zich in de combinatie van koper met orgel. In dit concert ‘Highlights voor koper en orgel’
werken ze samen met onze eigen organist Gerard Legierse.
Deze 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 iets te drinken in de Lucaszaal van de pastorie. Welkom!
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Heilige Bonifatius

Afscheid Michael Bastiaansen

Familieberichten

Op 2 februari 2020 heeft Michael Bastiaansen, van 1997
tot 2003 pastoraal werker in de Bonifatiusparochie, afscheid genomen van zijn functie als diaken in de Immanuelparochie (NW-Brabant), omdat hij 75 jaar is geworden. Bij het afscheid was ook oud-pastoor Willem Froger
aanwezig. Beiden bewaren goede herinneringen aan
Rijswijk en doen ons hun hartelijke groeten.

Gedoopt
Nadia Dyminska
Tim van Vliet
Jacob Szczotka
Helena Pezyk

Expositie in de Benedictus en Bernadettekerk
In april en mei worden werken getoond van Karin Vriend, dochter van
Bets en Jaap Vriend. Karin is lid van
de groep ‘Artists4Ever’ en schildert
bij het open atelier van de International Art Club in Den Haag.
“Ik word geïnspireerd door de kleuren en structuren in de natuur. Tijdens het schilderen ontstaan vormen
die richting geven aan de compositie
op het doek. We kiezen jaarlijks een
thema zoals abstract schilderen, portret of compositie en leren zo nieuwe
technieken. Het is heerlijk om samen
met vrienden te schilderen, elkaar te
inspireren en feedback te geven. We
wensen u veel kijkplezier bij deze
tentoonstelling.”

Overleden
Carina Eijsackers, 85 jaar
Martin Verbeek, 86 jaar
Hans Vroomans, 81 jaar
Wies Koot-Beliën, 83 jaar

Ontspanningsmiddag
De Zieken- en Ouderenbezoekgroep
organiseert een ontspanningsmiddag, bedoeld voor de ouderen en/of
alleenstaanden van de Bonifatiusparochie. Deze is gepland op 9 juni; van
14.00 tot 16.30 uur bent u van harte
welkom in de Lucaszaal van de Bonifatiuskerk. Noteert u alvast deze
datum. In de volgende Kerk aan de
Vliet leest u meer.

Maaltijdprojecten

Duurzaam leven in Rijswijk
Vijf jaar geleden schreef paus Franciscus de encycliek Laudato si'. Hiermee
vestigde hij de aandacht op onze zorg en verantwoordelijkheid voor de
schepping. Hij riep ons op tot soberheid en ecologische bekering. Wereldwijd
groeit de aandacht voor duurzaamheid, voor een duurzame wijze van leven.
Ook de Kerk heeft hierin een taak. Zij kan bijdragen aan de verandering van
het denken. De ecologische problemen zijn mondiale problemen die door individuele mensen opgelost moeten worden. Iedereen moet zijn bijdrage leIn de Benedictus en Bernadettekerk
veren. Dat vraagt een andere manier van denken over hoe te leven.
bent u voor een maaltijd welkom op
de woensdagen 15 en 29 april, en 13
en 27 mei. Aanvang 17.30 uur.
Samen met de andere kerken in RijsKosten € 5 inclusief koffie of thee;
wijk willen wij hier een bijdrage aan
wijn € 0,80. Aanmelden de maandag
leveren. De eerste gesprekken zijn
ervoor tussen 17 en 18 uur op
gevoerd. We dachten van start te
070 396 06 99, 070 396 19 84 of
gaan met een bezoek aan het Muse070 325 43 02.
um Rijswijk. Hier is de tentoonstelling Precious Paradise. De kunstwerIn de Nieuwe Kerk (Steenvoordeken geven ons een nieuwe blik op de
laan 364) kunt u mee-eten op 16 en
natuur. Het coronavirus voorkomt
30 april en 14 en 28 mei. Aanvang
een gezamenlijk bezoek. Tot 13 april
17.30 uur; u bent welkom vanaf
kunt u nog op eigen gelegenheid
16.30 uur. Kosten € 6, inclusief koffie
gaan. En u kunt zich bij mij melden
Vervoer naar de kerk
of thee. Aanmelden de maandag
om mee te werken aan deze activiVoor vervoer naar de Benedictus en ervoor tussen 17 en 18 uur bij
teit. Het gaat om verdieping en om
Bernadettekerk bel: Theo van Paas- mw. Adèle Lievaart (070 393 21 63);
actie, zowel binnen als buiten.
Pier Tolsma, diaken sen, 0174 29 29 57.
b.g.g. fam. Rog (06 50 28 32 42).
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Vervolg van het Lijdensverhaal
en kruisigt Hem want ik vind geen schuld in Hem.” De
Joden antwoordden hem: “Wij hebben een Wet en volgens die Wet moet Hij sterven omdat Hij zich voor Gods
Zoon heeft uitgegeven.” Toen Pilatus dit hoorde werd hij
nog meer bevreesd. Hij ging het pretorium weer binnen
en sprak tot Jezus: “Waar zijt Gij vandaan?” Jezus gaf
hem echter geen antwoord. Daarom zei Pilatus: “Gij
spreekt niet tegen mij? Weet Ge dan niet dat ik de
macht heb om vrij te spreken maar ook de macht heb
om U te kruisigen?” Jezus antwoordde: “Ge zoudt volstrekt geen macht over Mij hebben als u die niet van
boven gegeven was. Daarom is de zonde van hem die
Mij aan u heeft overgeleverd groter.” Van dit ogenblik
af wilde Pilatus ertoe overgaan Hem vrij te laten. Maar
de Joden schreeuwden: “Als ge die man vrijlaat zijt ge
geen vriend van de keizer. Wie zich voor koning uitgeeft
komt in verzet tegen de keizer.” Toen Pilatus hen dit
hoorde roepen liet hij Jezus naar buiten brengen en ging
op de rechtersstoel zitten. Het was de voorbereidingsdag
voor Pasen, ongeveer het zesde uur. Hij zei tot de Joden:
“Hier is uw koning.” Maar zij schreeuwden: “Weg, weg
met Hem! Kruisig Hem!” Pilatus vroeg: “Zal ik dan uw
koning kruisigen?” De hogepriesters antwoordden:
“Wij hebben geen andere koning dan de keizer!”

Toen leverde hij Hem aan hen uit om de kruisdood te ondergaan, en zij namen Hem over. Zelf zijn kruis dragend
trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats – Golgota – heet. Daar sloegen zij Hem aan het kruis, en met
Hem nog twee anderen, aan elke kant één en Jezus in
het midden. Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden,
namen ze zijn kleren en deelden ze in vieren, voor iedere
soldaat een deel. Ze namen ook de lijfrok die echter zonder naad was, aan één stuk geweven van bovenaf. Daarom zeiden ze tot elkaar: “Laten we die niet scheuren
maar er om loten wie hem krijgt.” Terwijl de soldaten
hiermee bezig waren stonden bij Jezus' kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en
naast haar de leerling die Hij liefhad zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon.” Vervolgens zei Hij tot de
leerling: “Zie daar uw moeder.” En van dat ogenblik af
nam de leerling haar bij zich in huis. Hierna – wetend dat
nu alles was volbracht – zei Jezus, opdat de Schrift vervuld zou worden: “Ik heb dorst.” Er stond daar een kruik
vol zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op
een hysopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen
Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: “Het is volbracht.” Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest.

De Heer is waarlijk opgestaan, Alleluia! Het Evangelie van Pasen
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena
vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf
en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep
snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus
beminde leerling en zei tot hen: “Ze hebben de Heer uit
het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.”
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar
het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere
leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het
graf aan. Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen

maar hij ging niet naar binnen. Simon
Petrus die hem volgde kwam ook bij
het graf en trad wel binnen. Hij zag
dat de zwachtels er lagen, maar dat
de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar
ergens afzonderlijk opgerold op een
andere plaats. Toen ging ook de andere leerling die het
eerst bij het graf was aangekomen naar binnen; hij zag
en geloofde want zij hadden nog niet begrepen hetgeen
er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest
opstaan.
(Joh 20,1-9)

Za 18 en zo 19 april: Goddelijke Barmhartigheid, deurcollecte Mar & P&P, 2e collecte Bon & B&B justitiepastoraat
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Samenzang
zo 09.30 B&B Euch. Kapelaan Van Deelen
Barina
zo 09.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
St. Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Samenzang, organist, na afloop koffie
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
Samenzang, organist
zo 13.00 Mar Dopen Diaken Tolsma
Afkortingen
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

Mei is de Mariamaand. Dan wordt er in de P&P op de weekdagen om 19.00 uur de Rozenkrans gebeden om voorspraak van Maria voor alles wat ons en de wereld bezighoudt. Op vrijdag 29 mei is er om 19.00 uur plechtig lof.
Zie voor de vieringen van de Indonesische en de Oekraiense gemeenschappen op www.rkvlietstreek.nl.
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Zaterdag 25 en zondag 26 april: 3e zondag van Pasen
za 16.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk
zo 09.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
zo 09.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk
zo 11.00 Bon Euch. Pastor Van Eijk
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens

Samenzang, organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo (Ned.)
Con Amore

Zaterdag 2 en zondag 3 mei: 4e zondag van Pasen, Roepingenzondag, deurcollecte Vronesteyn
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Zanggroep
za 19.00 B&B Comm. Gebedsleiders Verviers & Beker
zo 09.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
Resonet in Laudibus
zo 09.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
St. Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
Schola Cantorum
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Samenzang, organist
Zaterdag 9 en zondag 10 mei: 5e zondag van Pasen
za 16.30 Mar Euch. Pastor Spaan
Mariaviering, St. Maarten
zo 09.30 B&B Euch. Pastoor Bakker
Samenzang
zo 09.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
St. Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
Gloria Deo (Latijn), 60 jaar koorlid
zo 11.00 P&P Euch.. Kapelaan Huntjens
Con Amore
Zaterdag 16 en zondag 17 mei: 6e zondag van Pasen
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
zo 09.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
zo 09.30 Mar Euch. Kn Van Deelen & pw Van Winden
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Huntjens
zo 11.00 P&P Euch. Kapel. Van Deelen & dkn Tolsma
zo 15.30 Mar Gebed Kapelaan Huntjens
zo 13.00 P&P Dopen Kapelaan Van Deelen
Donderdag 21 mei: Hemelvaart van de Heer
do 09.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
do 10.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
do 11.00 P&P Euch. Kapelaan Van Deelen

St. Maarten
Barina
JoKo, voorstellen vormelingen, kinderwoorddienst
Samenzang, organist, na afloop koffie
Schola Cum Jubilo
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

St. Maarten
Gerardus Majellakoor
Con Amore

Zaterdag 23 en zondag 24 mei: 7e zondag van Pasen, collecte voor Nederlandse Missionarissen
za 16.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk
Samenzang, organist
zo 09.30 B&B Euch. Pastoor Bakker
Resonet in Laudibus
zo 09.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk
Vier Jaargetijden
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Bakker
Koorschool
zo 11.00 P&P Euch. Pastor Van Eijk
Samenzang, organist
Vrijdag 29 mei
vr 19.00 P&P Gebed Pastoor Bakker
Zaterdag 30 en zondag 31 mei: Pinksteren
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 09.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
zo 09.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Van Deelen
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
Vieringen op weekdagen
maandag
12.15 Mar
maandag
18.00 B&B
maandag
18.30 B&B
maandag
19.00 B&B
dinsdag
9.00 P&P
1e dinsdag
9.30 B&B
2e t/m 5e di
9.30 B&B

Middaggebed
Aanbidding
Rozenkrans
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering

Plechtig Lof
Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoordd. & tienerkwartier plus
Gloria Deo & G. Majellakoor, Vormsel volwassene
Con Amore

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

Eucharistie, om 9.00 uur aanbidding
Eucharistieviering & 3e wo aanbidding
Rozenkrans
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering & 1e vr aanbidding
Eucharistieviering & 1e vr aanbidding
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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

Verkoop O.L.V. ten Hemelopneming

Actie Kerkbalans

De koopovereenkomst van de kerk
is per 1 januari
ondertekend. Als
vervolg hierop
heeft op 17 februari een kick-off
bijeenkomst voor
verkoop plaatsgevonden. Deze
bijeenkomst is
door Steenvlinder
georganiseerd en
was een succes.
Zowel vertegenwoordigers van
de gemeente als
de provincie hebben lovende woorden geuit over dit project om de kerk
een nieuwe bestemming te geven na jarenlange leegstand. De architect van Steenvlinder is momenteel bezig
met het uitwerken van plannen.

Recent heeft u de
brief over de Actie
Kerkbalans ontvangen. We hopen
dat u gehoor wilt
geven aan deze
oproep om uw
geloofsgemeenschap ook dit jaar
weer financieel
te ondersteunen.
Dank aan de vrijwilligers die de brieven bij u thuis hebben bezorgd en de commissie kerkbalans voor al het
voorbereidende en logistieke werk.
Oscar de Man, secretaris

Misdienaar of acoliet in de Martinus!

De bijeenkomst van de Vrouw en Geloof groep is op
woensdag 15 april in De Haard, Molenpad 2a, Leidschendam, inleiding door Joke Tupan-Kaiser. Woensdag 20 mei
in de Binnenhof, Damhouderstraat 2a, Leidschendam is
de slotochtend van dit seizoen die wordt voorbereid
door de kerngroep. Het thema is: relaties in en met de
Bijbel.

Zoals in vele kerken is er ook in de Sint Martinuskerk een
groep enthousiaste parochianen die de vieringen ondersteunen als misdienaar of acoliet. De meesten beginnen
na hun eerste heilige Communie als misdienaar. Een aantal blijft iets langer en combineert dit met zijn of haar
studie. Een keer
per jaar is er rond
Pasen een collecte
voor deze, veelal
jonge mensen,
om hen te bedanken in de vorm
van een dagje uit.

De bijeenkomsten zijn van 10 tot 12 uur en vanaf 9.45
uur staat de koffie klaar. Informatie bij Marianne Pompert 06 28 14 97 19, pompertmarianne@gmail.com en
p.korving@outlook.com, 06 10 29 27 26.

Lijkt het jou ook leuk om misdienaar of acoliet te worden? Meld je dan aan bij pastoor Bakker of bij Adri Sloot:
a.jem.sloot@kpnplanet.nl. Zij kunnen je nog meer vertellen en antwoorden geven op mogelijke vragen.

Oscar de Man, secretaris

Oecumenisch Vrouwenwerk

Plony Korving
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Katholieke scholen in Leidschendam

Familieberichten

Katholieke scholen in het centrum
van Leidschendam: De St. Jozefscholen/Mgr. Bekkers, St. Willibrordusschool, St. Jansschool,
St. Mariaschool, Bernadette's
Kleuterhof en RKBS Bernadette.

Huwelijksaankondiging
Thomas Remmerswaal en
Liesbeth Heemskerk
Gedoopt
Daan Pronk
Eliza Quirindoongo

Marry Remery-Voskuil is onderwijskundige. Door familierelaties voelde
ze zich vanaf jonge leeftijd betrokken
bij de geschiedenis van Leidschendam.
Ze heeft een prachtboek geschreven
over het katholieke onderwijs in het
centrum van Leidschendam.
De prijs van dit boek bedraagt € 25 en
is te verkrijgen bij de administratie van
de RKBS Maria Bernadetteschool, Van Ruysdaellaan 91, Leidschendam, tel.
070 327 40 14 en bij de receptie van de Trinitasparochie of Marry Remery:
remery@xs4all.nl of tel. 070 386 14 30.
Pastor J. Olsthoorn

Kerkdiensten WZH Leilinde: vrijwilligers gezocht
“Je kunt nog zoveel communiceren met mensen met dementie, zoals met bekende liederen,” zei iemand afgelopen week toen ik een lezing over geloven
en dementie hield. Wilt u daarbij helpen, een keer in de twee weken of een
keer per maand? Voor contact via e-mail: tvaniersel@wzh.nl of per telefoon:
06 42 70 44 50.
Tim van Iersel, geestelijk verzorger, WZH Leilinde

Het palmtakje
Afgelopen jaar heeft de buxusmot flink huisgehouden. Er zijn vele buxushagen kaalgevreten door deze mot. Dit heeft als gevolg, dat er een groot tekort
is aan palmtakjes van de buxus. De oplossing is de conifeer. Op advies van de
Nationale Raad van Liturgie kan het palmtakje ook afkomstig zijn van de conifeer. De palmtak, meestal buxus
maar nu conifeer, verwijst naar de juichende mensen die
langs de weg stonden bij Jezus' intocht in Jeruzalem. De
palmtak achter het kruisbeeld staat voor hoop en onvergankelijk leven door Christus ons gegeven.
Pastoor W. Bakker

Meimaand Mariamaand
Dit jaar krijgt de meimaand extra aandacht. Naast het Rozenkransgebed op
de weekdagen om 19.00 uur in de
Petrus en Paulus is er in mei een
tentoonstelling over de bedevaartplaats Beauraing. Deze tentoonstelling
wordt op zaterdag 9 mei geopend na
de Eucharistieviering om 16.30 uur. In deze Mariaviering in de Martinus zal
pastor Spaan, voorzitter van het Beauraingcomité bisdom Rotterdam, voorgaan. In de loop van mei zal de tentoonstelling verhuizen naar de Petrus en
Paulus en daar aanwezig zijn tijdens het Marialof op vrijdag 29 mei.

Overleden
Joop Carlquist, 89 jaar
Koos van Bohemen, 96 jaar
Mary Kuijpers-Medenblik, 83 jaar
Ton Orleans, 92 jaar
Harrie Schrama, 83 jaar
Eduard van Putten, 90 jaar
Paul Fokke, 94 jaar
Hans van Oirsouw, 93 jaar
Annie van der Sman-Hermus,
86 jaar
Rina van Ommeren-van Leest,
84 jaar
Hans Theo de Wit, 90 jaar

75 jaar Vrijheid
In 2020 worden
er overal in ons
land herdenkingen en activiteiten georganiseerd ter
gelegenheid van ‘75 jaar Vrijheid’.
De Raad van Kerken wil graag van u
horen wat uw herinneringen zijn aan
uw kerk gedurende de oorlogstijd.
Ook kunnen kinderen en kleinkinderen vertellen welke herinneringen zij
hebben aan de verhalen van ouders,
oma en opa over hun kerk en de kerkelijke activiteiten in de oorlog. Een
paar mensen uit onze kerkgemeenschappen zullen de verhalen bundelen tot een klein boekje.
Heeft u een bijpassende foto van
toen of nu? Wij kunnen hem misschien gebruiken voor het boekje.
Wilt u uw ervaringen delen? Stuur
een bericht naar Hans Kruijssen via
parochie@sintmaarten-trinitas.nl of
bel 070 387 22 34, of naar Leo Valk,
lhmvalk@gmail.com. Deze activiteit
sluit aan bij het landelijke thema van
de 4 en 5 mei herdenking.
Hans Kruijssen, secretaris
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Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

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

Het CaFE wordt geopend
In de Paastijd, als de Veertigdagentijd voorbij is, openen wij op de eerste
woensdag in mei ons CaFE! Dit staat voor Catholic Faith Exploration, verkenning van het katholieke geloof, maar ook voor de manier waarop ‘kerk en
kroeg’ elkaar op deze avonden weer vinden. Want na ontvangst met een
kopje koffie en een inleiding van dvd door de boeiende spreker David Payne
gaat de ‘bar’ open en praten we in groepjes verder over het onderwerp
onder het genot van een glaasje wijn, een biertje of een sapje.
Het CaFE, de Maartenszaal bij de St. Martinuskerk in
Voorburg, is geopend op onderstaande woensdagen. De
avonden beginnen om 19.30 uur en zijn afgelopen om
21.30 uur. De thema's zijn: 6 mei: God beter leren kennen; 13 mei: Gods liefde leren kennen; 27 mei: Gods vergeving leren kennen; 3 juni: Gods hulp leren kennen;
10 juni: Gods Woord leren kennen; 17 juni: Gods Geest

leren kennen; 24 juni: Gods hoop leren kennen. Meer informatie per e-mail: alpharkvlietstreek@gmail.com of via
06 37 60 82 58. Iedereen is welkom en deelname is gratis. Je kunt de hele serie volgen, maar ook een keer een
avond binnenlopen. Daarom is aanmelding ook niet
nodig (maar wel mogelijk).
Kapelaan Daan Huntjens en Frans Aarts

Uw geloof verkennen en verdiepen?
Misschien is het iets voor u om eens per week deel te nemen aan geleide meditaties in de spiritualiteit van de jezuïeten die worden aangeboden door het Stanislasteam. De meditaties zijn op zaterdagochtend in de Stanislaskapel in
Delft en op woensdagavond in de Elandstraatkerk in Den Haag. Na de meditatie, die ongeveer een half uur duurt,
kunt u deelnemen aan een nagesprek in een eerbiedvolle en vertrouwelijke sfeer. Meer informatie is te vinden op
team.stanislashuis.nl. Bij uw eerste komst wordt aanmelding tevoren op prijs gesteld; de contactgegevens staan op
de website onder ‘Stanislaskapel Delft’.
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Kerk en wereld

De Samenlopers: Fietsproject
in het AZC Rijswijk
Een fiets is voor de vijfhonderd bewoners van het AZC
onder meer belangrijk om naar school te gaan en boodschappen te doen. Er zijn dus fietsen voor alle leeftijden
nodig. Vrijwilligers van De Samenlopers zorgen voor
goede en veilige fietsen, door zelf fietsen te repareren
en bewoners te leren om hun fiets te repareren.

Eindspurt van de Vastenactie 2020
Met groot enthousiasme en veel offervaardigheid is dit
jaar gewerkt aan de acties van de Vastenactie. Velen
namen deel aan maaltijden, kaartavonden, loterijen, een
bingomiddag, de rommelmarkt of zorgden voor de organisatie. En dat alles in het kader van de actie ‘Jacinta
r€kent op ons’. Iedereen weet ondertussen dat onze parochiaan Jacinta van Luijk in Kenia fantastisch werk verricht, maar dit jaar een extra financiële ondersteuning
nodig heeft.

Indien u een fiets of fietsonderdelen hebt die u kwijt
wilt, dan kunt u die geven aan dit fietsproject. Ook
kinderzitjes, fietsmandjes en gereedschap voor fietsreparatie zijn van harte welkom. Met uw spullen kunnen
wij onze naasten, de AZC-bewoners, blij maken.
Ze kunnen op de donderdagmiddagen tussen 15.00 en
17.00 uur worden afgegeven bij het AZC aan de Lange
Kleiweg 80 in Rijswijk. Indien dat een probleem is, kunt u
bellen met Kees van Oosterom (06 21 21 20 31) of mailen (oostecw@gmail.com) voor een afspraak om het op
te halen. Meer informatie of contact via:
info@desamenlopers.nl en www.desamenlopers.nl.

Pinksteractie 2020
Elke dag opnieuw
zetten Nederlandse
missionarissen en
missionair werkers
zich wereldwijd in
voor hun kwetsbare medemens.
Gesterkt en
geïnspireerd
door het geloof
maken zij zich sterk
voor de meest
kwetsbare mensen.
Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht,
armoede en uitsluiting.
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt
de missionarissen financieel en doet dat al vijftig jaar!
Van ons wordt gevraagd die steun mogelijk te blijven
maken door een bijdrage in de Pinksteractie die als
thema heeft: ‘Geloven in de ander. Samen één missie’.
Dit jaar zal in het weekend 23/24 mei, dat is een week
vóór Pinksteren, de collecte in onze kerken worden
bestemd voor het werk van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers. Er is ook een banknummer:
IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse
Missionaris.

Toen de werkgroep MOV van onze parochies met het
plan voor de actie ‘Jacinta r€kent op ons’ kwam, stelde
het pastoraal team dat de actie ook een bijdrage moest
leveren aan de gemeenschapsvorming in onze parochies.
Gezien de enthousiaste reacties van veel parochianen,
denken wij dat ook aan die voorwaarde is voldaan.
Wie nog wil helpen, kan geld overmaken aan Vastenactie, Den Haag op IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50 met
vermelding Kitale Kenia, project nummer 401388. En u
weet het: wat onze parochies bijeenbrengen, wordt door
de Bisschoppelijke Vastenactie met de helft verhoogd!

Dodenherdenking 4 mei 2020
Dit jaar is het tachtig jaar geleden,
dat de Tweede Wereldoorlog met
zijn gruwelijke gebeurtenissen in ons
land begon. Ontelbare slachtoffers,

ook uit onze parochies, kwamen
daarbij om: soldaten – Janus van
Gaalen uit Rijswijk, die met anderen
omkwam bij de aanval op het vliegveld Waalhaven, is één van de
velen – en ook burgers die omkwamen door uitputting
en uitroeiing. Laten we bij de Dodenherdenking nog
steeds de herinnering aan de talrijke slachtoffers in ere
houden, uit diepe verontwaardiging over wat mensen
elkaar – en nog steeds! – aandoen, en om medeleven te
tonen met hen die daarom nog steeds diep verdrietig
zijn.
Emile Verviers
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Inspiratie en bezinning

Gedicht

Geloofsgemeenschap: een netwerk van liefde

... Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond
en wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Essentieel voor het menselijk bestaan is de relatie met de medemens. Zonder relaties met anderen zijn wij niet in staat tot het ontvangen en het geven
van liefde. Los van anderen leven wij niet; dan is er slechts sprake van vegeteren. Door in relatie te staan tot andere mensen maken we deel uit van een
netwerk en behoren we tot een gemeenschap.

Huub Oosterhuis

Column
Verlangen
Er was eens een man die achterstevoren op zijn ezel reed. De mensen
riepen hem aan en vroegen: waar ga
jij heen? O, zei de man, de ezel zal
wel ergens naar toe gaan, en daar
kom ik dan. Zomaar een verhaaltje.
Waar gaan wij naar toe, u en ik? We
zitten toch niet achterstevoren naar
het verleden te kijken, verlangend
naar de vleespotten van Egypte?
Waar verlangen wij naar? Je kan je
leven laten draaien om geld, macht,
plezier. Maar wil je gelukkig zijn dan
luister je naar je hart. En dan gaat
het om liefde, verbondenheid, gekend worden, voltooiing. Ons verlangen is gericht op de verte, het oneindige, de Oneindige. Augustinus zegt:
“Gij hebt ons naar U toe geschapen”.
In de Veertigdagentijd hebben we
opnieuw de keuze gemaakt een
beetje meer mens te worden, beetje
meer christen. Luisterend naar ons
hart waar Gods Woord spreekt, en
naar de naaste die ons nodig heeft –
en die wij nodig hebben. In geloof
weten we dat Jezus onze weg is.
Laten we Hem volgen op zijn weg,
de weg tot de ander, en delen van
wat we hebben en wat we zijn. En
als de teugels ons uit handen genomen worden, als we door ziekte,
werkloosheid of andere rampen op
donkere paden komen (zoals Gods
wegen kunnen zijn), blijf dan vooruit
kijken, durf te hopen, houd vertrouwen. We gaan met God de toekomst
in. God wil altijd iets nieuws beginnen.
Martine Taks
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In ons dagelijkse spraakgebruik hebben we het vaak over òns netwerk, een
netwerk dat we zelf opbouwen. Wij vormen ons een gemeenschap om ons
heen. Bij deze manier van denken en spreken zijn wij zelf het middelpunt.
Wij hèbben relaties en wij zijn het centrum van ons netwerk. Als we spreken
over de Kerk als gemeenschap en als netwerk van liefde, is de situatie anders. Nu hebben we niet een netwerk, maar zijn we deel van een netwerk.
Het gaat niet om ons als individu,
maar om het geheel. Samen vormen
we het netwerk en Jezus Christus is
het middelpunt van dit netwerk. Hij
is de dragende kracht. Wij mogen
ons met Hem verbinden. Van Hem
gaat de liefde uit die wij met anderen mogen delen.
In dit netwerk van liefde is ieder welkom die zich met Christus en zijn gemeenschap wil verbinden, die zijn leerling wil zijn. Hier geldt niet dat wij beoordelen of iemand wel of niet in onze gemeenschap past. Mensen bepalen
dat primair zelf want het is Christus die hen hiernaartoe heeft geleid. Zijn
Geest is hierin sturend. Als wij gastvrij en uitnodigend zijn, geven we mensen
een zetje in de goede richting. Zo werken wij in onze directe omgeving mee
dit netwerk van liefde verder uit te bouwen en te intensiveren. Zo vormen
wij gastvrije en uitnodigende geloofsgemeenschappen.
Pier Tolsma, diaken

Boekbespreking
Titel: Anti-memoires
Auteur: Herman van Rompuy
In dit gemakkelijk leesbare boek reikt Herman van Rompuy, oud-premier van België en oud-voorzitter van de
Europese Raad, ons de lessen van zijn leven aan. Het
lezen van dit boek is verrijkend, omdat het vooral gaat
over de houding waarmee mensen hun leven zouden
moeten leven. En de houding die Van Rompuy aanprijst,
valt nauw samen met de kern van onze christelijke opdracht. Enkele gedachten uit dit boek:
We moeten bescheiden zijn: ik heb meer ontvangen dan toegevoegd aan
het leven. We doen ons best om van wat we in handen krijgen iets goeds te
maken, vooral voor anderen. Leven is evenwicht, is ‘enerzijds... anderszijds’,
is harmonie, respect, gematigdheid, verdraagzaamheid. De mens wordt pas
echt mens, is pas rijp voor geluk, als hij dagelijks met anderen samen werkt
en leeft, in één lang compromis. We verlangen naar harmonie; dat is het omgekeerde van alles wat de mens tot object maakt: haat, geweld, jaloersheid,
woede. Goed leven is: je ogen en oren in alle richtingen open houden; overwinnen van zelfzucht en zelfvoldaanheid. Goedheid gaat altijd gepaard met
het wat afstand nemen van het eigen ego. Leven is zorg, liefde, lachen,
nieuwsgierigheid, verwondering en bewondering. --- Een prachtig boek!
Emile Verviers

Leren en verdiepen

Interview

Cinekerk 21 april

Hans
Alkemade

Op dinsdag 21 april 2020 wordt in de
Lucaszaal van de pastorie van de
Bonifatiuskerk de film ‘The Way’ vertoond. De film start om 14.30 uur.
De vrije gift is bestemd om de auteursrechten te kunnen betalen.
Een Amerikaanse arts, wiens zoon tijdens een storm in de Pyreneeën is verongelukt op zijn pelgrimstocht naar Santiago, gaat die tocht nu zelf afmaken,
om te kunnen begrijpen wat zijn zoon bewoog.

Cinekerk 11 mei
Op maandag 11 mei 2020 wordt in
de Maartenszaal van de St.Martinuskerk de film ‘Marie Heurtin’ vertoond. Deze film start om 20.00 uur
precies. Er wordt een vrije gift gevraagd om de kosten te dekken.
Deze film berust op het waargebeurde verhaal van zuster Marguerite, die de
doofblinde Marie Heurtin opvangt, en ondanks haar onhandelbaarheid contact met haar kan krijgen.

Lectio Divina – samenkomst op 14 en 28 mei
In het kader van het Jaar van het Woord van God wordt u uitgenodigd om op
twee avonden kennis te maken met de Lectio Divina oftewel het contemplatief Bijbellezen. U wordt ingeleid in de concrete stappen die je hierbij maakt
na het openslaan van de Bijbel. Lezen, overdenken, gebed en de contemplatio (het samen in een heilige ruimte, ontmoetingsmoment blijven). Lectio Divina is Bijbellezen met je hart, luisterend naar wat Gods Geest op dat moment wil zeggen en doen in jouw leven. Ik nodig u uit tot aandachtig lezen én
leven en dit vanuit het Woord van de Bijbel. Welkom. U hoeft zich niet van
te voren aan te melden en het is ook niet noodzakelijk om beide avonden
aanwezig te zijn. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 14 mei om 20.00 uur in
de Maartenszaal (Martinus) in Voorburg en de tweede op dinsdag 28 mei om
20.00 uur in de Lucaszaal (Bonifatius) in Rijswijk.
Pastoor W. Bakker

Samen met Paulus de weg van de liefde verkennen
Dit jaar vieren we dat de Petrus en Pauluskerk 140 jaar
bestaat. Haar beide patronen staan aan het begin van
het christendom. De apostel Paulus is zowel bekend als
onbekend. Hij wordt geprezen maar ook verafschuwd.
Wie is deze man die met zoveel energie het christendom
onder de heidenen verkondigde? Wat dreef hem? Hoe
kwam het dat hij zoveel bereikte?
Samen gaan we over ‘Paulus: Een biografie’ praten. Dit
boek van Tom Wright is in het kerstnummer besproken.
Het is een flink boek. Dus dat vraagt een serie avonden. Omdat het niet voor
iedereen mogelijk is op alle avonden aanwezig te zijn, is ook digitale deelname aan het uitwisseling mogelijk. Meer hierover op www.rkvlietstreek.nl. De
eerste bijeenkomsten zijn op maandag 25 mei en 8 juni in de pastorie van de
Petrus en Paulus. Deze serie is onderdeel van de aandacht voor de
patroonheiligen van onze kerken.
Pier Tolsma, diaken

Wie ben je?
“Ik ben Hans Alkemade, 85 jaar oud
en al 59 jaar getrouwd met Catharina. We hebben drie zonen en zeven
kleinkinderen, van wie we erg genieten. Lange tijd heb ik een winkel
gehad in groenten, fruit, bloemen en
planten, maar heb die over kunnen
dragen aan een van mijn zonen.”
Wat doe je?
“Al als jonge jongen begon ik met
zingen. Nu ben ik al 60 jaar koorlid;
ik zing als eerste tenor in het Gloria
Deo-koor en in de Schola. Ook ben ik
31 jaar het aanspreekpunt geweest
voor de aanwezigheid van zangers
bij ‘rouw en trouw’; ik heb gezongen
bij wel 1200 uitvaarten! Enkele jaren
zat ik in het koor van de Jeroenkerk;
ik was daar ook collectant. Verder
was ik o.a. betrokken bij het organiseren van kerkveilingen en andere
bijeenkomsten. Ook verzorgde ik heel
vaak de reizen en uitstapjes van koor
en Scola; daarover zijn veel verhalen
te vertellen (het koud buffet dat ik
zelf maakte, de toneelstukjes die we
opvoerden onder de Moerdijkbrug en
de klompendans tijdens een boottocht op de Waal)...”
Wat inspireert je?
“Koor is familie; ik heb veel koorleden als teenager zien komen. Het reizen hoort erbij; dan leer je elkaar
goed kennen. Je hebt steun aan elkaar. Koor-zijn is een belangrijke
vorm van kerk-zijn; je bent een gemeenschap. Ik hou van de Bonifatius,
van de gemeenschap en van de vieringen. Je komt gesticht thuis. Zingen
is immers bidden.”
Waar hoop je op?
“Ik ben tevreden met hoe het gaat
binnen de parochie. Ik zou mensen
willen oproepen om de stap naar een
koor te maken, om te komen zingen.
Om het zingen zelf, maar vooral ook
om de contacten.”
Het jubileum van Hans wordt gevierd
op 10 mei tijdens de viering in de Bonifatiuskerk.
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Jeugd en Jongeren

Als the Flames een kaarsje opsteken dan …
Drie jaar lang trokken de jongeren van The Flames met elkaar op om uiteindelijk te kiezen voor het heilig Vormsel
in november 2019. Met hen én hun ouders startten wij destijds ook de nieuwe opzet van het vormselproject Vlietstreek. Op 15 februari sloten we af met een evaluatie.
De jongeren van de Flames kwamen uit alle windstreken
en dat maakte dat er behoorlijk gereisd moest worden
door de ouders, kinderen én de vrijwilligers van de werkgroep. En dat was best even wennen. Maar ze gaven niet
op. Tijdens deze drie jaar namen ouders en jongeren tijd
om te ontdekken wat geloven is. De gemeenschap is
overal! Zevenentwintig keer kwamen ze bij elkaar. Het
eerste jaar was dat vooral in Voorburg. De andere jaren
werden ook in de kerken van Rijswijk en Leidschendam
kaarsjes opgestoken en gesproken over geloofszaken.
“Door er zelf over na te denken kan je er je eigen perspectief op werpen”
Wat was krachtig in het project dat vroegen we aan de ouders maar ook aan de jongeren. Daarop kwamen mooie
antwoorden. ‘Mooi om met elkaar te praten’, ‘de samenwerking’, ‘de groepsvorming’ en ‘door er zelf over na te denken kan je er je eigen perspectief op werpen’ waren enkele zeer waardevolle opmerkingen. Het zijn deze antwoorden en vooral de vaak mooie gesprekken met de jongeren die ons bewijzen dat geloven bij hen leeft. Dat geeft ons
als werkgroep veel kracht. Het geeft waarde aan drie jaar samen optrekken en werken aan de geloofsontwikkeling
van de jongeren en die van ons zelf.
Namens de werkgroep Vormsel, Annemarie van Dam

Kindervertelvieringen

Ook nu ‘Palmpaasstokken’ maken

De komende tijd zijn er de volgende KinderVertelVieringen voor kinderen van 0-7 jaar en hun (groot)ouders:

Dit jaar kunnen we door het coronavirus helaas niet samenkomen om Palmzondag te vieren of om palmpaasstokken te knutselen en te versieren. We kunnen deze
ook niet naar oude mensen brengen, want het is nu niet
verstandig om bij hen op bezoek te gaan. Toch willen we
oude mensen graag groeten en blij maken. Dat is juist nu
heel belangrijk, omdat ze zich extra eenzaam kunnen
voelen. Zij moeten ook weten dat het Pasen wordt!

Paastuinviering
De Paastuinviering
is sinds de laatste
jaren een vertrouwde manier
om Pasen te vieren met de allerkleinsten. Nu deze viering vanwege het coronavirus niet
kan doorgaan, roepen wij de ouders op dit jaar zelf met
hun kinderen het grote feest van Pasen te vieren en hen
de verhalen te vertellen over de verrijzenis van Jezus.
Voor leuke ideeën en praktische ondersteuning kunt u
terecht op www.kinderwoorddienst.nl en mogelijk plaatsen we ook nog ideeën op: www.rkvlietstreek.nl. Wij
wensen u daarbij veel inspiratie.
Zacheüs: 17 mei 15.30 uur Sint Martinuskerk
De kinderen horen het verhaal over de tollenaar Zacheüs, die koortsachtig zijn munten telt. Hij gaat niet zo
netjes met de mensen om. De kinderen participeren inhet verhaal. Zij mogen bij Zacheus pas door de poort
als zij veel te veel muntjes betalen.
Maar als Jezus in de stad komt en de
kleine Zacheus nieuwsgierig in een
boom klimt om Hem beter te kunnen
zien, dan verandert er iets met de
kleine tollenaar…
Kapelaan Daan Huntjens

Op rkvlietstreek.nl/federatie/palmpaasstokken/ vind je
daarom een plaat die je kunt uitprinten. Het is een lege
‘palmpaasstok’ die je kunt versieren door te tekenen. Er
staat een goede uitleg bij. Als je je tekening uiterlijk donderdag 2 april in een envelop inlevert bij de kerk, zorgen
wij dat ze de dag voor of na Palmzondag worden bezorgd
bij een oude, zieke en/of eenzame persoon die er heel
blij mee is. Ga dus snel naar onze website!

