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Op 11 juni viert Ton van Eijk zijn zestigjarig priesterjubileum. Kerk aan de Vliet sprak met hem. We blikken terug
op zijn leven als priester en als theoloog. Centraal in zijn werk staan de oecumene, de Eucharistie en de Kerk. Van
Eijk werd in 1936 geboren, in 1960 werd hij priester gewijd.

Ik ben de Kerk dankbaar dat ik deze weg heb mogen afleggen

Aan het begin zegt Ton van Eijk: “Ik zal je vertellen dat – als ik nou zo terug-
kijk op al deze jaren – dat ik al die tijd heb mogen doen wat ik graag heb ge-
daan. Ik ben de Kerk dankbaar dat ik deze weg heb mogen afleggen.”
 
“Mijn roeping is helemaal niet spectaculair. Het was op wat ik sociale indica-
tie noem. We waren een katholiek gezin met drie jongens, mijn vader en
moeder waren kerkbetrokken en dan was het niet verbazingwekkend dat er
één priester werd. Ik was misdienaar in Onze Lieve Vrouw van Goede Raad in
Den Haag. In 1948 ging ik naar Hageveld (kleinseminarie). Ik had er mooie
cijfers voor klassieke talen. Later opperden de professoren in Warmond: laat
die jongen patristiek (de theologie van de kerkvaders) studeren.” Na zijn wij-
ding is hij begonnen als kapelaan in Wateringen. Na twee jaar kwam de bis-
schop in 1962 met de opdracht om de studie voort te zetten in de patristiek.
Dit leidde tot zijn promotie in Parijs (1971). “Het vak patristiek was nieuw in
die tijd. We gingen terug naar de eerste eeuwen van het christendom. Toen
ik in 1968 met de studie klaar was, werd ik kapelaan in Warmond.”

Terug naar de wetenschap
“Toen kwam het verzoek om in Amsterdam het vak theo-
logische antropologie te doceren. Zo ben ik in de syste-
matische (dogmatische) theologie ingerold. Daar ben ik
altijd in gebleven. En deels toevallig ben ik ook in de oe-
cumene terechtgekomen. Ik ben de parochie altijd trouw
gebleven door te helpen in de weekendliturgie. De Eucha-
ristie in de parochie is het enige waarin ik mijn priester-
schap nog uitoefen en ze is ook voorwerp geworden van
mijn theologische arbeid in de laatste tien jaar.”
 
Voorgaan in de Eucharistie
“Ik moet bekennen dat ik In de jaren zeventig ook wel
dingen heb gedaan die ik nu niet meer zou doen. Toen
namen velen in de liturgie een grotere vrijheid. Dat heb ik
nooit helemaal afgeleerd. Zo doe ik de gebeden van de
offerande altijd hardop zodat ze hoorbaar zijn. Waarom?
Omdat we moeten weten dat het brood en de wijn vruch-
ten van de aarde en gaven van de Schepper zijn. De ma-

terie van het brood en van de wijn verbindt ons met de
schepping. Het brood van de Eucharistie is ook het brood
van de economie en dat laatste is niet gelijk verdeeld. De
diaconie heeft haar vertrekpunt in de Eucharistie. Het
gaat in de Eucharistie om de gemeenschap met Christus
en met elkaar en de verbondenheid met de schepping.”
 
De oecumene
In 1989 werd hij voorzitter van de Katholieke Vereniging
voor Oecumene en vervolgens in 1999 voorzitter van de
Raad van Kerken in Nederland. “De mooiste baan in ker-
kelijk Nederland. Je bent geen kerkleider. Je hebt geen
nare beslissingen te nemen. Met deskundigen ga je bij
bewindslieden langs die gaan over zaken als vluchtelin-
gen en armoede. Ook wordt de voorzitter van de Raad bij
officiële gelegenheden uitgenodigd. Ik vond dat leuk om
te doen. Wat wel eens moeilijkheden gaf, is het concept
van Kerk. Er zijn geloofsgenootschappen in de Raad ver-
tegenwoordigd die in de ogen van de katholieken

vervolg van het interview op bladzijde 4
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070 319 44 41
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Van het bestuur

In deze bijzondere periode waarin we
samen op zoek zullen moeten gaan
naar het nieuwe normaal, heeft u de
verbinding met de geloofsgemeen-
schap kunnen ervaren middels een
korte viering van gebed en bemoediging.
Vanaf Pasen zijn we begonnen met het live
uitzenden van de Eucharistieviering op zondag.

Deze vieringen worden vanuit de St. Martinuskerk en de HH. Benedictus en
Bernadettekerk verzorgd. Uit het flinke aantal bezoekers via internet kunnen
we opmaken, dat deze vieringen worden gewaardeerd. Deze uitzendingen
worden verzorgd door drie parochianen. Dank voor hun inzet. We zijn op
zoek naar uitbreiding van dit team met drie personen. Dus indien dit u wat
lijkt, laat me dit dan even weten.
 
Op 23 april was er een bestuursvergadering. We hebben uitgebreid gespro-
ken over de jaarrekening 2019. We hebben het jaar 2019 financieel goed af-
gesloten, maar u zult begrijpen dat we de nodige zorgen hebben over de ge-
volgen die de coronacrisis heeft op de voortgang van dit begrotingsjaar. Op
4 juni vindt de volgende vergadering plaats waar we, naast de lopende
zaken, met name met elkaar komen te spreken over de financiële voortgang
van 2020 en de indicaties voor de begroting 2021.
 
Los van deze financiële perikelen hopen we dat we elkaar in deze moeilijke
tijden weten te vinden en met name de eenzamen, zieken en noodlijdenden
onder ons een helpende hand kunnen reiken.

Oscar de Man, secretaris

Bestuursaangelegenheden

Jaarrekeningen 2019

Een beknopte weergave van de jaarrekeningen 2019 van de drie parochies
vindt u op de parochiepagina's: de H. Bonifatiusparochie op bladzijde 6 en de
parochies St. Maarten en Trinitas op bladzijde 11.

RK Vlietstreek op internet

In fysieke zin afstand houden van el-
kaar hoeft gelukkig nog niet te bete-
kenen dat alle communicatie binnen
onze parochies onmogelijk is gewor-
den. Wel hebben we nieuwe wegen
moeten zoeken. Allereerst zijn er
de rechtstreeks uitgezonden Eucha-
ristievieringen en de dagelijkse vieringen van gebed en bemoediging. Daar-
naast is onze website voor velen een bron van informatie over wat er gaande
is binnen de parochie en binnen onze wereldwijde Kerk. Er worden diverse
gebeden aangeboden zoals het dagelijkse Rozenkransgebed en u vindt er de
toegang tot diverse bronnen van inspiratie en informatie.
 
Juist in deze onzekere tijd, waarin de ontwikkelingen op wat langere termijn
moeilijk te overzien zijn, is de website een onmisbaar communicatiemiddel.
Daarnaast zijn we op Facebook actief. Nieuws uit de parochie kunt u op deze
wijze ook via uw Facebookaccount ontvangen. Daarnaast worden er allerlei
kerkelijke berichten via Facebook gedeeld.
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Van het pastoraal team

De zeven gaven van de heilige Geest

We vieren Pinksteren. De heilige Geest geeft ons zijn gaven zevenvoud. 
De zeven gaven van de heilige Geest zijn wijsheid, verstand, beleid, moed,
kennis, vroomheid en eerbied voor God.
 
Eind april verscheen op onze website de oproep om een Pinkstergroet te
maken en die naar iemand toe te sturen. Deze groet bestaat uit een mobiel
met daarin de gaven van de heilige Geest. Met het maken en weggeven van
de mobiel ben je bezig met de zeven gaven en je wenst ze een ander toe.
Maar waar staan deze zeven gaven voor? Wat betekenen ze voor ons?
 
Wij ontvangen de heilige Geest om onze roeping gestalte te geven, om ons
te begeleiden op onze weg van navolging van Jezus Christus. Wij ontvangen
zijn gaven om goede mensen te worden, om ze te gebruiken voor het welzijn
van anderen, ten bate van de gemeenschap. De heilige Geest woont in ons
en is in ons werkzaam. Dit is geen statisch maar een dynamisch gebeuren,
een zich steeds herhalend en vernieuwend gebeuren. Wij zijn geen passief
en willoos instrument in de handen van de heilige Geest. Hij neemt in ons
het initiatief maar zonder onze medewerking doet Hij niets. Hij verplicht ons
niet; Hij nodigt ons uit.
 
Bij de meeste gaven van de heilige Geest hebben we wel een idee. Om ze
goed te begrijpen moeten we de gaven altijd zien vanuit de liefde. Voor mij
was de laatste gave altijd het moeilijkst te begrijpen: ‘eerbied voor God’ of in
een oudere vertaling ‘de vreze des Heren’. Moeten we bang zijn voor God?
Jezus bevrijdt ons juist van de angst. Regelmatig zegt Hij: “Vreest niet.” Het
gaat niet over angst. Het gaat over ontzag en eerbied in de omgang met God.
God is ons zeer nabij. Hij woont in ons, maar Hij is daarmee geen deel van
ons. Wij kunnen Hem niet bezitten en naar willekeur over Hem en zijn wer-
kende kracht in ons beschikken. Gods inwoning in ons is een geschenk van
zijn liefde voor ons. Dat maakt ons dankbaar en vervult ons met ontzag.
 
Liefde en respect gaan hand in hand. Dat geldt niet alleen voor onze relatie
met God. Dat geldt ook voor de relatie met onze medemens. Als je iemand
niet respecteert, geen ontzag hebt voor zijn menselijke waardigheid, kun je
niet van hem houden. Deze liefdevolle vorm van respect schept geen af-
stand, maar maakt juist nabijheid op een goede manier mogelijk. Naarmate
de geliefde ons meer nabij is, wordt het belang van het respect alleen maar
groter. Juist in de nabijheid is het bewaken van de grenzen uiterst belangrijk.

Juist daar waar de liefde groot is, is
ook het gevaar aanwezig dat we el-
kaar opeisen en dat we de ander als
ons persoonlijk bezit zien. Ditzelfde
gevaar dreigt in onze relatie met
God: Hij, die in ons woont. Wij men-
sen zijn maar al te vaak geneigd om
God naar onze eigen gedachten te
modelleren. Wij hebben de neiging
om precies te weten wat God wil en
vooral wat God van anderen wil.

Pier Tolsma, diaken

Geloofsgemeenschap in deze coronatijd

Hoe lang zal het nog duren. Op de middenpagina's staan altijd de vieringen vermeld waar u
voor uitgenodigd wordt. Nu zijn deze pagina's gevuld met foto's, in afwachting van het moment
om met vreugde samen onze godsdienst te vieren. In afwachting van het moment dat het
verantwoord is dit in balans te brengen met ons even zo grote verlangen naar een goede
gezondheid, met name voor onze kwetsbare medemensen.

Op zondag 3 mei vierde ik de Eucharistie die via de web-
site uitgezonden werd. Na afloop had ik tien korte tele-
fonische gesprekken, hartelijke en bemoedigende ont-
moetingen. Bij thuiskomst, ik verbaasde me daarover,
was ik zeer vermoeid. Hoe kan dat nou? In de loop van
de middag kwam daarop het antwoord. De afwezigheid
van u in de kerk maakte het vieren extra vermoeiend. Ik
bid in deze tijd meer, ik denk aan vele mensen vanuit

mijn bezorgdheid voor u en dan op het hoogtepunt in de
week de zondag u niet mogen ontmoeten om samen te
vieren en te bidden, dat komt binnen.
 
Beste mensen, ik ga zeker de hoop niet verliezen, omdat
ik juist nu het goede probeer te doen. Wanneer we dan
in betere tijden terugkijken op deze moeilijke tijd, geeft

vervolg op bladzijde 5
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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

onvolledig Kerk zijn.” Belangrijke thema's in de oecume-
nische dialoog zijn het kerkelijk ambt en de Maaltijd des
Heren (Eucharistie). Het feit dat wij deel uitmaken van
een wereldkerk schept ook een spanningsveld. “Dat be-
tekent ook dat wij in Nederland op dit punt geen eigen
koers kunnen varen. De bottleneck waarom wij niet
samen de Maaltijd van de Heer kunnen vieren zit in de
kerkelijke positie van degene die de Maaltijd voorzit; die
moet volgens de katholieke Kerk gewijd en man zijn. Dat
is in onze samenleving heel moeilijk uit te leggen. De re-
denering is: Jezus heeft geen vrouwen tot het apostel-
ambt geroepen, en Hij heeft het ook niet gewild. Dat is
wel een sprong. Ik heb moeite met die argumentatie.”

 
De Kerk
 “De Kerk als Sacrament is een beeld dat niet zo gepakt
heeft na het Concilie. Dat was wel dat van het volk van
God. De Kerk deelt in de sacramentaliteit van de openba-
ring. Dat wat van God tot ons komt, komt altijd in tekens.
Het begrip sacrament is breder dan alleen de zeven Sa-
cramenten. Christus zelf is het Sacrament bij uitstek. De
Kerk deelt in dat tekenkarakter en is een teken van het
Rijk van God. Dat is niet alleen in de liturgie; ook in de
diaconie. Het hele volk van God deelt in dat tekenkarak-
ter. Wat het Concilie mij ook geleerd heeft: de Kerk blijkt
veranderlijk te zijn. Dingen – ook religieuze – zijn aan ver-
andering onderhevig. Dat hoort bij het onderweg zijn.”

Vervolg van interview met Ton van Eijk               Voor de uitgebreide versie van dit interview zie www.rkvlietstreek.nl.
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Geloven en vieren

het ook dan de goede kracht omdat er nu iets goeds ge-
beurt. Denk bijvoorbeeld aan de geïsoleerde ouderen,
die eenzaamheid en afstand dagelijks ervaren en de
moeite die zij en wij ermee hebben. Zullen we straks, in
normale tijden niet geregeld op bezoek gaan bij hen…?
 
Ik hoop dat de wereld tot inkeer komt. Dat wij een be-
slissende stap zetten om het gebruik en misbruik van
natuur en mens over te laten gaan naar goed kijken,

Geloofsgemeenschap in deze coronatijd (vervolg van bladzijde 3)

beschouwen en kansen aangrijpen om de natuur en de
menselijkheid te herstellen. In deze tijd van onzekerheid
doet de inventiviteit en creativiteit van de mens de hoop
daarop versterken en openen zich nieuwe horizonten.
 
Moge God ons hierbij sterken en wij elkaar in zijn Geest
helpen in deze moeilijke tijd van onzekerheid qua
gezondheid, werk en inkomen.

Pastoor Wim Bakker

Laatste nieuws: versoepeling van de maatregelen
moeten kan alleen door naar elkaar te zwaaien en op
afstand enkele woorden te wisselen. Er is geen koffie.
De collecte is aan het einde van de viering. De bijdrage
wordt in de mandjes gedaan zonder deze aan elkaar
door te geven. Er kan niet voor vervoer naar de kerk ge-
zorgd worden. U wordt dringend verzocht de toiletten
alleen in geval van nood te bezoeken.
 
Bij binnenkomst in de kerk
Bij binnenkomst wordt naar uw gezondheid gevraagd.
U neemt plaats op de plaats die de vrijwilligers u aanwij-
zen. Als het maximale aantal mensen bereikt is, kunt u
niet meer de kerk in. In de kerken met banken wordt een
deel van de zitplaatsen afgeplakt. Hier mag u niet plaats-
nemen. In de kerken met stoelen komt er een aangepas-
te opstelling en wordt een deel van de stoelen verwij-
derd. Er komen duidelijke looproutes.
 
Overig pastoraat en overige bijeenkomsten
Voor een pastoraal gesprek en de Sacramenten van de
Doop, de Biecht en de Ziekenzalving kunt u 's ochtends
contact opnemen met het secretariaat 070 327 45 11.
Per 1 juli kunnen er bij uitvaarten honderd mensen aan-
wezig zijn. Alle overige bijeenkomsten komen tot 1 sep-
tember te vervallen: dus geen koorrepetities, geen maal-
tijden, geen catechese. Mogelijk is er wel iets voor kinde-
ren en jongeren. Zij worden hierover dan geïnformeerd.
 
Oproep
Er zijn vrijwilligers nodig om te helpen bij het (her)inrich-
ten van de kerk. Met name in de St. Martinuskerk en de
HH. Benedictus en Bernadettekerk moet er veel getild
en verplaatst worden. Ook in de andere kerken moet er
het nodige gebeuren. Meld u als vrijwilliger aan via het
secretariaat van uw kerk.

Vanaf 1 juni zijn bijeenkomsten met dertig mensen weer
toegestaan en vanaf 1 juli bijeenkomsten met honderd
mensen. Dat betekent voor ons dat we vanaf 1 juni weer
beginnen met doordeweekse vieringen en dat er vanaf
1 juli weer zondagsvieringen zijn. Dit alles zolang het co-
ronavirus onder controle blijft. Bij verslechtering van de
situatie wordt de versoepeling weer teruggedraaid.
Vanaf 1 juli zijn er naast de gebruikelijke vieringen in het
weekeinde extra vieringen: op zaterdag een Eucharistie-
viering in alle kerken en op zondagmiddag een Eucharis-
tieviering in twee kerken. De uitzending van de H. Mis op
zondag via internet blijft. De doordeweekse vieringen
zijn volgens het gebruikelijke schema hieronder, maar
wel in de grote kerkzalen.
 
Onderstaande regels worden nog verder uitgewerkt en
wij wachten nog op informatie van onze bisschoppen.
Meer informatie en veranderingen vindt u op de web-
site: www.rkvlietstreek.nl.
 
Besmettingsgevaar
Bijeenkomsten binnen de kerken leveren een risico van
besmetting op. Mensen met klachten die mogelijk op
corona wijzen, worden daarom niet toegelaten. Mensen
met een zwakke gezondheid worden dringend verzocht
niet naar de kerk te komen. Voor de vieringen gelden
strenge regels. Mensen houden anderhalve meter af-
stand van elkaar en volgen de aanwijzingen van de
aangestelde vrijwilligers op.
 
Activiteiten met een extra risico van besmetting zijn zin-
gen, te communie gaan, elkaar ontmoeten, de collecte,
vervoer en toiletbezoek. Hiervoor gelden de volgende
maatregelen. Er wordt alleen gezongen door solisten.
Voor het communiceren komen nog regels. Elkaar ont-

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, 3e, 5e do
2e en 4e 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

Vieringen op weekdagen
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Heilige Bonifatius
Centraal secretariaat

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

secretariaat@bonifaiusparochie.info
ma, di en do 9.00 - 12.00 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 - 12.00 uur: 070 399 24 16

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

Jaarrekening 2019

Lasten
Personeel
Onroerend goed
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Kosten begraafplaats
Beheer
 
Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Baten begraafplaats
 
Berekening saldo
Tussenresultaat
Reservering onderhoud
Saldo

Realisatie
196.899
  85.588
    9.234
  58.409
  13.930
  23.536
387.596
 
235.847
148.292
  66.343
450.482
 
  62.886
 -69.700
   -6.814

Begroot
189.873
  73.500
  17.900
  57.665
  18.000
  25.750
382.688
 
242.000
121.535
  61.000
424.535
 
  41.847
 -69.700
 -27.853

Graag geeft het bestuur inzicht in de financiën van de
parochie. Hieronder vindt u het verslag 2019.
 
H. Bonifatiusparochie 2019

Het jaar is afgesloten met een negatief financieel resul-
taat. De reservering onderhoud is voor in de toekomst te
maken onderhoudskosten voor kerken, pastorie en ove-
rige gebouwen.

Vincent Dobbe, penningmeester

Actie Kerkbalans

Ondertussen is de Actie Kerkbalans
gestart. Wij rekenen ondanks de
voor velen moeilijke tijd op uw gulle
bijdragen voor het goed functione-
ren van onze parochie.

Vincent Dobbe, penningmeester

Koninklijke onderscheidingen

Twee parochianen hebben ter gelegenheid van Konings-
dag de onderscheiding ontvangen van Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Wij wensen hun daarmee van harte
geluk. Een uitgebreider overzicht van hun verdiensten
vindt u op onze website.
 
Peter Speetjens is penningmeester van de Parochiële
Charitatieve Instelling van Rijswijk. Hij heeft veel werk
gedaan voor de parochie, o.a. van 1978-1988 als voor-
zitter van de H. Benedictusparochie; onder zijn leiding
werd de eerste pastoraal werker benoemd als leider van
de parochie. Hij was daar ook lector en verrichte kosters-
werkzaamheden. Daarnaast verrichtte hij veel ander
werk, o.a. voor diverse scholen, als penningmeester en
voorzitter van de KBO Rijswijk, voor een wielervereniging
en voor de Historische Vereniging Rijswijk.
 
Theo van Paassen zorgt al lange tijd voor het vervoer
van parochianen naar de Benedictus en Bernadettekerk.
Hij maakt er ook deel uit van de schoonmaakploeg, ver-
zorgt veel technisch onderhoud aan het kerkgebouw en
neemt ook het onderhoud van de tuin en het parkeerter-
rein bij de kerk voor zijn rekening. Ook verricht hij werk-
zaamheden voor de handbalvereniging Quintus en voor
de KBO Rijswijk. 
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Heilige Bonifatius

FamilieberichtenSchuldhulpmaatje
in Rijswijk

De schuldenproblematiek in Rijswijk is groot. Van de ruim 25.000 huishou-
dens heeft ongeveer 45% problematische schulden. Dat betekent dat ze ver-
schillende en langdurige betalingsachterstanden hebben. Daarnaast heeft
meer dan 30% risicovolle schulden. Dat betekent dat ze financieel op het
randje lopen. Met getrainde vrijwilligers biedt SchuldHulpMaatje mensen
met schulden hulp om te komen tot een schuldenvrij leven. Begeleiding in
gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.
 
Mensen die een bijdrage willen leveren aan het opzetten van SchuldHulp-
Maatje in Rijswijk of in latere instantie hier een rol in willen spelen, kunnen
zich bij mij melden. Er ligt een enorm werkterrein, waar uw hulp en inzet
zeer welkom zijn.

Pier Tolsma, diaken

Samen met SchuldHulpMaatje Ne-
derland gaan vier kerken van ‘Wij
Geloven in Rijswijk’ (de H.Bonifatius-
parochie, de Protestantse Gemeente
Rijswijk, de Volle Evangelie Gemeen-
te en de Nederlands Gereformeerde
Kerk) zich inspannen om SchuldHulp-
Maatje in Rijswijk te starten. In
maart hebben de vijf partijen een
intentieverklaring getekend.

Nu Ina van der Steen afscheid heeft genomen van het
parochiesecretariaat, zijn er gelukkig met een aantal vrij-
willigers goede afspraken gemaakt om de taken van het
secretariaat voort te kunnen zetten. Daar zijn we blij om,
want het gaat hierbij om het ‘visitekaartje’ van de paro-
chie. Het is van belang, dat mensen die contact zoeken
met de parochie te woord worden gestaan, dat hun vra-
gen worden beantwoord of dat zij voor hun vragen naar
de juiste persoon worden doorverwezen. Pastoraal team
en bestuur wensen de medewerkers van het secretariaat
veel succes en plezier toe bij hun taak. Uiteraard is ook
contact mogelijk met de andere kerken binnen onze
federatie; zie daarvoor ook de website.
 
Voor wie contact zoekt met het centraal secretariaat van
de H. Bonifatiusparochie en de H. Bonifatiuskerk is het
volgende van belang.
* Het centraal secretariaat van de parochie en van de
H. Bonifatiuskerk is geopend op maandag, dinsdag en
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
* Hierbij vermelden wij ook dat het open huis van de
HH. Benedictus en Bernadettekerk is geopend van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. Tel:
070 394 07 08. (Sir Winston Churchillaan 372).
* Het is prettig als u contact zoekt, dat u dit via de mail
(secretariaat@bonifatiusparochie.info) doet, maar u
kunt, tijdens de openingstijden, ook telefonisch contact
opnemen (070 399 24 16) of even binnenlopen (Van Vre-

Centraal secretariaat H. Bonifatiusparochie

Ontspanningsmiddag

Deze middag was aangekondigd voor
9 juni. Die datum is losgelaten van-
wege het coronavirus. Een nieuwe
datum wordt later dit jaar gepland.
U zult het t.z.t. lezen in dit blad.

De Zieken- en Ouderenbezoekgroep

Overleden
Pierre Kouwenhoven (86)
Martin Zandvliet (84)
Cornelia Loof-Elsackers (87)
Piet Riep (85)
Mia van Luxemburg-de Bruin (88)
Jan Bertens (92)
Diny Jansen-Peters (86)
Jo de Kok-van Veen (93)
Toos Kuling-Stienen (98)
Christien Aniba-van der Wansem
(89)
Fieke 't Hoen-Huyps (86)
Ton van Zijl (91)
Nol Kooloos (100)
Annie van Adrichem-van Winden
(94)
Lien van den Akker-Kamsma (90) 

denburchweg 67, links naast de kerk).
* Niet alleen kunt u bij het secretariaat/open huis te-
recht met al uw vragen, maar ook voor bijvoorbeeld het
opgeven van intenties of mededelingen voor de zondags-
viering, voor het doorgeven van een adreswijziging, voor
vragen of klachten over de bezorging van het federatie-
blad, of voor het in- of uitschrijven als parochiaan.
* Buiten de bovengenoemde tijden kunt u voor dringen-
de gevallen bellen naar de noodtelefoon: 06 10 77 78 75.
* Contact over de begraafplaats kan worden opgenomen
via de mail (begraafplaats@bonifatiusparochie.info) of
telefonisch met name op woensdag en vrijdag tussen
9.30 en 13.30 uur (06 20 65 03 60).
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Kerk in tijd van corona

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Foto's linkerbladzijde
Interview met Midvliet TV
Vormselvoorbereiding via Zoom
Palmpaasstokken
Goede Vrijdag in de St. Martinus
Palmpaasstokken versturen
Paaswake in H. Bonifatius
Aardappelen voor de Voedselbank
Opname van de Rozenkrans
Foto's rechterbladzijde: Kerk op internet
H. Mis in de HH. Benedictus en Bernadette
H. Mis in de St. Martinus
Gebedsviering in H. Bonifatius
Gebedsviering in H. Bonifatius
Gebedsviering in de HH. Petrus en Paulus
Gebedsviering in de HH. Petrus en Paulus
Opname gebedsviering
Eucharistieviering via live stream thuis
De mannen van beeld en geluid
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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

Bidden

Bid je wel eens...
     nee
ik sta ‘geschreven
in Zijn Handen’
die ‘Zegenen’ mij
en alle ‘Mensen’.
 
Mijn gezegende handen
     bidden mee
door werken voor anderen
en denken met hen
 
alle mensen die
voor elkaar zijn
die bidden ‘samen’
voor een wereld
die wij allen Zijn
 
die Wij Maken.
                Liesbeth Hoogduin

HH. Petrus en Pauluskerk 140 jaar

Dit jaar bestaat de HH. Petrus en Pauluskerk 140 jaar. 
Op 9 september 1880 vond namelijk de wijding plaats
van de kerk die genoemd is naar de apostelen Petrus en
Paulus. Dat we dit feit mogen vieren is in deze tijd niet
vanzelfsprekend. In de eerste plaats doordat er geen
publieke vieringen mogen plaatsvinden vanwege het

In het verzorgingshuis De Mantel in Voorburg is door de lokale afdeling van de Zonne-
bloem een paasattentie gebracht. Door vrijwilligers zijn mandjes gemaakt in de vorm 
van paashaasjes en chocoladefiguurtjes en gevuld met chocolade-eitjes, gedoneerd 
door Baronie en De Heer. Wij hopen de bewoners hiermee toch een paasgevoel te
hebben gegeven in deze coronatijd.

Paasattentie voor bewoners De Mantel

Jaarlijks worden achter in de kerk handwerkjes verkocht die door de hand-
werkclub van de Zonnebloem zijn gemaakt. De opbrengst komt geheel ten
goede aan activiteiten van de Zonnebloem, zoals de paasattentie. Helaas
kunnen de loten in deze omstandigheden alleen digitaal besteld worden via:
www.zonnebloem.nl/loten/p/marcelvan-dermeulen.  De loten ontvangt u
van het nationale bureau in uw mailbox.  

Joop Kreffer, coördinator

Koninklijke onderscheidingen

coronavirus. Maar ik besef ook dat er in onze samenle-
ving kerken aan de eredienst onttrokken zijn en dat is
met pijn in het hart gegaan bij de katholieken van Leid-
schendam  Hoe we aandacht kunnen geven aan deze
mijlpaal van 140 jaar HH. Petrus en Pauluskerk is op dit
moment nog niet duidelijk.

Pastoor W. Bakker

Wij feliciteren allen die in de parochies Leidschendam en Voorburg een koninklijke
onderscheiding hebben ontvangen voor hun verdiensten voor de samenleving.
Met name noemen wij de volgende vier parochianen:
Antonius Adrianus Marinus Jozef van Eck uit Voorburg, Officier in
de Orde van Oranje-Nassau
Helena Antonia Maria Rolvink-Kerling uit Leidschendam, Lid in de
Orde van Oranje-Nassau
Maria Johanna Jansen-Akkerman uit Leidschendam, Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
Helena Joanna Maria van der Voort-van der Zon uit Leidschendam, 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De volledige tekst vindt op www.rkvlietstreek.nl.
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten

Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Beheer
 
Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Incidenteel & functioneel
 
Berekening saldo
Tussenresultaat
Reservering onderhoud
Saldo

Realisatie
  59.421
  77.061
  12.777
    8.220
  49.252
  13.376
220.107

188.399
204.639
  16.120
409.159
 
189.051
 -80.000
109.051

Begroot
  59.875
100.000
  10.900
  17.200
  44.382
  16.875
249.232

174.700
199.000
            0
373.700
 
124.468
 -80.000
 -44.468

Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Beheer
Incidenteel
 
Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Incidenteel & functioneel
 
Berekening saldo
Tussenresultaat
Reservering onderhoud
Saldo

Realisatie
  62.690
  23.854
    5.141
  12.227
  45.054
  12.706
    2.647
164.319

168.466
  80.932
    2.186
251.584
 
  87.265
 -76.000
  11.265

Begroot
  61.925
  60.500
    7.100
  16.200
  33.120
  14.700
            0
193.545

162.150
  43.000
            0
205.150
 
  11.605
 -76.000
 -64.395

Graag geeft het bestuur inzicht in de financiën van de
parochies. Hieronder vindt u de verslagen 2019.
 
Sint Maartenparochie

Het voordelige saldo wordt met name bepaald door de
huurinkomsten van onder andere het schoolgebouw. To-
tale huurinkomsten waren € 204.639. De reservering on-
derhoud is voor in de toekomst te maken onderhouds-
kosten voor kerken, pastorie en overige gebouwen.
 
Trinitasparochie 2019

Het jaar is afgesloten met een licht positief financieel re-
sultaat. De reservering onderhoud is voor in de toekomst
te maken onderhoudskosten voor kerken, pastorie en
overige gebouwen.

Vincent Dobbe, penningmeester

Jaarrekeningen 2019

Overleden
Hendrika van Leerdam, 94 jaar
Miep van Mierlo-de Graauw, 90 jaar
Lucie Schimmel-de Silva, 80 jaar
Johan van der Ham, 100 jaar
Tonnie van der Hulst-van den Berg, 89 jaar
Wilhelmina Berkhout-Schouten, 84 jaar
Desi Krauss-Beloni, 95 jaar
Robertus Meulenberg, 95 jaar
Bep van Weers, 90 jaar
Wim van Pruijssen, 82 jaar
Henry ten Kroode, 94 jaar

Actie Kerkbalans
Begin maart zijn
er op zo'n 6.500
adressen in Leid-
schendam en
Voorburg brieven
van de Actie Kerk-
balans bezorgd.
We hebben dit
jaar voor de eer-
ste keer gebruik gemaakt van het nieuwe systeem voor
de ledenadministratie. Dit leidde tot een aantal verras-
singen. Zo bleek een aantal, dat jaar in jaar uit een kerk-
balansbrief ontving, dit jaar te zijn overgeslagen. Even
verrassend was dat mensen die al tien jaar in de paro-
chie wonen en nog nooit zijn aangeschreven, wel verblijd
werden met een brief. Het is onmogelijk na te gaan wie
wij onbedoeld niet met een brief hebben bereikt. De
brief bevat een schrijven van de pastoor, een voorlopig
exploitatieresultaat over 2019 en een folder met infor-
matie over onze eigen parochies.
 
Heeft u geen brief ontvangen en wilt u de parochie wel
financieel steunen, maakt u dan uw bijdrage over op een
van de onderstaande rekeningen.
RK Parochie Trinitas, Leidschendam: 
NL33 RABO 0365 9913 25
RK Parochie Sint Maarten, Voorburg: 
NL60 RABO 0365 9004 35
 
Mocht u geen brief ontvangen hebben: achter in de ker-
ken liggen er nog om mee te nemen.

De commissie Kerkbalans

De parochiebureaus in Leidschendam en Voorburg zijn in
verband met de corona-uitbraak tijdelijk gesloten. De pa-
rochies Trinitas en Sint Maarten blijven wel bereikbaar
via de e-mail en per telefoon op werkdagen tussen 9.30
en 12.00 uur.

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

Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

Hulp bij financiële problemen
 
Gratis begeleiding parochianen Vlietstreek met financiële problematiek

Door de coronacrisis kunnen mensen sneller in moei-
zaam financieel vaarwater terechtkomen. Bij forse schul-
denproblematiek kan men in aanmerking komen voor
gratis schuldhulpverlening bij de gemeente. In minder
ernstige situaties kunnen parochianen van de federatie
Vlietstreek en van De Verrezen Christus met financiële
problematiek terecht voor twee soorten gratis hulpverle-
ning: een budgetcoach en/of een schuldhulpmaatje.
 
Budgetcoach/Budgetbegeleiding
Doel is een gezond evenwicht te krijgen tussen inkom-
sten en uitgaven, met aandacht voor individuele wensen
en behoeften. Soms zijn een of twee gesprekken vol-
doende; in andere gevallen is een traject nodig om echt
resultaat te bereiken. In alle gevallen is motivatie en ac-
tief mee willen doen van essentieel belang. 
 
U kunt terecht voor vragen, informatie of aanmelding bij
Josine van der Koogh (ruime ervaring als budgetcoach,
nu gepensioneerd) budgetadviesbureau@gmail.com of
tel. 070 386 76 58. Door haar beroepsgeheim is de priva-
cy gewaarborgd.

 
Schuldhulpmaatje
Schuldhulpmaatjes zijn vrijwillige hulpverleners die men-
sen helpen die in de schulden dreigen te raken of al in
een schuldsaneringstraject zitten. Een Schuldhulpmaatje
helpt onder andere bij: het openen van de post, ordenen
van rekeningen, maken van overzicht van inkomsten en
uitgaven, het opstellen van een budgetplan, het aanvra-
gen van vrijstelling gemeentelijke belastingen enzo-
voorts. Een maatje helpt de cliënt inzicht te krijgen in
zijn/haar financiële situatie, een weg te vinden in het so-
ciale doolhof en zo nodig te begeleiden naar de gemeen-
telijke schuldhulpverlening.
 
Schuldhulpmaatjes hebben hiervoor een training gevolgd
en zijn gecertificeerd. Zij zijn in dienst van de Stichting
Arm in Arm en ondersteunen alleen inwoners van Leid-
schendam-Voorburg. De privacy van de cliënten is gega-
randeerd. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht
bij de  Coördinatoren Schuldhulpmaatjes: Jos van den
Broek 06 45 27 12 16; josvndnbrk73@gmail.com en Rob
den Uijl 06 53 35 39 27, robshm482@gmail.com.
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Kerk en wereld

Jacinta r€kent op ons

Jacinta (van ‘Jacinta r€kent op ons’) schrijft uit Kenia hoe
corona het leven in haar omgeving beïnvloedt. Hier vol-
gen twee citaten uit haar brief.
 
“Uiteraard houdt corona ons ook hier enorm bezig. We
zijn begonnen met beperkte voorlichting over het corona-
virus. Beperkt, omdat we geen groepen meer bijeen
mogen brengen. En nodig: ja. Hoe was je je handen als je
geen of erg weinig water hebt? Onze gemeenschapstrai-
ners hebben allemaal een emmertje gekregen en een
spijker en daarmee een gat geprikt om zo een ‘leaky buc-
ket’ te maken: ‘stromend water’ voor huishoudens die
dat niet hebben. En handen-was-les, zonder duur desin-
fecteermiddel. Hoe voorkom je fysieke nabijheid als je
met vijf of meer mensen in twee kleine kamers woont en
de buurt-WC deelt?”
 
“Ook kunnen de cliënten uit ons verslavingsprogramma
wel wat coronavoorlichting gebruiken, want het gerucht
doet hier de ronde, dat goed gebrouwen ‘kracht-
chang'aa’ (jenever) corona uit je lichaam brandt.”
 
 
 
 
Vastenactie heeft laten weten dat de inzameling voor
Jacinta ook na Pinksteren nog mag binnenkomen.
Daarom geven we nog eenmaal de gegevens voor giften:
Vastenactie Den Haag,  NL21 INGB 0000 0058 50 met
vermelding Kitale Kenia, project nr. 401388.   

De Samenlopers

PCI Bonifatiusparochie biedt hulp in de coronacrisis

Het zal u duidelijk zijn dat er bij de PCI in deze periode
coronagerelateerde aanvragen binnenkomen. Zonder of
met slechts een klein deel van het normale inkomen,
wordt het in gezinnen natuurlijk al snel moeilijk. Dat
geldt uiteraard ook voor hen die afhankelijk zijn van de
Voedselbank.
 
PCI heeft, in samenwerking met de diaconie van de
protestantse kerken, in de weken rondom Pasen de door
de gemeente beschikbaar gestelde voedselwaarde-
bonnen aangevuld voor alle 260 gerechtigden van de
Voedselbank in Rijswijk en Laak. Eind april is door de PCI
voor en in samenwerking met de Voedselbank voor
iedereen een aantal kilo's aardappels beschikbaar
gesteld.
 
Ook aan de aanvragen, die individueel via het sociaal
wijkteam bij ons binnenkwamen, hebben we tot op
heden kunnen voldoen. Dit was allemaal nog mogelijk,
doordat u als parochianen in de tweede helft van het
vorige jaar ruimhartig aan de PCI heeft geschonken. 

Nog steeds houdt het coronavirus ons in de greep. Dat
betekent dat ook de tijdelijke opschorting van de activi-
teiten verlengd is. Op dit moment hopen wij (onder
voorbehoud) om na 1 juni weer met activiteiten te kun-
nen gaan starten. Het AZC zonder vrijwilligers en activi-
teiten ziet er helemaal anders uit dan voorheen. Het
gemis bewijst nogmaals hoe waardevol we zijn voor het
COA.
 
Vanuit de adviezen van het RIVM moet ook het COA nu
gaan nadenken over hoe men de organisatie moet gaan
inrichten, zodat deze afgestemd is op een anderhalve-
metersamenleving. Dit zal ook gevolgen hebben voor het
vrijwilligerswerk. We zullen genoodzaakt zijn om te gaan
nadenken over hoe we ons vrijwilligerswerk anders kun-
nen gaan uitvoeren. Hoe we dit gaan aanpakken, weten
we op dit moment zelf nog niet. Wij worden betrokken
bij de inrichting hiervan en gaan hierover met het COA
rond de tafel.
 
We zullen u via deze weg op de hoogte houden. Wilt u
meer informatie of een ander contactmoment? Dat kan
via: info@desamenlopers.nl. Kijk ook op de website 
www.desamenlopers.nl en op onze facebooksite: De
Samenlopers - AZC Rijswijk.

Ellen Sormani namens De Samenlopers

 
Wij verwachten ook in de komende maanden nog aan-
vragen te ontvangen. Wilt u ons helpen ook op dat
moment weer JA te kunnen zeggen? Wij zien uw bijdra-
gen graag tegemoet op onze bankrekening NL98 INGB
0004 0634 29 t.n.v. PCI Bonifatiusparochie. Als u uw gift
speciaal voor de Voedselbank wilt bestemmen, vermeldt
dat dan op de overschrijving. Ik zorg er dan voor dat uw
gift voor 100 % ten goede komt aan de Voedselbank.
Onze hartelijke dank.

Peter Speetjens, penningmeester PCI
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Column

Hemelse Geuren
Het is alweer wat jaren geleden
maar ik kan me nog herinneren hoe
bijzonder het was... Een toenmalige
kerkgenoot was bij mij op bezoek
die mooie avond ergens in mei. Wij
zaten op mijn balkon thee te drin-
ken; op een gegeven moment ging
ons gesprek over Maria de moeder
van Jezus. En plotseling was de lucht
gevuld met de onmiskenbare sacrale
geur van kerkwierook. Ik woon een
kilometer van de Bonifatiuskerk van-
daan dus het was zeker niet daarvan
afkomstig. Maar ik wilde weten of
mijn visite het ook rook en vroeg het
hem. Hij zei: “Ja, inderdaad, ik ruik
het ook.” Wij probeerden een logi-
sche verklaring te bedenken maar
kwamen er niet op... en waren er
stil van. Later las ik over een non
die iets dergelijks meemaakte tij-
dens het bidden in haar klooster-
cel. Een medezuster die voorbijliep
rook het ook.
 
In de Bijbel wordt de hemelse geur
van de Wijsheid beschreven:
“Als kaneel en balsem
en als een uitgelezen mirre
heb ik een heerlijke geur verspreid,
als hars, kruidnagel, en mirre-olie
en als een wierookwolk in de tent.”
         Wijsheid van Jezus Sirach 24,15
 
Ik geloof dat onze Schepper zich op
allerlei manieren aan ons openbaart:
door zijn Woord, de heilige Sacra-
menten, mensen, dieren, gewone
en bijzondere gebeurtenissen. Maar
ook de hemelse geuren van de lente.

Jerry van Veldhoven

Gedicht
Men achtte oudtijds
        diengene een ketter,
Die meer den geest dient,
        dan de letter.
Maar wie dient beide
        alom het meest?
Hij die de letter maakt tot geest.

J.C. Bloem

Inspiratie en bezinning

Titel: Onder de vijgenboom: Mijmeringen over christelijk
leven
Auteur: Adrien Candiard
 
“Christelijk leven is de moed hebben geen afstand te doen
van de vreugde; de moed om het geluk opnieuw te zoe-
ken… Omdat God het geluk voor ons wil. Omdat het geluk
onze bestemming, onze roeping is.” Aan de hand van de
roeping van Natanaël (Joh 1,43-51) schrijft de dominicaan
Adrien Candiard over de roeping tot geluk. Iedere mens is op eigen wijze ge-
roepen het leven te leiden dat hem past. Net als liefhebben werkt geroepen
worden ontregelend. Je moet afstand doen van gewoontes en van comfort.
Zonder ontregeling kom je niet tot echte vreugde. Roeping gaat over ontdek-
ken wie je zelf bent en wie God is. Het gaat over de ontmoeting met God en
over de relatie met Christus, waarbij het beste nog altijd moet komen.
 
In dit prettig te lezen boek schrijft Candiard verder over de strijd van het
gebed, de spanning in broederschap, de nederigheid van vergeving, de
kwetsbaarheid van de liefde, de bochtige weg naar heiligheid, het misver-
stand van de vrijheid en over slapen, dronkenschap en humor.

Pier Tolsma, diaken

Boekbespreking

Ons pastoraal beleidsplan draagt de
titel: ‘Als leerling het Evangelie leven’.
Er zijn twee momenten in mijn leven
die ik duidelijk verbind met het leerling
zijn. Tijdens mijn schooltijd stond met grote letters de tekst ‘non scholae, sed
vitae discimus’ op mijn bureau. We leren niet voor de school, maar voor het
leven. Het tweede moment speelde zich eerder af. In onze bakkerij hadden
we geregeld een leerlingbakker die meeliep om het vak te leren.
 
Wanneer ik gebukt ga onder de inzet of verantwoordelijkheid als pastoor en
ik dat aan iemand uit, krijg ik weleens het bekende antwoord: ‘had je maar
een vak moeten leren’. Wat ik duidelijk wil maken is dat het leerling-zijn niet
bedoeld is in de schoolse zin van het woord of voor het overdragen van vak-
kennis. In het pastoraal beleidsplan willen wij vooral aandacht vragen om in
woord en daad het Evangelie te leven – als leerlingen van Jezus Christus. Je
moet dat vooral zien in het licht van de Emmaüsgangers. De moeilijkste
tocht in het leven van deze leerlingen van Jezus werd in het bijzijn van hun
verrezen Heer Jezus overbrugd. Dat was een tocht van dertig centimeter.
 
Dertig centimeter? Ja, dat is, gemiddeld genomen, de afstand van het hoofd
naar het hart. “Brandde ons hart niet in ons, toen Hij onderweg met ons
sprak, toen Hij ons de Schriften opende?” Het leerling zijn in ons beleidsplan
is bedoeld om die afstand tussen ons hoofd en het hart af te kunnen leggen.
Om met datgene wat we meemaken in ons leven, in de zin van echt meema-
ken ook door onze kennis en inzichten; om daarbij de Schriften te openen en
samen te luisteren, te leren en te vieren naar wat de Heer van het Leven ons
mee te geven heeft voor ons dagelijks leven als gelovigen.
 
In deze zin blijven wij ons leven lang leerlingen. Ik hoop en bid, dat wanneer
het leven weer zijn vertrouwde ritme krijgt na de crisis, wij net als de leerlin-
gen van Emmaüs de Heer uitnodigen. “Blijf bij ons Heer.” U kunt ons helpen
om de afstand van dertig centimeter van het hoofd naar het hart als christe-
nen te overbruggen tot welzijn van iedere mens en tot eer aan God.

Pastoor Wim Bakker

Leerling van Jezus zijn
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Leren en verdiepen Interview

Toos Verhage

Wie ben je?
“Ik ben Toos Verhage; 72 jaar en ge-
trouwd; we hebben vijf lieve kleinkin-
deren. Ik was werkzaam in de wo-
ningbouw tot ik mijn werk wegens
een fusie niet langer parttime kon
uitoefenen. Mijn hobby's zijn fietsen,
theaterbezoek en (woord)spelletjes.”
 
Wat doe je?
“Ruim twintig jaar ben ik vrijwilliger
in de Kerk. Eerst was ik betrokken bij
ons contactblad, onder andere de
lay-out; later ging ik werken op het
parochiebureau. Bij de fusie tot Trini-
tas trad ik in dienst als parochiese-
cretaresse. Dat werk doe ik nu weer
als vrijwilliger. Sinds een paar jaar
maak ik ook deel uit van de Reiscom-
missie van de Vereniging Ouderen-
belang in Voorschoten.”
 
Wat inspireert je?
“Op een reis met de parochie, in een
viering tijdens een boottocht op het
Meer van Galilea, werd ik geraakt
door de gedachte dat Jezus in feite
een ondeugende gast was, die tegen
regels en Farizeeën in op weg ging
naar een andere wereld. Dat is me
bijgebleven. Verder is het contact
met de vele enthousiaste vrijwilligers
fijn. Er gaat zoveel om in de paro-
chie, ook achter de schermen.”
 
Waar hoop je op?
“Hopelijk blijft ons fijne pastoraal
team gezond. Ik hoop dat het chris-
tendom blijft bestaan, en dat er en-
thousiasme blijft; dat de Kerk als in-
stituut iets moderner wordt; dat de
Kerk, zoals kardinaal Martini van
Milaan in 2012 zei, niet vermoeid en
onze cultuur niet verouderd raakt.
Parochianen moeten kunnen mee-
denken, zoals bij de totstandkoming
van het pastoraal beleidsplan. Ik zou
graag willen dat de geloofsrichtingen
goed naast elkaar leren te leven; en
dat de intentie van het pastoraal be-
leidsplan wordt verwezenlijkt: open
staan voor elkaar, gastvrijheid.”

Samen met Paulus de weg van de liefde verkennen

Op onze website wordt een ge-
spreksgroep over de apostel Paulus
aangekondigd, aan de hand van Tom
Wrights recente biografie. In mijn
gedwongen ‘isolement’ heb ik dat
boek gelezen. Samen met enkele
vrienden maak ik deel uit van een
groepje dat al met Paulus bezig is;
we lezen ‘God ontmoeten in Paulus’
van Rowan Williams. Hoe meer je
over Paulus leest, des te meer valt
op hoe gedreven en toegewijd hij is,
om samen de weg van liefde, de weg
naar God, te verkennen; de weg die
Jezus is gegaan.
 
In al zijn brieven benadrukt Paulus,
dat het Verbond met God, waar het
Oude Testament over gaat, in Jezus
is vervuld: Jezus is het zichtbare
teken van God die Liefde is. Het is
dus niet langer van belang of je tot
een bepaald volk behoort: de bood-
schap van liefde is voor àllen be-
stemd. Het gaat niet langer om het
strikt voldoen aan bepaalde regels:
het gaat erom in je hele leven de
Liefde toe te laten: geloven in God.
De mensheid is door Jezus één gezin
geworden, dat in geloof en toewij-
ding ge-hoor-zaam is, ge-hoor geeft
aan het Evangelie; dàt is ‘rechtvaar-
diging door het geloof’. Wie dat doet
is al deel van een nieuwe wereld,
een nieuwe toekomst, in het besef
van Gods nabijheid in iedere mens,
een God die leeft en iets doet met
mensen.
 
Wij zijn hier en nu beelddrager van
God om Gods liefde en orde te weer-
spiegelen in de wereld en Hem zo lof
te brengen voor zijn schepping. Dàt
 
 
 
 

is de ‘verlossing’, de vernieuwing:
in trouw aan God en aan Jezus niet
alleen maar ontvangers te zijn van
genade, maar ook brengers ervan.
Door zijn boodschap en zijn geest
herstelt God de mens, laat ons de
dingen op een andere manier zien
zodat wij de veranderende kracht
van God verder kunnen verspreiden.
Wij zijn ‘Gods poëzie’, zijn kunst-
werk, in een nieuwe schepping.
 
De hemel is Gods dimensie van onze
huidige realiteit. Jezus neemt ons
niet mee naar de hemel, maar komt
om samen met ons af te maken wat
al begonnen is: de aarde, domein
van de mens, vol maken van hemels
leven, domein van God. Jezus is de
plek waar hemel en aarde elkaar
raken: de mens die liefde doet is de
ware tempel. De Geest is de kracht
om levens te veranderen, een kracht
die ons van binnenuit verandert.
 
In onze groep merken we dat Paulus
je dichter kan brengen bij Jezus en
dus bij God (God ontmoeten!); hij
laat zien dat “niets ons scheiden kan
van Gods liefde” (Rom 8,38-39), dat
ieder welkom is bij God en dat Jezus
– in ons – nog leeft. Kern van ons ge-
loof. Laat u de kans om u door deze
apostel te laten verrijken en uw ge-
loof te verdiepen, niet ontglippen!

Emile Verviers

15



Jeugd en Jongeren

Eerste heilige Communie uitgesteld

Normaal zouden er rond deze tijd foto's verschijnen van feestelijk geklede
kinderen die hun eerste heilige Communie hebben ontvangen, maar helaas
moeten we daar nu mee wachten tot het nieuwe schooljaar. Daarom ziet u
hier de vissen (Rijswijk) en de handjes (Leidschendam-Voorburg) met namen
en foto's van de kinderen. Op een zondag in januari hebben zij in de ge-
meenschap hun naam genoemd.
 
Door middel van deze attributen blijven hun namen duidelijk aanwezig, om
ons te wijzen op het komende feest en zodat wij voor onze communicanten
en hun gezinnen kunnen bidden dat de eerste heilige Communie hen dicht
bij Jezus en de Kerk mag brengen. En nu ook om geduld en uithoudingsver-
mogen voor hen!

Kapelaan Daan Huntjens

Videobellen met de tieners van het Vormsel

Na drie weken thuiszitten zonder uitzicht op weer bij elkaar komen besloten
we met de werkgroep Vormsel dat wij de tieners ook met videobellen kon-
den bereiken. En dus spraken wij in maart en april alle drie de groepen. Het
bijeenzijn was bijzonder en verrassend! Bijna alle kinderen deden mee.

 
Ook de jongeren van Stars4Jezus spraken elkaar. Ook voor de werkgroep
waren deze bijeenkomsten leuk en gezellig. De tieners zijn wisselend aan-
dachtig, net als wanneer wij hen in de kerk bijeen hebben. Een klein verschil,
dit keer hingen zij tijdens de sessie niet in de gordijnen van de kerk maar in
die van hun eigen kamer.

Werkgroep Vormsel

Wereldjongerendagen

De Wereldjongerendagen worden
een jaar uitgesteld. De WJD in Lissa-
bon vinden niet in 2022 plaats, maar
pas in 2023. Dat heeft het Vaticaan
bekendgemaakt op maandag 20
april. Ook de Wereldgezinsdagen 
in Rome, die in 2021 zouden zijn,
worden een jaar uitgesteld. Tot het
uitstel is besloten vanwege de huidi-
ge situatie rond het coronavirus en
de gevolgen daarvan voor de voor-
bereidingen op beide evenementen
wereldwijd. 

Zomerkampen

De inschrijving voor de zomerkam-
pen van het bisdom (19 juli t/m 25
juli) is geopend. "De kampen zijn
online voorbereid, zodat we in de
zomer alle deelnemers weer kunnen
verwelkomen”, vertelt Desiree
Bühler, medewerker jongeren-
pastoraat. Meer informatie over
aanmelden en hoe u de kampen
kunt steunen met een gift vindt u op:
https://www.bisdomrotterdam.nl/
nieuws/inspiratie-nieuws/juist-nu-
zijn-de-zomerkampen-van-het-
bisdom-belangrijk.

Leuk om de tieners te zien op ons
scherm. Ieder vanuit zijn eigen plekje
achter zijn schermpje. Ze vonden het
ook leuk en gezellig om elkaar weer
te zien. De jongste groep had van te
voren het filmpje van de zandtove-
naar over het lijdensverhaal van
Jezus bekeken. Hierover ging het
gesprek. Hoe herken je een gelovig mens, dat

bespraken wij met de tieners van
LikeJesus in een andere sessie.
Tijdens een brainstorm maakten wij
met hen een digitale tekening. Een
knap staaltje creativiteit want
tekenen op een computer is niet zo
makkelijk! Dat een mens gelovig is
zie je niet altijd aan de buitenkant,
zo concludeerden zij met elkaar,
maar zit vooral in gedrag. 


