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Geef jongeren de kans!
Pastoraal werkster Saskia van Winden gaat per 1 september aan de slag in de Sint Jan de Doperparochie te Gouda
en omgeving. Hier vertelt ze over haar roeping en kijkt ze terug op zestien bewogen en inspirerende jaren.
Ben jij al van jongs af aan bij de
Kerk betrokken?
“Ik ben opgegroeid in een groot,
katholiek gezin met elf kinderen. Ik
woonde als laatste nog thuis en
kreeg als studente theologie de gelegenheid voor fijne gesprekken over
het geloof met mijn helaas inmiddels
overleden vader. Mijn geloof is mede
gevormd door mijn oma en de parochiepastoor, aan wie ik veel te danken heb. Daarom roep ik ook: Geef
jongeren de kans! Uit eigen ervaring
weet ik hoe ik door het vrijwilligerswerk opgenomen ben in de gemeenschap en wat het betekent om gezien
te worden.”
Waar ben je met jouw werkzaamheden begonnen?
“In 2004 ben ik begonnen in de H. Bernadettekerk in
Rijswijk, waar ik vier uur in de week assisteerde bij het
communieproject. Mijn taken breidden zich steeds meer
uit: ik zette het eerste communieproject op, daarna het
na-communieproject. Na weer later een paar jaar het
vormselproject te hebben gedraaid, heb ik het nieuwe
vierjarige vormselproject ontwikkeld. Al gauw bleek er
onder de jongeren de behoefte te bestaan na het Vormsel verder te gaan. Zo ontwikkelde ik voor hen een navormsel project. Uiteindelijk zijn de vormsel- en na-vormselprojecten opgenomen in de overkoepelende catechese
van de RK Federatie Vlietstreek. Na het vertrek van pastor Ingrid van der Aart heb ik ook veel individuele pastorale gesprekken gevoerd.”
Hoe sta jij in het pastoraat?
“Wat ertoe doet in mijn werk en waar ik voor sta, vind ik
het uitgangspunt. Hoe werkt mijn pastoraat door in mijn
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leven? Altijd liefde voor de mens vanuit het Evangelie
waarbij Jezus liefde had voor iedere mens. Jezus koos
juist voor de mensen die verstoten werden door diegenen
die streng in de leer waren. Jezus: ‘de wet is er voor de
mens en niet de mens voor de wet’. Geloof moet bevrijdend werken en niet verkrampend. Zo sta ik in mijn pastoraat.”
Maar dat kun je niet alleen?
“Naast de inzet voor de jongeren was de samenwerking
met vrijwilligers een belangrijk, zo niet het belangrijkste
onderdeel van mijn werk: ik kan het niet alleen, daarom
ben ik altijd op zoek naar helpers. En niet bang zijn om
door te pakken en het nodige te veranderen. De kunst is
om de vrijwilligers op de juiste plek te zetten waar ze hun
talenten kunnen benutten.”
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Na ruim tien jaar, eerst door pastoor
Van Deelen gevraagd als bestuurslid
van de H. Bonifatiusparochie en aansluitend als vicevoorzitter van de
Personele Unie van Besturen van
de RK Federatie Vlietstreek, heeft
Tineke aangegeven het bestuurswerk achter zich te laten.
Van harte blijft ze zich inzetten als vrijwilliger binnen de H. Bonifatiusparochie. Dankbaar zijn de bestuursleden voor haar collegiale betrokkenheid en
persoonlijke inzet binnen het bestuur en het geheel van de parochies. Eigenlijk wilde Tineke al vorig jaar afscheid nemen, maar toen ik, als pastoor, nu
een jaar geleden in het ziekenhuis terecht kwam en lange tijd moest revalideren is Tineke als vicevoorzitter aangebleven. Een oprecht dank-je-wel is
hier zeker op z'n plaats.
Pastoor W. Bakker, voorzitter

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
Rob van der Brugge
Al bijna tien jaar hoor ik bij de Bonifatiusparochie. Ik ben
59 jaar oud, geboren en getogen in Den Haag. En daar
woon ik nog steeds met vrouw en zoon. Mijn advocatenpraktijk is ook in Den Haag. In onze parochie ben ik actief
als zanger in de Schola en het koor Gloria Deo. Overigens
functioneer ik in Gloria Deo ook als voorzitter van het koorbestuur. Het is
nog niet duidelijk welke functie ik in het federatiebestuur ga vervullen, maar
er is genoeg werk wat aangepakt moet worden. Hopelijk zal mijn termijn in
het bestuur er een zijn waarin inspiratie, visie, daadkracht en samenwerking
de boventoon zullen voeren.
Lizette de Groot
Ik ben getrouwd met Peter. Wij genieten van onze drie
prachtige volwassen kinderen en wij wonen al tientallen
jaren in Leidschendam. Na vele jaren als zelfstandig ondernemer heb ik momenteel de ruimte om mijn kennis
en ervaring te gebruiken in het bestuur en in diverse
projecten binnen de kerkorganisatie. Dankbaarheid, liefde, vertrouwen en
gastvrijheid zijn mijn levensmotto's. Ik wil graag een verbinder zijn tussen de
organisatie, het pastorale team en de parochianen van onze mooie levendige
geloofsgemeenschap. Samen geloven, en open staan voor elkaar, dat is de
toekomst. Dank voor uw vertrouwen, ik zie en spreek u graag in en rond de
kerk.
Raf Houben
Ik woon in Voorburg, ben 60 jaar, getrouwd en heb twee
volwassen dochters. Naast mijn doordeweekse banen als
bedrijfsjurist en universitair docent zet ik mij in mijn vrije
tijd graag in voor de katholieke gemeenschap. Zo ben ik
penningmeester van het Katholiek Nieuwsblad. Naast algemene zaken houd ik mij bezig binnen de federatie met privacy en de ledenadministratie. Als persoonlijke doelstelling hanteer ik het bevorderen van
verbinding en communicatie met de medeparochianen verenigd in geloof en
gebed; terwijl dat in deze coronatijd best wel lastig is. Ik hoop dat de maatregelen spoedig iets versoepeld worden zodat wij in het komend najaar en in
de Kersttijd met zoveel mogelijk personen de vieringen kunnen bijwonen.

Van het pastoraal team

Prediker: “Alles heeft zijn uur”
In de afgelopen week heb ik tweemaal in een liturgieviering geluisterd
naar een gedeelte uit het boek Prediker (3,1-15). Ik moet hieraan terugdenken bij het schrijven van dit pastoraal woord. Prediker (in het Hebreeuws Kohelet, dat zoiets betekent als ‘verzamelaar’) somt de vele
mooie en moeilijke momenten van het leven op. Voor alles is een uur.
“Alles heeft zijn uur” (Pr 3,1).
Met veertien tegenstellingen vat hij de ups en downs van
een mensenleven samen. Dit maakt hem niet onverschillig. Prediker roept hiermee op om elke periode van het
leven serieus te nemen en er niet overheen te leven. De
tijd achter ons én de tijd voor ons roept op tot verantwoord gedrag. Dit duurt in deze tijd geen uren, maar
maanden door het coronavirus. Het leven lijkt zich als
het ware in een soort quarantaine af te spelen, waar
velen onder lijden en anderen wakker geschud worden
om nabij-zijn waar te maken.
Deze uren, deze tijd vraagt om ruimte te geven aan
moeilijke omstandigheden in het leven én om goed stil
te staan bij de consequenties. Mensen worden ziek, verliezen hun baan en wat doet het met ons om afstand te
moeten houden van elkaar. Deze uren, deze tijd vraagt

om ruimte te geven aan verantwoord samenkomen als
gelovigen om de hoop te voeden en de liefde gestalte te
geven binnen de samenleving en de geloofsgemeenschap. Ja, we vieren weer samen de liturgie in de kerk.
De gele hesjes mensen zijn er voor uw veiligheid, maar
ook om u gastvrij te verwelkomen. Moet ik in de kerk
begeleid worden? Ik weet toch de weg! Er mag weer
gezongen worden door een beperkt aantal koorleden.
Zelf moet ik mijn mond houden. Samenzang mag niet.
Het moet niet gekker worden. Toch is het zo bepaald
met het oog op de gezondheid van allen.
Mijn oproep aan u: laten we vooral kijken naar wat er
wél kan, wat er wél mogelijk is en dat het veilig is om
naar de kerk te komen. Ook wordt er serieus nagedacht
de eerste heilige Communie te vieren en de jongeren het
Sacrament van het heilig Vormsel te laten ontvangen.
En wanneer u zich te kwetsbaar voelt, dan doen we ons
best om via livestream de viering bij u thuis ‘te brengen’
en iedere week een leef- en geloofmoment met u te
delen. Als pastoor vermeld ik hierbij gelijk, dat via de
Givt-app u vanuit thuis mee kan doen met de collecte.
Niet onbelangrijk met het oog op de financiële gezondheid van de parochies.
Het belangrijkste is, dat we met elkaar vieren en dat
we voor elkaar bidden om de hoop te voeden op betere
tijden, waar ik met groot verlangen naar uitzie. Dat ik
hieraan mag en kan meewerken, zo bid ik met u tot
onze God.
Pastoor W. Bakker

Geen gezamenlijke Ziekenzalving

Kapelaan Van Deelen

De vieringen met daarin de Ziekenzalving komen dit jaar te vervallen. Op dit
moment is het ook niet duidelijk wanneer deze bijzondere vieringen met
ontmoeting na afloop wel gehouden kunnen worden. Het is echt afwachten
of en wanneer het weer verantwoord zal zijn om dit Sacrament van de zieken tijdens een viering in de kerk te kunnen ontvangen.

De komende tijd is kapelaan Lex
van Deelen nog afwezig en zal hij
zich niet kunnen inzetten binnen
onze federatie. Zijn verantwoordelijkheden en pastorale activiteiten
als vicaris-generaal van het bisdom
Rotterdam vragen alle aandacht van
hem. U ziet hem daarom ook niet
ingeroosterd in het liturgisch rooster. We wachten af wat de nabije
toekomst gaat brengen.

Mag ik u wel in overweging geven om het ontvangen van dit Sacrament bij
ernstige ziekte of sterk afnemende krachten niet op stel en sprong te vragen.
Tijdig aanvragen geeft niet alleen ons rust. Ook voor de betrokkene is het
belangrijk zich hierop voor te bereiden en het Sacrament bij volle bewustzijn
te mogen ontvangen.
Pastoor W. Bakker

Pastoor Wim Bakker

3

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

Vervolg interview Saskia van Winden

Startviering jongeren op 13 september

En nu een nieuwe uitdaging?
“Na zestien jaar en gezien mijn leeftijd is het goed je te
bezinnen op de toekomst in het pastoraat. Het bisdom
attendeerde mij op de functie in Gouda. Hier zal ik me
gaan inzetten in de toerusting van vrijwilligers, de catechese naar ouders, maar ook betrokken worden in de
liturgie en bij uitvaarten.”

Kinderen en jongeren in de parochie, in het bijzonder de
vormselgroepen (van nu en uit het verleden) worden uitgenodigd voor deze viering aan het begin van een nieuw
school- en studiejaar. De viering staat in het teken van
het afscheid van pastoraal werker Saskia van Winden.
Allen van harte welkom bij dit afscheid.

Voor de uitgebreide versie van dit interview zie onze
website: www.rkvlietstreek.nl
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Je moet je voor de viering aanmelden (zie onze website),
maar je kunt Saskia van Winden ook even persoonlijk
groeten na de viering zo rond 12.15 uur bij de kerk.

Geloven en vieren

U kunt weer naar de kerk!
Sinds juli is kerkbezoek weer mogelijk en kunt u ook te Communie gaan. Er
zijn allerlei maatregelen getroffen om besmetting met corona te voorkomen.
Tijdens de vieringen zijn er vrijwilligers die alles in goede banen leiden en er
zijn speciale Communie-altaren in de kerken geplaatst. Zo voldoen wij aan de
voorschriften van de overheid en handelen we in overeenstemming met de
door de Nederlandse bisschoppen vastgestelde richtlijnen.
Aanmelden voor de weekendvieringen
Om te voorkomen dat we mensen naar huis moeten sturen moet u zich voor
de vieringen op zaterdag en zondag aanmelden:
voor vieringen in de HH. Benedictus en Bernadettekerk en in de H. Bonifatiuskerk via: 06 82 91 43 27 op donderdag tot en met zaterdag tussen 10.00
en 11.30 uur en via reserveren@bonifatiusparochie.info
voor vieringen in de St. Martinuskerk en in de HH. Petrus en Pauluskerk via:
06 51 11 34 54 op donderdag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 11.30 uur
en via reservering@sintmaarten-trinitas.nl
Als wij van de GGD horen dat iemand met corona een
viering heeft bezocht, zullen wij de aanmeldingslijsten
gebruiken om u daarover te informeren. Wij geven geen
namen aan andere instanties door. De lijsten worden na
drie weken vernietigd.

Zie onze website voor een totaal overzicht van alle maatregelen. Op u wordt een beroep gedaan zich te houden
aan de maatregelen en de aanwijzingen op te volgen. Op
die manier kunnen we ervoor zorgen dat onze kerken
veilige plaatsen zijn.

Maatregelen voor het organiseren van parochie-activiteiten
Vanaf 1 september kunnen er weer (bescheiden) groepen mensen bijeenkomen voor parochie-activiteiten. Zij
mogen weer in één van de ruimtes van de parochie worden gehouden. Aan de contactpersoon/coördinator van
een activiteit wordt gevraagd om vooraf contact op te
nemen met de verantwoordelijke persoon die het inrichten van de kerkruimtes op zich heeft genomen. Zo kan er
met inachtneming van alle regels met het oog op afstand
houden en hygiëne op een verantwoorde wijze bijeengekomen worden. Hiervoor is een protocol opgesteld waarvan vooraf kennis genomen moet worden en er moet
worden toegezien, dat het goed wordt nageleefd.

De verantwoordelijke personen waarmee contact moet
worden opgenomen voor de ruimtes die bij de volgende
kerken horen zijn:
Voor de HH. Benedictus en Bernadettekerk: dhr. Sjaak
Hauser, j.hauser@hetnet.nl
Voor de H. Bonifatiuskerk: dhr. Paul Schott,
beheerder@bonifatiusparochie.info
Voor de Sint Martinuskerk: dhr. Maarten de Groot,
mahedegroot@gmail.com
Voor de HH. Petrus en Pauluskerk: dhr. Joop van
Heesewijk, joopvanheesewijk@icloud.com
Pastoor W. Bakker

Geven zonder contant: digitaal collecteren
Binnenkort is het mogelijk om op een nieuwe manier
deel te nemen aan de collecte tijdens de viering. Dan
starten we met Givt en kunt u naast contant geld ook
met uw smartphone geven. Op onze websitel leest u hoe
het werkt en wat u kunt doen om ook zonder contant
geld te blijven geven aan de collecte.

Afscheid van Ina van der Steen en Saskia van Winden
Na het uitgestelde afscheid van Ina willen we op 30 augustus in de HH. Benedictus en Bernadettekerk in de viering van 9.30 uur persoonlijk afscheid van
Ina nemen. Op 13 september is het afscheid van Saskia in de viering om
11.00 uur in de H. Bonifatiuskerk. Na afloop van deze viering is er buiten bij
de kerk een veilige, op afstand en doorlopende persoonlijke afscheidsgroet
van u, van jou met Saskia mogelijk. Voor beide vieringen moet u zich aanmelden. Een persoonlijk kaartje met een afscheidsgroet kunt u in de bus doen
van de parochiesecretariaten en Open Huis.
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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

Nieuws van De Samenlopers

Schuldhulpmaatje in Rijswijk

In de coronatijd hebben De Samenlopers een poster
laten maken en op het Azielzoekerscentrum (AZC) opgehangen, zodat de bewoners en medewerkers weten dat
er aan hen gedacht wordt. Een kleine afdruk hangt in
onze twee Rijswijkse kerken.

In het vorige nummer berichtte ik
over het plan om
SchuldHulpMaatje
in Rijswijk te starten.

Er kwam een aanbod van Stichting Gave om rugtasjes
met speelgoed samen te stellen die wij kunnen schenken
aan de kinderen van 0-12 jaar op het AZC. Deze hebben
wij aan de kinderen kunnen uitdelen net voor de zomervakantie inging.

Ondertussen zijn afgevaardigden van de vier kerken
van ‘Wij Geloven in Rijswijk’ (de H. Bonifatiusparochie,
de Protestantse Gemeente Rijswijk, de Volle Evangelie
Gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk) gestart met het opzetten van de organisatie. Daarvoor zoek
ik een of twee mensen die daaraan willen bijdragen en
mogelijk ook plaats willen nemen in het bestuur van de
te vormen stichting.

Wij zijn dankbaar dat we als vrijwilligers weer aan de slag
kunnen op het AZC. We hebben in goed overleg met de
COA-medewerkers in juni een plan van aanpak gemaakt.
De mannen bij de fietsenwerkplaats zijn als eerste weer
begonnen. Hierna zijn op zaterdag 11 juli de eerste kinderen weer lekker aan het buitenspelen gegaan en eind
juli heeft ook het eerste groepje vrouwen weer aandacht
en activiteiten mogen ontvangen.
De meer individuele activiteiten, zoals bijvoorbeeld computer- en taallessen, kunnen nog niet beginnen. Hiervoor
is een kleinere afstand nodig dan nu is toegestaan.
We blijven de voorgeschreven coronamaatregelen volgen en we zijn blij dat er in ieder geval weer contact is
met de bewoners.
Wilt u meer informatie of contact met ons? Dat kan via:
info@desamenlopers.nl; kijk op www.desamenlopers.nl
en op onze facebooksite: De Samenlopers - AZC Rijswijk.
Ellen Sormani namens De Samenlopers
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Pier Tolsma, diaken

Heilige Bonifatius

Muziek in de Bonifatius

Familieberichten

Op zondagmiddag 27 september
2020 om 15.00 uur start onze concertserie met een concert door de
Tsjechische organist Aleš Nosek,
verbonden aan de Bartholomeuskathedraal van Pilsen.

Overleden
Beppie van Zijl-Bierhuizen, 87 jaar
Karel van der Heijden, 88 jaar
Bob Hoeberichts, 87 jaar
Jos Roos, 64 jaar
Zorka Bota-Madsen, 64 jaar
Karel Eijs, 91 jaar
Riet van Gils-Brom, 85 jaar
Diny Havik-Barnhoorn, 91 jaar
Jan Nagel, 82 jaar
Käthe Verouden, 85 jaar

Op 11 oktober om 15.00 uur treedt
het duo Estehaagse op met een vioolconcert uit het Beethoven circuit.
Op 22 november om 15 uur verzorgt Gerard Legierse een orgelconcert als
vervanging van het Caeciliaconcert (de verwachting is dat grote koren dit
jaar nog niet mogen optreden).
Aanmelding via e-mail of telefoon is verplicht; bij voorkeur per e-mail via
muziek@bonifatiusparochie.info of bellen met 06 20 96 19 25. Er zijn maximaal honderd plaatsen. Deze aankondiging is onder voorbehoud vanwege
mogelijke coronamaatregelen.

Maaltijdprojecten

Afscheid –
een nieuw begin
Velen van u weten dat ik al enkele
jaren katholieke theologie studeer.
Theologie is de ambtsopleiding voor
elk ambt of functie in de kerk. Tot
mijn vreugde heb ik deze opleiding
op 27 mei afgerond met een goed
resultaat.
Door het afronden van mijn opleiding kom ik in aanmerking voor een
eerste benoeming van de bisschop.
Sinds 1 april ben ik al pastoraal werkzaam in verzorgingstehuis De Mantel
in Voorburg.
Sinds 1 juni is daar ook verzorgingstehuis de Ark bijgekomen (Wateringen).
Dit zijn deeltijdfuncties. Deze benoemingen zal de bisschop bevestigen. Ik
ben nog in afwachting voor een derde benoeming in een parochie. Naast
deze functies ga ik ook voor in zondagsvieringen (in met name ziekenhuizen).
Er is dus genoeg te doen.Daarom heb ik besloten om met mijn (liturgisch)
vrijwilligerswerk in de Bonifatiuskerk te stoppen. Met vreugde mocht ik in
uw kerk vijftien jaar lang dienstbaar zijn aan het altaar als acoliet en negen
jaar lang als lector. Ik had graag tijdens een viering nog eenmaal geassisteerd. Helaas is dat door de coronapandemie in het water gevallen. Vandaar
dit artikel in Kerk aan de Vliet.
Via deze weg wil ik u danken voor de steun, het gebed, de gesprekken in de
afgelopen jaren. Ik hoop dat u voor mij wilt bidden, nu ik deze nieuwe verantwoordelijkheden krijg. Hoewel ik niet helemaal weg ben uit de parochie,
zal ik toch minder zichtbaar aanwezig zijn. In gebed weet ik mij blijvend met
u verbonden. Verenigd rond de Goede Herder. Ik bid dat het goede werk dat
God in mij begonnen is, dat ik dat met zijn hulp mag voltooien. Alle goeds,
Drs. Nabor Langstraat

Jam-Jam in Nieuwe Kerk
Onder voorbehoud start Jam-Jam
weer op 17 september. Er zijn maximaal 24 gasten en er worden coronamaatregelen toegepast (o.a. geen
vrije keuze van zitplaatsen). Betaling
alleen met gepast geld (€ 6,-).
Aan de hand van ervaringen met
deze maaltijd wordt besloten om al
dan niet door te gaan; de volgende
data zijn – onder voorbehoud dus –
1, 15 en 19 okt, 12 en 26 nov. en
10 dec..
Aanmelding voor de maaltijd van de
17e kan op maandag 14 september
tussen 17 en 18 uur bij Adèle Lievaart (070 393 21 63). Als er teveel
aanmeldingen zijn komt u op de
reservelijst te staan en bent u zeker
van een eetplek op de volgende
datum.
Benedictus en Bernadettekerk
Vanwege de coronadreiging is nu
nog niet bekend wanneer er maaltijden worden gehouden. Zodra daarover een besluit is genomen, zullen
de deelnemers persoonlijk worden
benaderd.
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Vieringen in onze kerken

Zaterdag 5 en zondag 6 september: 23e zondag door het jaar, gebedsdag voor de schepping
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma St. Maarten
za 18.00 P&P Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma organist
za 18.30 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 Huntjens
Schola Cantorum
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma organist
Zaterdag 12 en zondag 13 september: 24e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
Schola Cum Jubilo
za 18.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
Con Amore
za 18.30 B&B Euch. Pastor Van Vliet
organist
zo 09.30 B&B Euch. Pastor Van Vliet
Gerardus Majellakoor
zo 09.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
St. Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Bakker
Koorschool, startviering, afscheid Saskia v. Winden
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
Con Amore
Zaterdag 19 en zondag 20 september: 25e zondag door het jaar, Vredesweek met extra collecte voor PAX
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
St. Maarten
za 18.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
organist
za 18.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma organist
zo 09.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma Resonet in Laudibus
zo 09.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
St.Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma Gloria Deo (Lat)
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
JoKo
Zaterdag 26 en zondag 27 september: 26e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
St. Maarten
za 18.00 P&P Euch. Pastor Van Eijk
organist
za 18.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
organist
zo 09.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
Resonet in Laudibus
zo 09.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk
Vier Jaargetijden
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Huntjens
Gloria Deo
zo 11.00 P&P Euch. Pastor Van Eijk
Con Amore
zo middag Mar Euch. Pastoor Bakker
Eerste heilige Communie
Zaterdag 3 en zondag 4 oktober: 27e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
za 18.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
za 18.30 B&B Comm. Gebedsleiders Verviers & Beker
zo 09.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
zo 09.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Huntjens
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
zo middag P&P Euch. Pastoor Bakker
zo 15.30 Mar Gebed Kapelaan Huntjens

Zanggroep
Organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Con Amore
Eerste heilige Communie
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

Oktober is de rozenkransmaand. In onze kerken wordt op de volgende dagen de rozenkrans gebeden in de
HH. Benedictus en Bernadette op maandag om 18.30 uur; in de H. Bonifatius iedere dag om 19.30 uur in de
pastorie; in de St. Martinus op woensdag om 12.20 uur.en in de HH. Petrus en Paulus op woensdagavond om
19.00 uur en na de Eucharistieviering van 9.00 uur op dinsdagochtend.
Afkortingen
Kerken:
Soort viering:
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B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus
Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Vieringen in onze kerken

Iedere zondag is er om 11.00 uur een rechtstreekse uitzending van een Eucharistieviering vanuit onze federatie.
Zie hiervoor onze website: www.rkvlietstreek.nl
Zaterdag 10 en zondag 11 oktober: 28e zondag door het jaar, kerkproeverij
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
St. Maarten
za 18.00 P&P Euch. Pastor Van Eijk
organist
za 18.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
organist
zo 09.30 B&B Euch. Pastor Van Eijk
Resonet in Laudibus
zo 09.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
St. Maarten, kinderwoordd. & tienerkwartier plus
zo 11.00 Bon Euch. Pastor Van Eijk
Koorschool
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
JoKo
Zaterdag 17 en zondag 18 oktober: 29e zondag door het jaar, Missiezondag met extra collecte voor Missio
za 16.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk & diaken Tolsma St. Maarten
za 18.00 P&P Euch. Pastor Van Eijk & diaken Tolsma organist
za 18.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
organist
zo 09.30 B&B Euch. Kapelaan Huntjens
Resonet in Laudibus
zo 09.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma Schola Cum Jubilo
zo 11.00 Bon Euch. Kapelaan Huntjens
Gloria Deo (Lat)
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma Con Amore
Zaterdag 24 en zondag 25 oktober: 30e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
za 18.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
za 18.30 B&B Euch. Pastoor Bakker
zo 09.30 B&B Euch. Pastoor Bakker
zo 09.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens

St. Maarten
organist
organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gerardus Majellakoor
organist

Vrijdag 30 oktober
vr 19.00 P&P Euch.

Plechtig Lof, afsluiting maand van de Rozenkrans

Kapelaan Huntjens

Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november: Allerheiligen, dag van de mantelzorg (Mar en P&P)
za 16.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
Zanggroep
za 18.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
organist
za 18.30 B&B Euch. Pastoor Bakker
organist
zo 09.30 B&B Euch. Pastoor Bakker
Barina
zo 09.30 Mar Euch. Kapelaan Huntjens
St. Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Bakker
Schola Cantorum, Allerheiligen en Allerzielen
zo 11.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens
Con Amore
zo 14.30
Gebed Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma Schola Cum Jubilo, gravenzegening op Sint Agatha
zo 16.00
Gebed Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma Schola Cum Jubilo, gravenzegening op Noorthey
Maandag 2 november: Allerzielen
ma 10.00 Mar Euch. Pastoor Bakker
Gelegenheidszangers
ma 19.00 Mar Gebed Dkn Tolsma & g.l. Agterdenbosch St. Maarten
ma 19.00 P&P Gebed Past. Bakker & gebedsl. De Wit
Con Amore
Vieringen op weekdagen
maandag
12.15 Mar
maandag
19.00 B&B
maandag
19.30 B&B
dinsdag
9.00 P&P
1e dinsdag
9.30 B&B
2e t/m 5e di
9.30 B&B

Middaggebed
Eucharistieviering
Rozenkrans
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering

woensdag
9.30 Bon Eucharistie, om 9.00 uur aanbidding
woensdag
12.45 Mar Eucharistieviering & 3e wo aanbidding
woensdag
19.00 P&P Rozenkrans
1e, 3e, 5e do 9.00 Mar Eucharistieviering
2e en 4e do
9.00 Mar Communieviering
vrijdag
9.00 P&P Eucharistieviering & 1e vr aanbidding
vrijdag
9.30 Bon Eucharistieviering & 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

Parochiebureau open

Heilige Petrus en Paulus
di en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 43 10
Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

De Mantel zoekt vrijwilligers

Nadat de parochiebureaus in
Leidschendam en Voorburg een tijd
vanwege de corona gesloten waren,
zijn zij nu weer op de normale tijden
open. Er zijn maatregelen getroffen
om besmetting te voorkomen en u
wordt verzocht bij een bezoek de
gebruikelijke maatregelen in acht
te nemen.

Actie Kerkbalans
Vijf maanden geleden ontving u de
brief met het verzoek om een
financiële bijdrage aan de parochie.
Sinds die tijd is er in de wereld veel
veranderd. Het zou dan ook niet
vreemd zijn als de actie aan uw
aandacht is ontsnapt.
We hebben uw steun hard
nodig. Als u er dit jaar
nog niet aan toe
bent gekomen
om een bijdrage
over te maken, wilt
u dat dan alsnog doen? Heeft u al
bijgedragen, dan veel dank daarvoor.
Sint Maarten:
NL60 RABO 036 59 00 435 t.n.v.
Parochie Sint Maarten Voorburg.
Trinitas:
NL33 RABO 036 59 91 325 ten name
van Parochie Trinitas Leidschendam.
Namens de commissie Actie Kerkbalans,
Marie-Ginette de Bont
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Sinds het vertrek van pastor Paul Sas zijn er geen kerkvrijwilligers meer. Als
pastoraal team van verzorgingshuis De Mantel (Voorburg) willen we toch
graag vieringen verzorgen. Vieringen vinden plaats op:
- De 1e zondag van de maand (R.K., door vrijwilligers)
- De 2e zondag van de maand (PKN Voorburg)
- De 3e vrijdag van de maand (R.K., de pastoraalwerker van De Mantel)
- De 4e vrijdag van de maand (protestants)
Voor de vieringen zoeken wij nog kosters en vrijwilligers die bewoners naar
de kapel willen brengen. Ook zoeken we nog (betaalde) muzikale ondersteuning. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met mij op per telefoon
06 40 22 93 43, of via nabor.langstraat@florence.nl.
Namens het pastorale team van De Mantel, Nabor Langstraat

Graven- en urnenzegening
De jaarlijkse gebedsdienst en zegening van de graven
en urnen, bij gelegenheid van de gedachtenis van Allerzielen, zal op zondag 1 november plaatsvinden op de
begraafplaatsen in Leidschendam:
om 14.30 uur op St. Agatha, Veurse Achterweg;
om 16.00 uur op Noorthey, Tuinenlaan.
Familieleden, vrienden en belangstellenden worden uitgenodigd om bij deze vieringen aanwezig te zijn en een
lichtje te ontsteken bij de overledenen.

Sint Maarten en Trinitas

140 jaar HH. Petrus en Pauluskerk

Familieberichten

Op 9 september is het 140 jaar geleden dat de inwijding van de HH. Petrus en Pauluskerk plaatsvond. Het
plan was om dit feestelijk te vieren
met hopelijk een goed gevulde kerk
en een hartelijk samenzijn na afloop.
Ook voor de vrijwilligers wilden we
een gezellig moment organiseren.
Vanwege het coronavirus met alle
voorschriften en beperkingen
moeten we hiervan afzien.
Laten we hopen en bidden dat er
later wel gevierd kan worden, en ons
voor de geloofsgemeenschap in
Leidschendam inzetten en zo met
vertrouwen opgaan naar de 150 jaar.
Pastoor W. Bakker

Overleden
Corry Lustenhouwer, 102 jaar
Lien van den Akker-Kamsma,
90 jaar
José Rammeloo, 84 jaar
Vera Tjong Tjin Joe, 82 jaar
Peter van de Weijer, 93 jaar
Nel Kempen-Zwetsloot, 84 jaar
Gerard Raven, 95 jaar
Jan van der Geest, 88 jaar
Catharina de Groot-Heijdra,
99 jaar
Riet Schilperoort, 86 jaar
Hermien Verweij-Hogenelst,
92 jaar
Jeanne van Zon-Beentjes, 85 jaar
Greet Grobben, 86 jaar
Jean Beeren, 87 jaar

Vrouw en geloofgroep
Het ziet er op dit moment niet naar uit dat het seizoen 2020-2021 op de gebruikelijke manier kan beginnen vanwege
de coronamaatregelen. Wel verwachten wij dat een Vrouw en Geloof ochtend op woensdag 16 september van 10.00
tot 12.00 uur in de Kruisheuvelkerk mogelijk is. Het thema is: ‘Relaties in en met de Bijbel’. Alle belangstellenden
ontvingen hierover bericht. U kon u aanmelden tot 15 augustus.
Op woensdag 14 oktober is de Vrouw en Geloof groep van 10.00 tot 12.00 uur welkom in De Haard, Molenpad 2a
Leidschendam. Joke Tupan-Kaiser is de inleidster. De ondertitel die ochtend is: ‘Moeders’. Bij alle activiteiten: Aanmelden is noodzakelijk en uiterlijk een week ervoor, je krijgt daarna een bevestiging met informatie. Houdt u aan de
afgesproken tijd en bij klachten niet komen! Marianne Pompert, tel. 06 28 14 97 19, pompertmarianne@gmail.com,
Plony Korving-Harteveld, tel. 06 10 29 27 26, p.korving@outlook.com.

Vrijwilligers gezocht als schoolmaatje van nieuwkomers
Op een aantal basisscholen in Leidschendam-Voorburg
waar ‘nieuwkomers’ met een vluchtelingenachtergrond
worden opgevangen loopt momenteel een schoolmaatjesproject.
De kinderen beginnen op school met een achterstand.
Hoe beter hun ouders samen optrekken met school, hoe
beter het met de kinderen zal gaan. Vrijwilligers helpen
de ouders om beter te communiceren en gelijkwaardig
samen te werken met school.
Hiervoor zijn vanaf september weer nieuwe vrijwilligers nodig. U gaat gedurende het schooljaar wekelijks bij een
gezin op bezoek, ongeveer twee uur per week na schooltijd. U bouwt een vertrouwensband op met het gezin en
gaat mee naar de oudergesprekken op school. U helpt de ouders bij de (meest digitale) berichten die ze van school
ontvangen en bekijkt samen wat hun kind nodig heeft en u helpt het kind met huiswerk, als dat gewenst is of hoe de
ouders zelf hun kind kunnen helpen.
Vaak zien we een warme band ontstaan tussen nieuwkomersgezin en vrijwilliger. Interesse in deze dankbare taak?
Meldt u zich dan aan bij mij: harrietmarseille@schoolmaatjesONS.nl. Ik ben de coördinator van dit project, Schoolmaatjes ONS of kijk voor meer informatie op www.schoolmaatjesONS.nl.
Harriet Marseille
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Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

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

Kindervertelviering

Data eerste heilige Communie

Gelukkig hebben we op zondag 5 juli het seizoen toch
nog kunnen afsluiten met een aangepaste Kindervertelviering (‘De ark van Noach’). We hebben inmiddels dus
al ervaring met het coronaproof organiseren van een
Kindervertelviering en nodigen de allerkleinsten
(0 t/m 7 jaar) en hun ouders graag uit voor:

Gelukkig hebben wij een manier gevonden om het uitgestelde feest van de eerste heilige Communie mogelijk te
maken. Per parochie zullen op één zondag twee aparte
E.H.C.-vieringen worden georganiseerd, geheel los van
de normale zondagochtendmis, die gewoon doorgaat.

Zondag 4 oktober, 15.30 uur, Sint Martinuskerk
Op Werelddierendag zelf vieren wij met de Franciscusviering de start van het Kindervertelvieringenseizoen.
Het verhaal van Franciscus en de wolf kan niet ontbreken; evenmin het gebruik van de Tau, het bekende teken
van Franciscus. Van harte welkom om de allerkleinsten
al vertrouwd te laten raken met de kerkelijke ruimte,
met licht, met stil worden en bidden.
Normaal gesproken ook met
zingen, maar omdat samenzang te
risicovol is, denken we na over een
andere muzikale invulling. Alle
kinderen worden uitgenodigd
om hun lievelingsknuffel mee te
nemen.
12

Helaas moeten de groepen worden gesplitst én kunnen
de overige parochianen niet aanwezig zijn. Op deze wijze
is het mogelijk dat iedere communicant met zijn ouders
en grootouders op een veilige manier aanwezig kan zijn.
Zo wordt de eerste heilige Communie bescheidener,
maar toch feestelijk gevierd.
De data zijn: zondag 27 september in de St. Martinuskerk, zondag 4 oktober in de HH. Petrus- en Pauluskerk
en zondag 8 november in de H. Bonifatiuskerk (die op
veel andere zondagen anderszins bezet is).
Graag nog uw gebed voor de weg naar deze data voor de
kinderen en de organiserende werkgroep, waar veel op
afkomt.
Kapelaan Daan Huntjens

Kerk en wereld

Wereldmissiemaand 2020: ‘Gelukkig de vredestichters’
De campagne voor de Wereldmissiemaand heeft dit jaar als motto ‘Gelukkig
de vredestichters’. West-Afrika krijgt daarin de volle aandacht. Te midden
van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie
wil Missio er stemmen van hoop laten horen.
In deze crisis kan de katholieke Kerk van West-Afrika een belangrijke rol spelen, want zij is met haar netwerk in bijna elk dorp aanwezig. De mensen vertrouwen eerder de kerkelijke medewerkers dan hun regering. Bijna geen enkele andere organisatie kan door haar sterke netwerk van solidariteit zoveel
mensen terzijde staan en moed geven.
Ons wordt gevraagd daarbij te helpen met gebed en geld. In het weekend
van 17 en 18 oktober zal hiervoor in onze kerken worden gecollecteerd. U
kunt uw bijdrage ook overschrijven op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio
Wereldmissiemaand, Den Haag.

Vastenactie ‘Jacinta r€kent op ons’ succesvol beëindigd
De balans van de Vastenactie voor het werk van Jacinta van Luijk in Kenia
is opgemaakt. Het streefbedrag van € 24.000 is gehaald. En dat ondanks de
beperkingen van de coronacrisis. Zo konden de meeste vastensoepmaaltijden niet doorgaan en moesten activiteiten als spelletjesmiddagen vervallen.
Onze parochies in de federatie Vlietstreek brachten € 15.810 met acties bij
elkaar en Vastenactie heeft dit, volgens afspraak, aangevuld tot de genoemde 24.000 euro. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen.
Jacinta heeft namens haar team van Kitale Community Advancement Programme (KAP) enthousiast gereageerd. In Kenia ging de vlag uit toen het
resultaat bekend werd: “Namens allen in KAP en deelnemers aan onze activiteiten wil ik hierbij jullie uit de grond van ons hart bedanken voor de geweldige inzet, activiteiten en bijdragen die jullie hebben gegeven aan het Vastenactie 2020 project voor ons werk!
Per 1 september aanstaande kunnen we daarom weer aan de slag gaan
met onze activiteiten voor kansarme jongeren, alcohol- en drugsverslaving
en vredeswerk. We gaan dit combineren met coronapreventie, waarmee
we de afgelopen maanden al geoefend hebben. Alle goeds en Gods zegen
gewenst voor jullie allemaal!”
Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Vredesweek: ‘Vrede verbindt verschil’
De derde week van september zal er weer een Vredesweek worden
georganiseerd. PAX heeft als thema gekozen: ‘Vrede verbindt verschil’.
Diversiteit en verschillend kunnen zijn heeft met fundamentele vrijheid te
maken, als onderdeel van wat vrede is. Mensen moeten elkaar kunnen respecteren in hun eigenheid en elkaar kunnen verstaan, hier en elders. We
zien elkaar zitten en nemen de moeite om elkaar te helpen. In zo'n samenleving voelen mensen zich thuis en veilig. Zo'n situatie noemen we ook vrede.
In het weekend van 19 en 20 september zal aandacht worden besteed aan
het thema. Er is dan ook een collecte in de kerken. Ook kunt u een bijdrage
overmaken op: IBAN NL03 TRIO 0390 5150 00 o.v.v. Vredesweek 2020 t.n.v.
PAX in Utrecht. En de hele week, van 19 tot en met 27 september zullen we
weer de vredesvlag uithangen. Om steeds aan vrede te denken.
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Inspiratie en bezinning

Meditatie

Leerling van Jezus zijn via ‘e-learning’?

“Zie, Ik maak alles nieuw.”
(Apk 21,5)

Meer dan anders voelde ik mij de afgelopen tijd ‘leerling’, omdat we heel
nieuwe, veelal digitale wegen zochten om het Evangelie te verkondigen. Zo
moesten wij zelf het nodige leren om anderen in staat te stellen digitaal
leerling van Jezus te zijn. Leerling van Jezus zijn, kan dat eigenlijk wel via
e-learning? Gelovige leeftijdsgenoten van mij bouwen vaak heel wat geloofskennis op met veelal Engelstalige katholieke YouTubers, zoals de theoloog
Brant Pitre, de priesters Mike Schmitz en Chad Ripperger of bisschop Robert
Barron. De voeding voor hun gelovig leven zoeken zij veel eerder daar dan in
een parochieel catecheseaanbod. Ik vroeg hen waarom.

Column
Volhardend wachten
“Wat je moet doen,
wat je moet doen?
Wachten.
Je kunt alleen maar wachten. (…)
Knielende wachten op het uur.”
Dichtregels van Michel van der Plas
over de laatste dag, als Jezus komt.
Dichtregels die in deze tijd vaak bij
me opkomen.
We weten wat ‘gewoon’ wachten
is – je haalt je kind van school, je
wacht op de bus of bij de apotheek.
Het is even geduld oefenen en dan is
het doel bereikt. Nooit hadden we
gedacht dat we nog eens te maken
zouden krijgen met het bijbelse
wachten. Dat is vaak dramatischer
dan wij nu beleven.
De mensen in de Bijbel wisten ook
hoe het leven opeens bijna ondragelijk kan worden. In ballingschap
keken ze uit naar de terugkeer.
Eeuwenlang wachtten ze op de
komst van de Messias, de Verlosser.
Wachten zonder dat je het einde
weet. De hele Bijbel door hoor je zo
teksten over verlangend uitzien. We
hebben er nu iets van geproefd. Met
intens verlangen zien wij uit naar het
einde van de crisis.
Wat moet je doen? Wat kun je
doen? Wachten, je kan alleen maar
wachten. Maar dat wachten is niet
passief, is niet ‘niets doen’. Het is
wachten in volharding: ‘als dienaars
die wachten op hun Heer’. De profeten roepen daar steeds toe op:
bewaar je geloof, vertrouw op de
Heer, blijf bidden, blijf werken.
Vertrouw op de Heer en doe wat je
kan – om zelf overeind te blijven.
Doe wat je kan om je naaste bij te
staan. We wachten biddend, in
vertrouwen.
En laten we ons geloof koesteren,
het is kostbaar.
Martine Taks
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“De computer kun je aanzetten op elk moment dat het je uitkomt”, zei een
dertiger, “en je krijgt er meer inzicht in wat de katholieke Kerk precies leert
en waarom. Er wordt gesproken over veel dingen die ik in de kerk haast nooit
hoor”. Dankzij een filmpje van Brant Pitre heeft hij uiteindelijk een boek van
deze auteur gekocht over de Joodse wortels van de Eucharistie. “Daar heb ik
veel aan als ik deelneem aan de Mis, en ook bij de eucharistische aanbidding.” Ook bekijkt hij via het YouTube-kanaal Catholic Productions wekelijks
filmpjes waarin Pitre alvast op de lezingen van komende zondag ingaat. Een
vrouw, ook in de dertig, antwoordde: “Internet is gewoon makkelijk. Je hoeft
je huis niet uit. Soms kan ik zelfs tijdens mijn werk naar dingen luisteren. Ik
vind daar informatie met veel diepgang en heb nu veel meer kennis over wat
echt de leer van de Kerk is.”
Wat opvalt is dat bij beiden, onafhankelijk van elkaar, de e-learning duidelijk
in verband staat met de Eucharistie. En daar leer ik dan weer van: e-learning
vervangt in het geloof nooit de fysieke ontmoeting met Jezus en zijn Kerkgemeenschap in de Eucharistie. Maar als het elektronische het ecclesiale (kerkelijke) en het eucharistische niet vervangt, maar juist verdiept en erop
voorbereidt, dan kun je met heel veel vrucht ‘e-leerling’ van Jezus zijn.
Kapelaan Daan Huntjens

Boekbespreking
Titel: Katholiek in de Republiek: De belevingswereld
van een religieuze minderheid 1570-1750
Auteur: Carolina Lenarduzzi
In ‘Katholiek in de Republiek’ beantwoordt historica
Carolina Lenarduzzi de vraag: wat betekende het om
katholiek te zijn in de gereformeerde Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden? Na de Reformatie
werden de katholieken tot tweederangs burgers
gedegradeerd. Het boek laat mooi zien hoe katholieken
hiermee omgingen door hen zélf aan het woord te laten. Zo worden we
betrokken bij hun worsteling om betekenis te geven aan een geloof dat
eeuwenlang vanzelfsprekend was geweest. De katholieken hielden de
herinnering aan betere tijden levend. Nederlandse katholieken zagen zichzelf
als goede burgers, die vooral hun bijdrage aan hun eigen stad benadrukten.
Ook de verhouding met de gereformeerde meerderheid komt aan bod. Soms
werd deze gekenmerkt door relatieve tolerantie, soms door intense rivaliteit.
Via anekdotes geeft ‘Katholiek in de Republiek’ een intiem inkijkje in het
leven van de katholieken. Omdat veel anekdotes in het Nederlands van die
tijd zijn geschreven is het taalgebruik aandoenlijk en geestig, maar soms wel
moeilijk te volgen. Omdat het vaak dezelfde schrijvers zijn, lijken deze anekdotes nogal op elkaar. Hierdoor lijkt het boek af en toe in herhaling te vallen.
Dave Zagers

Leren en verdiepen

Video-opnames: Leef- en geloofmoment

Gedachten

Sinds 1 juli 2020 worden er video-opnames onder de titel ‘Leef- en geloofmoment’ gemaakt. Het gaat over leven en over geloven en vooral ook over
de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben
we een levend geloof? U vindt de video's op onze website: https://rkvlietstreek.nl/vieringen-activiteiten/leren-en-verdiepen/leef-en-geloofmoment/

Het interview, dat u altijd in deze
kolom aantreft, kon door overmacht niet doorgaan. Daarom treft
u, ter overweging, hieronder enkele
gedachten aan, ontleend aan het
prachtige boekje ‘Waarom ik christen ben’, door Timothy Radcliffe,
lange tijd provinciaal van de Engelse
provincie van de orde der Benedictijnen.

Het zijn geen uitgebreide uiteenzettingen, maar momenten van reflectie en bezinning. Een bepaald thema
wordt kort besproken en we sluiten
af met een gebed. De leden van het
pastoraal team behandelen verschillende onderwerpen en zo ontstaan
er verschillende subseries.
Pastoor Bakker staat stil bij het inhoud geven aan het christelijk geloof,
zichtbaar en betekenisvol binnen het (opgroeiend) leven. Deze serie heet:
‘Groeimomenten in leven en geloven’. Kapelaan Huntjens heeft aandacht
voor ‘Benedictijnse inspiratie voor leven en geloven’. Diaken Tolsma spreekt
over ‘Zorg voor de schepping’.

Met Paulus de weg van de liefde verkennen
In april is een serie over Paulus aangekondigd. Deze gaat
nu starten met bijeenkomsten op maandag 14 september en 5 en 19 oktober om 20.00 uur en in De Haard,
zodat we op veilige afstand van elkaar met elkaar in
gesprek kunnen gaan. We bespreken samen het boek
van Tom Wright ‘Paulus: Een biografie’. Deelname aan
deze serie kan ook geheel of gedeeltelijk via internet en
e-mail. Het bezit is van het boek een vereiste. Meer
informatie vindt u op onze website. Graag vooraf aanmelden bij diaken Tolsma.
Pier Tolsma, diaken en Emile Verviers

Alpha-online
Ook dit jaar is er weer een Alphacursus, maar dan even anders. Juist
in deze coronatijd is er behoefte aan
contact, zingeving en betekenisvolle
geloofsgesprekken. Geschikt voor
iedereen die op zoek is naar de zin
van het leven. Daar is Alpha-online
uitstekend geschikt voor.
Gewoon thuis achter computer, laptop, telefoon of tablet een Alphacursus
volgen. In acht avonden komen de kernpunten van het christelijk geloof aan
de orde en gaan wij met elkaar daarover in gesprek. De cursus duurt in totaal
negen woensdagavonden: 16 september, 23 september, 30 september,
7 oktober, 14 oktober, 28 oktober, 4 november, 11 november, 18 november
en de slotavond op 25 november. Telkens van 19.30 tot 21.00 uur.
Mail voor meer informatie over Alpha-online: alpharkvlietstreek@gmail.com
of bel naar het parochiebureau in Voorburg: 070 327 45 11 alwaar u zich ook
kunt opgeven voor deelname aan de cursus.
Alpha groep, kapelaan Daan Huntjens, Willie Planje en Frans Aarts

“Hoop is niet de overtuiging dat dingen goed zullen komen, maar de zekerheid dat iets zin heeft, ongeacht
of het goed zal komen.”
“Telkens als we haat overwinnen met
liefde, breekt de eeuwigheid door.”
“Vriendschap betekent dat je door de
ogen van andere mensen kijkt, dat je
opmerkzaam bent op hun ervaring,
hun intuïties en twijfels serieus
neemt.”
“Een jubelzang betekent, dat we
niet in woorden kunnen uitdrukken
wat we in ons hart zingen. Woordloos gezang voor onze God, die
onuitsprekelijk is.”
“Als je God aan het lachen wilt
maken, moet je Hem je plannen
vertellen.”
“Kleine daden van liefde doen is
tegelijk bidden om de komst van
Gods rijk, én het woord spreken dat
het dichterbij brengt.”
“God oordeelt niet zoals een rechter,
maar zoals de zon die op iets hulpeloos valt.”
“We kunnen dat, wat de mensen
elkaar aandoen, te boven komen,
omkeren: dàt is de boodschap van
Jezus' lijdensverhaal. Er kan nog een
verhaal worden verteld, ook als het
verhaal ten einde lijkt, als de toekomst verdwenen lijkt. Iedere dankzegging, iedere eucharistie, is een
viering van ons vertrouwen dat in
God betekenis zal overwinnen, ook
al weten we niet hoe.”
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Een speciale gast in huis: Jezus
Een moeilijke maar bijzondere tijd
De afgelopen lente zullen wij ons
allemaal zeker blijven herinneren:
we mochten als christenen niet
bijeenkomen op zondag en, vooral,
was het niet mogelijk om Pasen en
andere hoogfeesten samen te vieren
in de kerk. Dat was ongetwijfeld een
ongewone en vreemde situatie, die
ons allemaal op de proef gesteld
heeft. Pasen: het hoogtepunt van
ons geloof moesten we thuis vieren,
in plaats van in de kerk, rondom het
altaar van onze Heer. Hoe vreemd
kan dat zijn?
Op weg met God vanuit thuis
In deze maanden zonder vieringen
hebben we ons dus gedwongen afgevraagd hoe we verder konden met
ons geloofsleven. In onze persoonlijke ervaring als gezin met kinderen
hebben wij daarin geprobeerd creatief te zijn om het geloofsleven
levendig te houden in ook tijdens
deze tijd thuis.
Het huis van God in ons huis
Ten eerste hebben we een kerkhoekje gemaakt in ons huis. Er staat een
Kinderbijbel, een Bijbel, een kaars en
een kruis. De kinderen versierden

deze plek afhankelijk van het feest
van de dag. Zo hebben ze met Pasen
alles met gele en witte bloemen versierd. Met Hemelvaart waren ze met
wit bezig, met Pinksteren met rood
et cetera. Zie de foto's. Dit hoekje in
ons huis noemen de kinderen: de
plek van Jezus. Waarom hebben we
dat gedaan? Het is heel menselijk
om iets abstracts concreter te willen
maken. Met name is het voor kinderen (maar ook voor ons) belangrijk
om een ‘gezicht’ aan God te geven.
En juist om deze reden is Jezus in de
wereld gekomen: om het gezicht van
God aan de mensen te laten zien. In
de afwezigheid van de kerkbijeenkomsten leek het ons dus een goed
idee om de aanwezigheid van God
op deze manier zichtbaar te maken.
De tijd: een geschenk van God
Het grootste risico van de lockdown
was natuurlijk dat de ene dag op de
andere dag zou gaan lijken, zonder
verschil en zonder natuurlijk ritme.
Dit wilden we vermijden, met de
overtuiging dat God betekenis geeft
aan elk moment van ons leven. We
hebben dus ons kerkhoekje op verschillende manieren gebruikt om
onze tijd samen met God te delen.
Met name vonden we het belangrijk
dat de zondag gewoon zondag zou
blijven. Elke zondag hebben we dus
samen met de kinderen de H. Mis in
streaming mogen volgen (waar we
heel dankbaar voor zijn). Ook
moesten ze elke keer de lezing van
de dag in de Kinderbijbel opzoeken
en samen voorlezen. Dat gaf ons de
kans om veel met hen te spreken

over grote onderwerpen: leven,
dood, geloof et cetera. En we moeten eerlijk zijn: zij zijn degenen die
het meeste aan ons hebben geleerd!

Pasen vieren thuis
Onze kleine kerk heeft natuurlijk een
speciale rol met het triduüm van
Pasen gespeeld. We hebben daar
samen gebeden en daar samen stilgestaan bij de dood en verrijzenis
van de Heer. Ondanks de omstandigheden, hebben we zalige dagen
gehad. In het bijzonder heb ik dit
jaar uiteindelijk kunnen begrijpen
wat het betekent dat de ‘verrezen
Jezus met gesloten deuren’ de leerlingen bezocht. Dit jaar heeft onze
Heer iedereen thuis bezocht en
heeft iedereen vrede gebracht. Heel
bijzonder. Mogen wij zijn vrede altijd
beleven en bewaren.
Jezus: onze speciale gast
Nu zijn de vieringen weer opgestart
en we mogen weer de kerk in. Toch
blijft onze kleine kerk thuis nog
leven. Het is een manier om te laten
zien dat Jezus altijd met ons is, ook
bij ons thuis. Hij is onze speciale gast
en we willen hem met vreugde blijven ontvangen.
Laura Migliori

WhatsApp-groep voor jongeren

Eerste heilige Communie

Er is voor jongeren een WhatsApp-groep
‘Jongeren bisdom Rotterdam’. Via deze
groep ontvang je korte berichtjes over
activiteiten voor jongeren. Het is geen
discussiegroep, dus je krijgt alleen berichtjes met bruikbare informatie. Tijdens de digitale bijeenkomsten van ToF wordt de groep tijdelijk opengezet,
zodat je vragen kunt stellen. Aanmelden voor de WhatsApp-groep? Stuur een mail met je naam en je 06-nummer naar jongeren@bisdomrotterdam.nl. Landelijk heeft
Jong Katholiek goede ervaringen met WhatsApp.

Zie voor informatie over de eerste heilige Communie
bladzijde 12.

Kindervertelvieringen
Zie voor het programma van de Kindervertelvieringen
bladzijde 12.

Vormselviering
Dit jaar zal de viering van het heilig Vormsel plaatsvinden
op zondag 15 november.

