
De levende kerststal
Elk jaar maakten de kinderen en
jeugd samen met elkaar een levende
kerststal. Met een beetje hulp van
hun ouders. Allen hielpen mee om
de kerststal op te bouwen in de win-
kelstraat bij de kerk.
 
Wanneer de kerststal klaar was wer-
den er lootjes getrokken door de
jeugd voor wie Maria, Jozef, en de
drie Wijzen uit het Oosten mochten
spelen; de andere jongeren werden
dan de herders. En een engelenkoor
van kinderen in witte gewaden, met
vleugels van zijde, zongen kerstlied-
jes zoals: Er Is een Kindeke geboren
op aard.

De ouders vonden het geen goed
idee om een echte baby in de krib
te leggen omdat het zo koud was. Daarom vroeg een van
de kleinste engeltjes of haar pop het Kindje Jezus mocht
spelen. Allen vonden dat een goed idee. “Maar wel met
extra dekentjes want mijn poppie kan het ook koud krij-
gen”, zei het kleine engeltje er nog bij.
 
Zo werden de winkelende mensen door de levende
kerststal herinnerd aan het wonderschone verhaal van
de geboorte van Onze Lieve Heer. Zelfs een os, een ezel
en wat schapen waren er elk jaar bij… geleend van de
kinderboerderij.
 
Maar terwijl ze bezig waren om de kerststal op te bou-
wen kregen ze een bericht van de beheerder van de kin-
derboerderij: “Het spijt me dat ik jullie dit niet eerder
heb laten weten maar dit jaar kunnen de dieren niet
naar de kerststal komen… de os is te oud en zwak, de
ezel is ziek, en de schapen zijn gestolen.”
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Ze begrepen het maar waren wel verdrietig want waar
konden ze nu nog zo snel kerststaldieren vandaan halen?
Een van de engeltjes had een idee en zei: “Wij hebben
een grote hond thuis die de os kan spelen”. En een ander
engeltje opperde: “Wij hebben een hond met lange
oren… die zou de ezel kunnen zijn.” Nog een engeltje
riep: “Wij hebben drie poedels die lijken op schapen.”
Zo kwam het dat de levende kerststal werd gered door
de engeltjes.
 
Toen de winkelende mensen voorbij liepen zagen ze
een schattig tafereel waar ze om moesten glimlachen…
een levende kerststal met de heilige Familie, de Wijzen
uit het Oosten, het engelenkoor, de herders… en vijf
honden.
 
De kleinste engeltjes kunnen de beste ideeën hebben.

Jerry van Veldhoven
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Contact en colofon Van het bestuur

Federatiecoördinator stelt zich voor

fijne mensen die ik gaandeweg binnen de Kerk heb leren kennen, heb ik dat
uiteindelijk goed weten te vinden.
 
Per 1 november 2020 ben ik voor de RK Federatie Vlietstreek aangesteld
als federatiecoördinator. Mijn kerntaken zullen zijn het ondersteunen van
pastoraal team en bestuur en het zijn van ‘een spin in het web’ van mede-
werkers en vrijwilligers federatiebreed.
 
Het was sinds jaren een droom van mij om voor de Kerk te mogen werken.
Om mijn geloof te verdiepen en beter te begrijpen ben ik vier jaar geleden,
naast de zorg voor mijn kinderen, theologie gaan studeren aan de Tilburg
University. Tijdens deze studie is het verlangen om dagelijks met Kerk en
geloof bezig te zijn toegenomen. Met twintig jaar ervaring in de manage-
mentondersteuning binnen verschillende organisaties leek deze nieuwe
functie binnen de federatie dus op mijn lijf geschreven. Ik ga deze nieuwe
uitdaging met veel plezier aan!

Aletha Gerritsen

Laat ik me even voorstellen: Aletha
Gerritsen, 44 jaar. Ik ben getrouwd
en heb twee schoolgaande dochters
van mijzelf en twee volwassen bo-
nuskinderen. In 1976 kwam ik in Den
Haag ter wereld waar ik tot 2012 op
verschillende adressen heb ge-
woond. Daarna verhuisde ik naar
Rijswijk en ben ik begonnen met het
bezoeken van de Bonifatiuskerk. Het
katholieke geloof heb ik niet van huis
uit meegekregen maar aan het einde
van een lange en oprechte zoektocht
kwam ik thuis in de katholieke Kerk.
Het is een thuis dat ik heb moeten
leren kennen en waar ik heb moeten
zoeken naar een plek. Maar getrok-
ken door de katholieke manier van
geloof belijden en dankzij een aantal
 

Van de bestuurstafel

Door uitbreiding van het bestuur met
drie leden konden specifieke taken
opnieuw worden ingevuld. Lizette de
Groot is aanspreekpunt voor de vrij-
willigers in de parochies Sint Maarten
en Trinitas. Rob van der Brugge is dit
voor de Bonifatiusparochie. Raf Houben
neemt het aandachtsgebied privacy (AVG)
en de ledenadministratie op zich.
 
Met de komst van federatiecoördinator Aletha Gerritsen krijgen bestuur en
pastoraal team ondersteuning op secretarieel en beleidsmatig gebied. Zo'n
federatietaak is het waarborgen van de kwaliteit van de ledenadministratie
in nauw overleg met de vrijwilligers in Voorburg en Rijswijk die zich hiermee
bezighouden. Verder zal Aletha diaken Pier Tolsma ondersteunen bij het be-
heer van website en sociale media en taken van de secretaris overnemen.

Namens het bestuur Oscar de Man, secretaris
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Van het pastoraal team

Afscheid nemen Afscheid Lex van Deelen
Op 15 augustus 2004 trad ik aan in
de Bonifatiusparochie en op 1 okto-
ber 2020 kwam er een eind aan mijn
benoeming. ‘Partir c'est mourir un
peu’, afscheid nemen is een beetje
sterven. En zo voelt het ook. Ik kijk
terug op mooie jaren, eerst in de
Bonifatiusparochie, later in de grote
federatie Vlietstreek. Na het berei-
ken van de pensioengerechtigde
leeftijd had ik gedacht nog een aan-
tal jaren te assisteren, maar wat
meer op de achtergrond. De jaren
gaan immers tellen, merk ik steeds
meer. Maar toen kwam de bisschop
met zijn verzoek, eerst om regiovica-
ris Den Haag te worden en begin dit
jaar om vicaris-generaal te worden.
Bij dat laatste is ook een drietal pa-
rochies gevoegd waar ik administra-
tor ben, pastoor-op-afstand.
 
Daarmee kwam onvermijdelijk een
einde aan mijn betrokkenheid in de
Vlietstreek. Helaas. Ik heb met
vreugde in de Vlietstreek gewerkt.
Mocht ik iemand daarbij een keer
onheus hebben behandeld, mijn

Afgelopen zondag 15 november is er
afscheid genomen van pastor Van
Deelen. Heel spijtig, dat dit in zo'n
kleine kring moest plaatsvinden. In
de afgelopen zestien jaar is hij tallo-
ze malen voorgegaan in vieringen. Zo
heeft hij als priester in ons midden
'God-met-ons’ willen vieren. ‘Ik ben
er voor jou’ in Woord en Sacra-
ment… tot inspiratie, tot steun, tot
verdieping van het dagelijkse leven
op alledaagse, mooie en moeilijke
dagen als gelovige mensen met God
en elkaar onderweg. Daar zijn we
God en daar zijn we hem dankbaar
voor. Ook voor alle jaren dat Lex als
pastoor leiding heeft gegeven aan
het steeds veranderde landschap
van parochies. We hebben samen
gebeden om Gods zegen voor hem
persoonlijk en de verantwoordelijke
taken die hij binnen ons bisdom
draagt. In aller naam ontving Lex een
symbolisch kunstwerk en een baro-
meter en vele goede wensen de toe-
komst in. Hopelijk tot ziens, dan als
vicaris-generaal in ons midden.

Pastoor W. Bakker

excuus daarvoor. Graag wil ik alle
vrijwilligers en parochianen heel har-
telijk danken voor de goede samen-
werking en de vele mooie vieringen
en andere activiteiten. Dat geldt
ook voor de huidige en voormalige
leden van het pastoraal team: fijne
collega's! En heel veel dank voor alle
goede wensen en cadeaus bij de
afscheidsvieringen op 15 november.
Het ga u goed!

Vicaris Lex van Deelen

De Schepper is schepping geworden
Zowel Johannes als Paulus schrijft dat Jezus betrokken was bij de schepping
van de wereld. Johannes schrijft: “In het begin was het Woord en het Woord
was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door
Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is.” (Joh
1,1-3) Dit is uit het Evangelie dat we met Kerstmis horen. Paulus schrijft: “Hij
is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schep-
ping. Want in Hem is alles geschapen… Het heelal is geschapen door Hem en
voor Hem. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.” (Kol 1,15-17) Deze
teksten beschrijven de betrokkenheid van Christus bij de schepping.

Met Kerstmis vieren we de menswording van Gods Zoon: de Schepper is
schepping geworden. Hiermee wordt de relatie tussen de Schepper en de
schepping inclusief de mens hersteld. De wereld wordt in Jezus Christus
herschapen. God heeft als Schepper zijn ziel in de schepping gelegd. Het is
het werk van zijn handen. Nu verbindt Hij zich nog inniger met ons en met
heel de schepping door zelf schepping te worden. God heeft de wereld uit
liefde geschapen en de wereld is er voor de liefde. Jezus brengt met zijn
liefde ook de hoop terug in de wereld.
 
Ook in moeilijke tijden weten wij dat Hij zich innig verbonden heeft met al
wat leeft en bestaat. Hij leeft met ons mee. Hij verbindt zich ook met ons
persoonlijke lijden. Ook Jezus ervaart de pijn die het coronavirus bij velen
van ons veroorzaakt. Hij neemt ons lijden op in zijn eigen lijden. Maar juist
daardoor geeft zijn overwinning op het lijden en op de dood ons hoop en
brengt Hij ons vreugde. U allen een zalig Kerstfeest toegewenst. 

Pier Tolsma, diaken
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Nieuwstraat 10a              

2291 AD Leidschendam                        

Herenstraat 22            

2291 BG Wateringen                    

Sir Winston Churchilllaan  372

 2285 SK Rijswijk

 Lupine Uitvaartverzorging

070-387.98.08

Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

Dag en nacht bereikbaar

E-mail:  erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl

Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Van Vredenburchweg 55

2282 SE  Rijswijk

Tel.: 06-51383380

of 070-3210143

Editieschema Kerk aan de Vliet 2021

Nr
 1
 2
 3
 4
 5
 6

Thema
Veertigdagentijd
Goede Week en Pasen
Pinksteren en zomer
Start seizoen
Christus Koning en Advent
Kerstmis

Periode
06-02-21 t/m 28-03-21
27-03-21 t/m 23-05-21
22-05-21 t/m 08-08-21
07-08-21 t/m 10-10-21
09-10-21 t/m 12-12-21
11-12-21 t/m 13-02-22

Aanlevering artikelen
vrijdag 8 januari
vrijdag 26 februari
vrijdag 23 april
vrijdag 9 juli
vrijdag 10 september
vrijdag 12 november

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

Met Kerstmis vieren we de geboorte van onze Heer. De
vertrouwde liturgie zal gevierd worden. De kerststal en
de kaarsen op de Adventskrans met witte linten zullen te
zien zijn. Alles lijkt tot nu toe heel vertrouwd. Maar de
werkelijkheid is heel anders. We kunnen maar met een
paar mensen in de kerk bij elkaar komen. Zijn het er
dertig of, zoals tijdens een periode in het najaar, meer: 
namelijk ieder op een veilige anderhalve meter afstand
verdeeld over de gehele kerk?
 
Aanmelden voor de vieringen
Bij zeer velen van u zal er een diepe, diepe teleurstelling
overheersen, omdat het niet mogelijk zal zijn om samen
de Kerstmis te vieren in de Kerk; samen te zingen, te bid-
den, vol van dat geheim over de geboorte van God met
ons in het Kind van Bethlehem, Jezus onze Heer. Zoals bij
alle vieringen in het weekend en op de feestdagen moet
u zich aanmelden. Dit is mogelijk van maandag 21 tot en
met woensdag 23 december via de mail en per telefoon
van 10.00 uur tot 12.00 uur.
 
Extra vieringen
Na veel wikken en wegen heb ik samen met het team
besloten om per kerk drie Kerstvieringen te houden en
zullen de vieringen op zaterdag tweede Kerstdag zijn
zoals op zondag. Via live stream kunt u thuis op eerste
Kerstdag de Kerstmis meebeleven in de Sint Martinus-
kerk om 9.30 uur en de H. Bonifatiuskerk om 11.00 uur.
 
De kerststallen bezoeken
Vanwege bovengenoemde beperkingen is besloten om
de kerststal op een andere plaats in de kerken op te
bouwen. Zo kunt uzelf, als gezin of even met de klein-
kinderen in de dagen van Kerstmis tot Driekoningen de
kerststal bezoeken. Houdt ook hierbij afstand van elkaar
en draag een mondkapje. Zo kunnen we het Kerstfeest

thuis en in de kerk iets meer samen beleven en vieren.
In de HH. Petrus en Pauluskerk kunt u overdag via het
portaal direct achter de glazen wand de kerststal zien.
In de Mariakapel kunt u een kaarsje opsteken. In de
St. Martinuskerk is overdag de kerststal via de Mariaka-
pel te zien. Er kan één gezin per keer naar binnen. In de
H. Bonifatiuskerk staat een deur van de kerk open en
door een hekwerk kunt u de kerststal zien in het portaal.
In de HH. Benedictus en Bernadettekerk kunt u de kerst-
stal bezoeken tijdens de uren van open huis.
 
Beeldjes zegenen
Graag willen we ook de kinderen op zondag 20 decem-
ber tussen 15.00  en 17.00 uur even welkom heten met
het Kindje Jezus uit de kerststal thuis in hun handjes om
dit beeldje te laten zegenen. Zie ook bladzijde 16.
 
Met Pasen waren de kerken dicht. Met Kerstmis zijn ze
beperkt open. Met u hoop en bid ik dat we in 2021 weer
ons geloof met velen samen in onze kerken mogen vie-
ren. Voor u een zalig Kerstmis ook in naam van de leden
van het pastoraal team en federatiebestuur.

Pastoor W. Bakker

Kerstmis vieren in tijd van corona

Bij alle aandacht voor onze lichamelijke hygiëne bij het
betreden van de kerk nodigt de Advent ons nu ook uit
om zorg te dragen voor de hygiëne van de ziel. De Ad-
ventspsalm 85 zegt: “Aanhoren zal ik wat God tot mij
zegt, voorzeker een woord van verzoening.” Op maandag
21/12 is er om 19.00 uur in de HH. Petrus en Paulus een
boeteviering. Na afloop kunt u het Sacrament van Boete
en Verzoening (Biecht) ontvangen. Andere gelegenheden
om te Biechten zijn: dinsdagmorgen 15/12 na de viering
in de HH. Benedictus en Bernadette, woensdag 16/12
van 12.00 uur tot de viering in de St. Martinus, vrijdag-
morgen 18/12 na de viering in de HH. Petrus- en Paulus,
zaterdag 19/12 van 15.30 uur tot de viering in de St.
Martinus, maandagmorgen 21/12 na de viering in de HH.
Benedictus- en Bernadette, woensdag 23/12 van 8.45
uur tot de viering in de H. Bonifatius.

Kapelaan Daan Huntjens

Boeteviering en Biecht in de Advent

Op zondag 24 januari is er om 19.00 uur een gezamen-
lijke viering in de Koptische kerk (de voormalige Joseph
Opifex) in Leidschendam. In Rijswijk is – anders dan
gebruikelijk – in verband met corona de gezamenlijke
viering niet op zondag maar op woensdag 20 januari om
20.00 uur in de H. Bonifatiuskerk. Over de wijze van aan-
melden volgt nog nadere informatie.

Pier Tolsma, diaken

Week van gebed voor eenheid
De week van gebed voor eenheid is
in 2021 van 17 tot en met 24 januari.
Het thema is dit keer: ‘Blijf in mijn
liefde’. Dit is een oproep van Jezus
Christus zelf. In deze week bidden
wereldwijd miljoenen christenen
samen. Door samen te bidden erva-
ren we eenheid.
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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

Dank aan Karin Vriend voor haar kleurrijke expositie in
de zaal van de Benedictus en Bernadettekerk. In de
Kersttijd hangen daar de mooie foto's van Wil Kouwer
van onze kerststallen. In het nieuwe jaar exposeert Jules
Seelig zijn schilderijen. Hieronder zijn verhaal. Wij hopen
dat u weer geniet van deze nieuwe expositie.
 
Jules Seelig: “Ik heb op de Famous Artist School in Am-
sterdam gezeten en in dienst werkte ik aan mijn LO-akte
tekenen. Eind jaren '90 heb ik het schilderen weer opge-
pakt, vond het leuk en heb al heel wat gemaakt, in diver-
se stijlen. Sinds 2016 assisteer ik Jos Reneman bij de
schilderclub in Stervoorde. Kijk ook eens op mijn website
www.schilderijenenmuziekvanjules.jouwweb.nl.”
 
Wij wensen iedereen, ondanks corona, gezegende en
fijne Kerstdagen en veel gezondheid in het nieuwe jaar.

Bets Vriend

Expositie in Bernadette en Benedictus

Muziek in de Bonifatius
De concerten in de serie ‘Muziek in de Bonifatius’ zijn
helaas door de maatregelen tegen het coronavirus voor-
alsnog tot en met maart 2021 gestopt. Zodra er weer
concerten mogelijk zijn, zullen wij daarvan melding
maken. Zie ook www.muziekindebonifatius.nl.

Concertcommissie Muziek in de Bonifatius

In 2021 komen de mediavieringen van de KRO vanuit het
bisdom Rotterdam uit de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk.
Onlangs verzocht bisschop Van den Hende ons om
samen met de parochiegemeenschap zeven keer per jaar
deze vieringen te verzorgen.
 
Met een snel opgericht kernteam zoeken we naar vrijwil-
ligers die de uitdaging mee willen oppakken. In het ver-
trouwen dat musici, koorleden, kosters, gastvrouwen en
heren vanuit de parochie zich hiervoor gaan inzetten. Er
komt heel wat bij kijken. De medewerkers van de KRO
melden zich in de ochtend al rond 6.00 uur bij de kerk.
Ze installeren licht en geluid en daarna volgt een repeti-
tie. Er zijn precies 58 minuten voor de viering. De timing
is heel erg belangrijk. Om 10.00 uur begint de Mis en
daarmee de uitzending op tv.

Pastoor W. Bakker

KRO-vieringen vanuit H. Bonifatius

Nieuws van de Samenlopers
Vanwege corona zijn alle activiteiten
gestopt, maar we mogen doorgaan
met de kinderactiviteiten op zater-
dagochtend. Als u daaraan mee wilt
doen, of u wilt meer weten, neem
dan via info@desamenlopers.nl con-
tact op. Kijk ook op onze website
www.desamenlopers.nl.

 

Omdat in coronatijd geen grote luchtstroom aanwezig
mag zijn, zal de heteluchtkachel in de Bonifatiuskerk
vóór de viering worden uitgezet. De temperatuur zal dan
meteen dalen; dat is niet vermijden. In de Benedictus en
Bernadettekerk verwarmen de kachels de lucht met
verse lucht van buiten en wordt de binnenlucht afgezo-
gen, wat veilig is; hier zal het dus iets aangenamer zijn.
Maar laten we onze jassen toch maar aanhouden...

Verwarming en ventilatie in coronatijd
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Heilige Bonifatius

Familieberichten

Vervoer naar de kerk

Voor vervoer naar de Benedictus en
Bernadettekerk bel: Theo van Paas-
sen, 0174 29 29 57. Voor vervoer
naar de Bonifatiuskerk is er op dit
moment geen contactpersoon; we
blijven hopen dat iemand deze taak
op zich wil nemen.

Maaltijdprojecten

In verband met de corona-dreiging
gaan de maaltijden in de Nieuwe
Kerk en de Benedictus en Bernadet-
tekerk voorlopig niet door. Zoals het
er nu naar uitziet starten we er niet
eerder dan maart/april 2021 weer
mee. Zodra bekend is wanneer de
maaltijdprojecten weer door kunnen
gaan, zal dat ook in dit blad worden
bekendgemaakt.Hier hebben we als gezamenlijke Kerken in Rijswijk aan meegedaan in sa-

menwerking met het AZC, Welzijn Rijswijk en Kei Rijswijk. In een periode
waarin maar weinig mensen naar een viering konden, heeft u toch veel kin-
deren in Rijswijk bedacht. De opbrengst was, onder deze omstandigheden, 

Niet iedereen kan Sinterklaas vieren.
Stichting Sintvoorieder1.nl wil zoveel
mogelijk kinderen die in moeilijke
omstandigheden verkeren een Sin-
terklaascadeau geven. Het gaat om
zo'n 1.400 kinderen in Rijswijk.

Sintvoorieder1

In memoriam Wim Hueber

Op donderdag 12 november overleed Wim Hueber. Hij is
91 jaar geworden. Wim was als parochiaan van de Boni-
fatius een markante figuur die vele sporen naliet. Hij was
jarenlang lid en voorzitter van het koor Gloria Deo. Hij
was ook een van de initiatiefnemers van de zondagse
concerten van ‘Muziek in de Bonifatius’.

Door zijn vele contacten in en buiten de muziekwereld kon hij een belangrij-
ke bijdrage leveren aan de programmering, de sponsoring en de publiciteit.
Ook was hij van meet af aan betrokken bij het parochieblad ‘Pastorale’, welk
blad, ook dankzij hem, een facelift kreeg én de nodige inkomsten uit adver-
tenties. Moge hij in vrede rusten. 

Lex Beneken Kolmer

Kerkarchieven overgedragen aan gemeente Rijswijk
De archieven van de voormalige parochies H. Benedictus en H. Bernadette
zijn op 1 oktober 2020 overgedragen aan het archief van de gemeente Rijs-
wijk, dat zich bevindt in het stadsarchief van Delft. De documenten ouder
dan dertig jaar zijn – voor zover zij niet een vertrouwelijk karakter hebben –
openbaar voor iedereen die op een of andere manier belangstelling heeft
voor het verleden van deze parochies. De overdracht betekent niet dat
afstand wordt gedaan van deze documenten. In de overeenkomst met de
gemeente is bepaald dat het archief te allen tijde het eigendom van onze
parochie blijft.

Flip van der Spek

Overleden
Corry Vervaet-Jongerius, 91 jaar
Annemarie Veraart-Jurgens,
92 jaar
Theo van Bemmelen, 89 jaar
Lida Piket, 96 jaar
Truus van Es, 87 jaar
Bea Gubbels-Voll, 94 jaar
Riek van den Brande-Oostrom,
83 jaar 
Ans van der Meer-Kempen,
92 jaar

geweldig. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt har-
telijk dank, speciaal namens de organisatie. Super!
Dank jullie wel!
 
Sintervoorieder1 pakhuis 2265 BC Leidschendam;
www.sintvoorieder1.nl

Ellen Sormani

Word SchuldHulpMaatje!

Onlangs is de stichting SchuldHulpMaatje
Rijswijk opgericht. De stichting wil mensen
met schulden hulp bieden om te komen tot
een schuldenvrij leven en financiële zelfredzaamheid.
Op 10 november hebben de eerste mensen zich gemeld om SchuldHulp-
Maatje te worden. Ook u kunt zich bij mij melden om maatje te worden.

Pier Tolsma, diaken
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Vieringen in onze kerken

za
za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

Organist
Organist
Organist, met boeteritus
Resonet in Laudibus, met boeteritus
St. Maarten
Organist, met boeteritus
Schola Cum Jubilo

Zaterdag 19 en zondag 20 december: 4e zondag van de Advent, tweede collecte voor de Adventsactie

ma 19.00 P&P Gebed Pastoor Bakker  

Maandag 21 december: Boeteviering

do
do
do
do
do
do
do
do

16.00
16.00
18.00
18.00
20.00
20.00
22.00
22.00

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

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

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Barina
Zanggroep
Koorschool
Con Amore
Barina
St. Maarten
Gloria Deo (Latijn)
JoKo

Donderdag 24 december: Kerstavond

vr
vr
vr
vr

09.30
09.30
11.00
11.00

B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gerardus Majella
Con Amore

Vrijdag 25 december: Kerstmis

za
za
za
za

09.30
09.30
11.00
11.00

B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Organist
St. Maarten
Organist
Organist

Zaterdag 26 december: Tweede Kerstdag, H. Stefanus

zo
zo
zo
zo

09.30
09.30
11.00
11.00

B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

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

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore

Zondag 27 december: H. Familie

do
do

09.30
16.30

B&B
P&P

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Organist
Con Amore

Donderdag 31 december (Oudjaar)

vr
vr

11.00
11.00

Mar
Bon

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

St. Maarten
Gerardus Majella

Vrijdag 1 januari 2021: Nieuwjaarsdag, H. Maria, Moeder van God & dag van de vrede

za
za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00
15.30

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

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

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

St. Maarten
Organist
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Schola Cum Jubilo
Vertelviering Kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Zaterdag 2 en zondag 3 januari: Openbaring van de Heer, Driekoningen

Kerken:
Soort viering:

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

Afkortingen

Vieringen op internet
Elke zondag zijn de vieringen van-
uit de St. Martinuskerk (9.30 uur)
en vanuit de H. Bonifatiuskerk
(11.00 uur) rechtstreeks op inter-
net te volgen. Ook kunnen ze later
nog eens bekeken worden. De
toegang hiertoe vindt u op onze
website www.rkvlietstreek.nl
onder de knop ‘Video-uitzendin-
gen’. Ook zullen de vieringen op
eerste Kerstdag in deze twee
kerken uitgezonden worden.
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Vieringen in onze kerken

za
za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk

Zanggroep
Organist
Organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore

Zaterdag 9 en zondag 10 januari: Doop van de Heer

za
za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00

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

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

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

St. Maarten
Organist
Organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
JoKo
Doopvieringen

Zaterdag 16 en zondag 17 januari: 2e zondag door het jaar

wo 20.00 Bon Gebed Voorgangers Rijswijkse kerken Oecumenische dienst

Woensdag 20 januari: Gebedsviering voor de eenheid

za
za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00
19.00

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

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

Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Vader Kyrillous & dominee Noort

St. Maarten
Organist
Organist
Resonet in Laudibus
Vier Jaargetijden, kinderwoord. & tienerkwartier
Koorschool
Con Amore
Oecumenische dienst in Koptische kerk in L'dam

Zaterdag 23 en zondag 24 januari: 3e zondag door het jaar

za
za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

St. Maarten
Organist
Organist
Barina
St. Maarten
Organist
Con Amore

Zaterdag 30 en zondag 31 januari: 4e zondag door het jaar

za
za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastor Van Eijk

Zanggroep
Organist
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Organist

Zaterdag 6 en zondag 7 februari: 5e zondag door het jaar

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

12.15
19.00
09.00
09.30
09.30
09.30

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

Middaggebed
Eucharistie & Rozenkrans
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

woensdag
woensdag
1e, 3e en 5e do
2e en 4e do
vrijdag
vrijdag

12.45
19.00
09.00
09.00
09.00
09.30

Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

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

Vieringen op weekdagen
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Sint Maarten en Trinitas

Centraal parochiebureau:

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

parochie@sintmaarten-trinitas.nl

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

in dringende gevallen: 06 10 77 78 75

www.rkvlietstreek.nl

Bankrekeningen: 

Sint Maarten, Voorburg, NL60 RABO 0365 9004 35 

R.K. Parochie Trinitas, Leidschendam

NL33 RABO 0365 9913 25

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

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

Heilige Petrus en Paulus
di en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 43 10

Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

Deze twee zullen in de komende
wintermaanden ervoor zorgen dat
het niet ‘ijskoud’ zal zijn tijdens de
vieringen, maar wel minder aange-
naam. In de HH. Petrus en Paulus-
kerk zal de heteluchtkachel vóór de
viering uitgezet worden. Daardoor
zal de temperatuur in de kerk gelijk
gaan dalen. Dit is niet te vermijden
omdat er geen grote luchtstroom in
de kerk mag zijn in uw aanwezigheid.
 
In de Sint Martinuskerk verwarmen
de kachels de lucht met verse lucht
van buiten en wordt de binnenlucht
afgezogen. Deze kachels zijn dus vei-
lig met het oog op onze gezondheid.
Daar zal het iets aangenamer zijn.
Laten we wel onze jassen aanhouden
in de vieringen in deze wintermaan-
den. We hopen op een milde winter
en doen er alles aan om de vieringen
verantwoord te laten doorgaan, en
daar horen verwarming en ventilatie
bij. We rekenen op uw begrip.

Verwarming & ventilatie
Het karakteristieke geluid van de klokken is volgens de petitienemers om
zeep geholpen. De klacht waarop het bestuur heeft geacteerd betrof de
hamerslagen in de nacht. Zoals op 28 augustus al is uitgelegd zijn de slagen
overdag en in de nacht aan elkaar gekoppeld, dat betekent dat de ingreep
bedoeld voor de nacht ook automatisch voor overdag geldt.
 
De petitie is circa 550 keer getekend. Daaruit blijkt dat het geluid van de
hamerslagen van de klokken veel betekent voor de buurtbewoners. Het
bestuur heeft de impact van de ingreep onderschat. Daarbij wordt wellicht
terecht afgevraagd of het besluit van mei 2020 te snel en ondoordacht is
genomen, te meer daar er geen geluidsmeting heeft plaatsgevonden ter
onderbouwing van de ingreep en de ingreep heeft plaatsgevonden op basis
van één klacht.
 
Medio oktober is de secretaris van het bestuur door MidVliet TV geïnter-
viewd en heeft uitleg gegeven. Op 19 november 2020 is er overleg geweest
tussen de bestuursleden en twee vertegenwoordigers van de buurtbewo-
ners, tevens initiatiefnemers van de petitie. In dat gesprek is er naar een op-
lossing gezocht. Alle belangen en opties zijn overwogen. Ook is de Algemene
Politie Verordening bestudeerd en daar zijn geen beperkingen in aanwezig.

De gesprekspartners zijn unaniem van mening dat dient te worden terugge-
komen op het genomen besluit van mei 2020. Een en ander betekent dat de
klokken op een gepaste wijze worden teruggezet.

Oscar de Man, secretaris parochiebestuur
 

Klokken Martinuskerk
Op 28 augustus 2020 heeft het be-
stuur uitleg gegeven over de ingreep
in het slaan van de klokken van de
Sint Martinuskerk. Deze ingreep, het
zachter instellen van de slagen, het
verwijderen van de kwartslagen van
de kleine en de grote klok en de half-
uur slagen voor het komende uur
heeft door middel van een geïniti-
eerde petitie een storm van protest
teweeggebracht. 
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten

Gedoopt
Nataniel Skalski
Robin Hansen
Duco Hoes
Josephine en Claes van der Eerden
 
Overleden
Jeanne van der Kleij-van Lochem,
98 jaar
Gerard de Kok, 96 jaar
Rens van Mill, 89 jaar
Jeannette van den Coevering-
Bolleboom, 90 jaar
Suède Schilte-Sutoris, 97 jaar
Riet van den Berg-Schravemade,
88 jaar
 
Rectificatie familieberichten vorige
nummer
Overleden
Lucia Goodett-Kroes, 72 jaar

Adventsactie 2020

In deze Adventstijd kijken wij ook om
naar onze medemens. De Adventsac-
tie geeft ons de mogelijkheid om
door het kopen van een bosje ama-
ryllissen onze medemensen in Congo
te steunen én ook hier iemand blij te
maken. Deze beide goede daden wil-
len wij als MOV faciliteren.
 
Op 12, 13, 19 en 20 december biedt
de MOV u vóór en na de Eucharistie-
vieringen de mogelijkheid om deze
bloemen, drie voor € 6,- te kopen,
zowel in de St. Martinuskerk als in
de HH. Petrus en Pauluskerk.
 
Kunt u niet naar de kerk komen? Dan
is er de mogelijkheid de bloemen te-
lefonisch te reserveren na 19.00 uur:
voor Leidschendam 06 38 92 59 51
en voor Voorburg 06 25 53 46 47.

Een groot deel van Nederland viert in december het Sinterklaas- en Kerst-
feest. Voor veel mensen de gelegenheid om elkaar blij te maken met een
cadeau. Voor sommigen is de maand december echter niet zo feestelijk als
zij zouden wensen omdat zij daar het geld niet voor hebben. De IPCI kan dat
niet oplossen maar wel wat hulp bieden waar dat het hardste nodig is. 
 
Op 28 en 29 november heeft de InterParochiële Caritas Instelling tijdens de
vieringen de jaarlijkse klompcollecte gehouden. De opbrengst van de collec-
te is om hen een extraatje te geven voor het Kerstfeest. Bij de vieringen kon
maar een beperkt aantal parochianen aanwezig zijn. De IPCI zou het zeer op
prijs stellen indien u, als u niet in een van de vieringen aanwezig kon zijn, een
gift wil overmaken naar rekening: NL18 RABO 0127 6879 12 ten name van de
IPCI van de parochies Trinitas, Sint Maarten en De Verrezen Christus. Alvast
hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vincent Dielwart, namens de IPCI 

Klompcollecte voor de IPCI

Helaas kon de bijeenkomst op 18 november wegens aangescherpte maatre-
gelen van de regering niet doorgaan. Ondanks alles kon de groep tot nu toe
in 2020 vier keer bij elkaar komen, dat is reden tot dankbaarheid.
 
Wij hopen nu in de Adventstijd op woensdag 16 december van 10.00 uur tot
12.00 uur bij elkaar te zijn in de Dorpskerk, Damhouderstraat 2a, Leidschen-
dam en woensdag 20 januari in de Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roering-
laan 6, Leidschendam. De vrouwen krijgen een uitnodiging en na aanmelding
ontvangt u een bevestigingsbrief met richtlijnen. Meer informatie via e-mail: 
pompertmarianne@gmail.com of p.korving@outlook.com.

Ploby Korving

Oecumenisch Vrouwenwerk

11



dag en nacht - www.vdhuz.nl - 070-3202040

Voor een waardevol afscheid 

met zorg en respect afgestemd 

op ieders persoonlijke wensen.

Uitvaartcentrum 
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
24 uurs uitvaartsuites beschikbaar

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64 - Leidschendam
geopend ma. t/m za. 12.00 tot 16.00 uur

Viering van het heilig Vormsel

Op zondag 15 november 2020 ontvingen zestien jonge-
ren het heilig Vormsel. Zij trokken als groep ‘Like Jesus’
ruim drie jaar met elkaar op.
 
Vanwege de corona-beperkingen moest dat in twee vie-
ringen gebeuren. Om 15.00 uur ontvingen Mirthe, Justin,
Toby, Christopher, Rosalie, Susanne, Noah en Femke het
heilig Vormsel in de H. Bonifatiuskerk.

Eerder die middag werden om 13.00 uur in de St. Marti-
nuskerk Patrick, Tom, Rik, Elize, Sophie, Elke, Olivier en
Victor gevormd. Het Vormsel werd toegediend door
onze bisschop mgr. Van den Hende. Tijdens de vieringen
benoemden de jongeren hun talenten, die zij willen ge-
bruiken om ‘like Jesus’ te zijn.
 
Overigens ontvingen eerder die dag ook Alexandra en
Stephanie het heilig Vormsel, en wel uit handen van mgr.
Lex van Deelen, die hen naar dit Sacrament begeleidde.
Wij wensen alle nieuwgevormden een rijke, gezegende
toekomst.
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Kerk en wereld

Adventsactie 2020
Onder het motto ‘Delen smaakt naar meer’ voert de
Adventsactie van dit jaar actie voor mensen in de armoe-
deval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding,
ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Onder-
voeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. De
Adventsactie vraagt ons te helpen daar iets aan te doen.
 
Onze Vlietstreekparochies steunen dit jaar een project in
het Masisi gebied in de Democratische Republiek Congo,
waar ontheemde gezinnen een toevlucht hebben gevon-
den nadat ze op de vlucht waren geslagen voor het ex-
treem politieke geweld in het oosten van het land.  
 
In het Masisi gebied heeft de lokale parochie grond be-
schikbaar gesteld waarop vijftig gezinnen op gemeen-
schappelijke akkers groenten, granen en fruit kunnen
verbouwen en op die manier kunnen beschikken over
gezond en gevarieerd voedsel. Behalve schoffels, harken
en gieters hebben ze zaden gekregen en les in agrarische
technieken. Moeders en kinderen die op de vlucht al
zoveel hebben meegemaakt, zijn er veilig.

Laat overal vele sterren stralen
Steeds vaker hoor je
dat mensen het wel
zo’n beetje gehad
hebben met corona.
De benodigde maat-
regelen belemmeren
ons ernstig in onze
omgang met elkaar.
De komende winter-
maanden zullen voor
velen geen gemakke-
lijke tijd worden, want
we zijn voorlopig nog niet van corona verlost.
 
In een federatie met zo’n dertigduizend parochianen is
het niet mogelijk dat wij vanuit het pastoraal team ieder-
een persoonlijk benaderen. Wat wel kan is dat u zelf in
uw eigen omgeving aandacht schenkt aan de mensen om
u heen en daarbij vooral let op hen die minder aanspraak
krijgen. Bel mensen op, stuur ze een kaartje, breng ze
een aardigheidje of iets lekkers om te eten.
 
Er zijn volop mogelijkheden om op een veilige manier
contact met elkaar te hebben. Vanuit de parochies willen
wij dit ondersteunen met een aantal praktische zaken.
Op onze website vindt u ideeën voor inspirerende tek-
sten en ook voor het maken van knutselwerkjes, zoals
het vouwen van de hierboven afgebeelde kerstster.
 
Wat zou het prachtig zijn als overal in onze omgeving
deze kerststerren achter de ramen zichtbaar zijn. Ook
dat schept verbondenheid. Kerstmis vieren is omzien
naar elkaar en zo gemeenschap vormen.

Pier Tolsma, diaken

Encycliek Fratelli tutti – Allen broeders

Op 3 oktober, op de vooravond van
de feestdag van Sint Franciscus, on-
dertekende paus Franciscus in Assisi
de encycliek Fratelli tutti: Allen broe-
ders. Met deze brief voegt de paus
weer een nieuw hoofdstuk toe aan
de sociale leer van de Kerk. De socia-
le leer gaat over ons handelen in de
wereld. In de sociale leer wordt de
betekenis van het Evangelie voor ons
dagelijks leven doordacht: hoe rich-
ten wij onze maatschappij in. Het
gaat over economie, over arbeids-
verhoudingen, over eigendom, over
oorlog en vrede, over de zorg voor
de schepping, over de ontwikkeling
van de volkeren et cetera. De titel
Fratelli tutti komt van Sint Francis-
cus. Met die woorden richtte hij zich
tot zijn medebroeders.

de consensus. Wij mensen zijn ge-
schapen voor de liefde. In relatie
met anderen leren wij onszelf ken-
nen en groeien wij als mens. Dit
vraagt dat alle mensen elkaar zien
als broeders en zusters van elkaar.
 
Vanuit deze gedachten bekritiseert
de paus de huidige situatie in de we-
reld en doet hij aanbevelingen voor
het lokale en internationale politieke
denken en doen. Sociale vriendschap
is hierin het sleutelbegrip.
 
Een uitgebreide samenvatting van de
encycliek vindt u via onze website
www.rkvlietstreek.nl. Daar vindt u
ook meer informatie over de sociale
leer van de Kerk.

Pier Tolsma, diaken

 
In Fratelli tutti staan de begrippen
broederschap en sociale vriendschap
centraal. De paus pleit voor een
open samenleving met mensen die
openstaan voor mensen die anders
zijn, voor echte ontmoeting tussen
mensen en voor diepgaande com-
municatie en dialoog. Het gaat om
het gestadig opbouwen van vriend-
schap en om een geleidelijk groeien-

 
Voor het project zal in het weekend van 19 en 20 decem-
ber een tweede collecte worden gehouden in onze ker-
ken. Ook kunt u helpen door een gift op rekeningnum-
mer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
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Boekbespreking
Titel: Het Groene Normaal: Samen opstaan voor een
duurzaam leven
Auteur: Alfred Slomp
 
De coronapandemie is voor velen een teken dat we niet
op een goede manier omgaan met de schepping en dat
we anders moeten gaan leven. Dit leidde tot het manifest
’Het Groene Normaal’. Alfred Slomp sprak met tien Neder-
landse christenen van verschillende denominaties die actief betrokken zijn
bij de zorg voor de schepping, over hun manier van leven en wat hun daar-
toe beweegt. Het zijn mensen die de daad bij het woord willen voegen. In
een voorwoord schrijft bisschop De Korte over de encycliek ‘Laudato si'’ van
paus Franciscus: “Het gaat om de inzet voor een cultuur van het leven.” De
paus pleit “voor een globale sociale gerechtigheid en het beschermen van
onze aarde als ons gemeenschappelijk huis”.
 
Naast de tien interviews bevat het boek de tekst van het manifest, een
handleiding voor drie thema-avonden over het boek en een verzameling
praktische tips. Het is een inspirerend boek voor allen die zorg hebben voor
de schepping, en een oproep om je als christen aan te sluiten bij “de wave
van duurzaamheid”.

Pier Tolsma, diaken

Als leerling het Evangelie leven
Ons beleidsplan draagt de titel: ‘Als leerling het Evangelie leven’. Bij het
woord ‘leerlingen’ denken we meestal als eerste aan scholieren. Dus zou u
de gedachte kunnen hebben: gaan we nu op schoolse wijze het Evangelie
leren leven? Wat hebben ‘leerling zijn’ en ‘school’ met elkaar te maken. Het
Griekse ‘scholè’ betekent ‘vrije tijd’, dat wat je in je vrije tijd doet, een lief-
hebberij. Het Latijnse ‘schola’ staat voor ‘het gebouw waar de studie plaats-
vindt’. Het Nederlandse woord ‘school’ komt van het Latijnse ‘schola’. Het
Griekse ‘scholè’ en het Latijnse ‘schola’ wil ik met elkaar verenigen om ver-
der te komen om ‘als leerling het Evangelie leven’ beter te verstaan.
 
Ik had een filosofieprofessor die zo nu en dan op de binnenplaats ging zitten.
Hij zat dan rustig op een bankje in de binnentuin van het schoolgebouw.
Toen ik een keer bij hem ging zitten maakte hij mij duidelijk dat hij aan het
leren was en graag alleen wilde zijn. Hij had niets bij zich, geen boek, geen
schrift. Hij zat daar rustig voor zich uit te staren of zoals hij zelf zei “ik ben
aan het leren”. Met alles wat hij aan kennis had opgedaan, was hij nu op een
vrij moment aan het luisteren wat dit voor hem en vanuit hem voor de leer-
lingen kon betekenen.
 
Als leerling het Evangelie leven
We lezen, bestuderen, overwegen en laten de Blijde Boodschap van onze
Heer tot ons doordringen. Een moment van echt luisteren is dan belangrijk,
even stil op een bankje gaan zitten. Luisteren is veel meer dan zwijgen. Luis-
teren doe je met je oren open. Zwijgen doe je met je oren dicht. Zwijgen is
de weg naar de dood. Luisteren is de weg naar het leven. Dat geldt ook voor
wat zich afspeelt tussen God en mensen. Het is heel gemakkelijk om te zwij-
gen als God spreekt. Je laat het Evangelie gewoon aan je voorbijgaan. Je laat
de Kerk, je laat de Bijbel maar praten. Maar dat willen wij niet. We willen
gelovig en het Evangelie als leerlingen van Jezus ter harte nemen en het van
harte in ons leven gestalte geven. En dat… doet ons samen verder gaan op
de Weg ten leven. Denk maar aan de Emmaüsgangers.

Pastoor W. Bakker

Als de lichtjes doven
Op een slagveld klonk een stem,
was van ver te horen,
zong dat er in Bethlehem
een kindje was geboren.
 
In die nacht zo stil en groot
zwegen de kanonnen,
die zijn bij het morgenrood
toch opnieuw begonnen.
 
Kerstmis lijkt ons keer op keer
vrede te beloven,
maar kanonnen dreunen weer,
als de lichtjes doven.
 
Donkere Zuid-Afrikaan,
honger moet je lijden,
mag niet naar je vader gaan,
bent van hem gescheiden.
 
Wie dit hebben uitgedacht,
komen allen samen,
zingen plechtig Stille Nacht,
zonder zich te schamen.
 
Kerstmis lijkt ons keer op keer
vriendschap te beloven,
maar dan gaan ze altijd weer
alle lichtjes doven.
 
Turk en Griek en Marokkaan,
mogen die hier blijven?
Mogen die hier ook bestaan
of zal men ze verdrijven?
 
Kerstmis doet ons telkens weer
beterschap beloven,
laat dan deze ene keer
het lichtje niet weer doven.

Willem Wilmink (1936-2003)

Gedicht

Woord van God
De engel sprak
tot hen: ‘Vreest
niet, want zie,
ik verkondig u
een vreugdevolle
boodschap die
bestemd is voor het hele volk. Heden
is u een Redder geboren, Christus de
Heer, in de stad van David. En dit zal
voor u een teken zijn: gij zult het
pasgeboren Kind vinden, in doeken
gewikkeld en liggend in een kribbe.’
(Lucas 2,10-12)

Inspiratie en bezinning
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Leren en verdiepen

Ineke
Huitema

Interview

Wie ben je?
“Ik ben Ineke Huitema. Mijn man
Henk heb ik leren kennen in Lourdes,
waar we sinds 1976 elk jaar komen.
We hebben zes petekinderen; ook
met hen waren we in Lourdes. Bei-
den vereren we Maria van Lourdes
en de heilge Bernadette; ik heb een
verzameling heiligenbeelden en din-
gen uit Lourdes, en ben secretaris
van de Haagse Bedevaarten.”
 
“Ik werk in de zorg als casemanager
dementie in Loosduinen en ben vrij-
williger in WZC Het Anker, waar ik
met de bewoners geheugentraining
doe en spelletjes.”
 
Wat deed en doe je in de Kerk?
“Ik ben koorlid; begonnen in de
Goede Herder waar ik ook koffie
schonk; dat doe ik nog steeds in een
leuke ploeg van twintig mensen. De
vitrinekasten in de Martinus worden
door mij verzorgd in samenwerking
met parochianen. Binnenkort worden
er kerststallen getoond! Ik ben actief
bij de ‘Kerkproeverij’, lid van corona-
kerkwacht en de groep waar men
zich voor een viering kan aanmel-
den.”
 
Wat inspireert je?
“Ik ben van het binden, mensen bij
elkaar houden, gezelligheid. Het is
fijn om te zorgen voor mensen. Ik wil
uitstralen dat ik dankbaar ben als ik
wat voor anderen kan betekenen. Ik
wil mensen erbij betrekken en krijg
daar energie van. Zoals de heilige
Bernadette zei: ‘God mag mij zien als
een bezem: Hij mag mij gebruiken én
daarna in een hoekje zetten.’”
 
Waar hoop je op?
“Ik hoop, dat de wereld geen ‘ik-we-
reld’ wordt; dat we gaan beseffen
dat de wereld meer bestaat uit ‘jij’:
de anderen. Dat we met liefde zor-
gen voor elkaar. Hoewel gerichtheid
op anderen niet sensationeel genoeg
is voor het nieuws, blijft Jezus' uit-
spraak waar: ‘Alles wat je voor een
ander doet, doe je voor Mij.’”

Woord van God: maranatha
Het themajaar van het Woord van God, dat in ons bisdom op 26 januari
startte, eindigt met Kerstmis, wanneer we vieren dat het Woord vlees
geworden is (Joh 1,14), dat God de Zoon mens geworden is. God is dus
naar ons toegekomen. In dit verband vestig ik uw aandacht op een bijzonder
‘woord van God’, een woord uit de Bijbel: maranatha. Dit Aramese woord
gebruikt Paulus zonder het te vertalen in het slot van zijn in het Grieks ge-
schreven eerste Korintiërsbrief (1 Kor 16,22). Mede omdat er in de oudste
exemplaren die we van Paulus' tekst hebben, geen spaties tussen de woor-
den staan, kan dit woord op heel verschillende manieren vertaald worden.
Marana tha betekent ‘Heer, kom!’. Deze woorden staan ook aan het slot
van de Bijbel in Openbaring 22,20 en waren de vurige bede van de eerste
christenen. Maar als je de woorden net iets anders scheidt, is de betekenis
van maran atha: ‘de Heer (die) zal komen’ of juist ‘de Heer is gekomen’.
Maar ís de Heer nou gekomen of zál Hij komen?
 
Een anekdote: toen ik Hebreeuws – nauw verwant aan het Aramees – leer-
de, vertelde de docent dat werkwoorden in de voltooid verleden tijd bij de
profeten soms vertaald moeten worden als een toekomende tijd. Nogal las-
tig: had ik eindelijk uitgevogeld dat een werkwoord in de verleden tijd stond,
klopte het nog niet. Maar voor de profeten zelf is dit juist heel logisch. Wat
in de toekomst te gebeuren stond, hadden zij in een profetisch visioen al
geschouwd – en dus beschreven zij de toekomstige gebeurtenis in de ver-
leden tijd. Zo zeer was het voor hen al rotsvaste werkelijkheid! 

De Heer zál komen: daarvan zijn wij
rotsvast overtuigd, omdat Hij al ge-
komen ís. Niet in een visioen dat we
hebben mogen schouwen, maar met
vlees en bloed in de stal van Betle-
hem, in het Heilig Land, waar Hij Ara-
mees leerde spreken, waar Hij later
met vlees en bloed zou sterven en
verrijzen… en dit voltooide verleden 
 

 Video-uitzendingen van ‘Leef en geloofmomenten’
De federatie kent een nieuwe manier om ons geloof en
onze manier van leven te bespreken. Bij het opstellen
van het beleidsplan kwam de vraag op om wekelijks op
digitale wijze een moment van bezinning en inspiratie
aan te bieden. Door corona is dit in een stroomversnelling geraakt. Nu staan
er op YouTube ruim twintig video's onder de titel: ‘Leef- en geloofmoment’.
Ze gaan over leven en over geloven en over de combinatie van die twee. Het
zijn geen uitgebreide uiteenzettingen maar een kort moment van reflectie
en bezinning. Na een korte bespreking van een onderwerp wordt er met een
gebed afgesloten.
 
Ondertussen zijn er meer dan twintig video's gemaakt die via de knop ‘Vi-
deo-uitzendingen’ op onze website te vinden zijn. Pastoor Bakker heeft het
over het zichtbaar en betekenisvol inhoud geven aan het christelijk geloof
binnen het (opgroeiend) leven. Kapelaan Huntjens is na een serie over Bene-
dictijnse inspiratie een serie over moderne heiligen gestart. Diaken Tolsma
heeft het over het gelovig nadenken over maatschappelijke kwesties. Hij
doet dat in twee series ‘Zorg voor de schepping’ en ‘Kerk en maatschappij‘.

Pier Tolsma, diaken

van Hem mag onze toekomst zijn, een toekomst waar we nu al naar kunnen
verzuchten: “Maranatha; kom, Heer Jezus!”

Kapelaan Daan Huntjens
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Jeugd en Jongeren

Het is gebruikelijk in de r.-k. traditie dat de beeldjes van het Kindje Jezus
voor de kerstkribben gezegend worden tegen het einde van de Adventstijd,
een gebruik dat ingesteld werd door Paus Paulus VI. Bij het Angelus op 21
december 1969 zei hij dat “de kerststal een vuur van zuivere liefde is, waarbij
iedereen licht kan vinden voor de problemen van het mysterieuze avontuur
van het leven op aarde”. Het stilstaan bij de kerststal voor een moment van
gebed en bezinning is dus goed en mooi.
 
In Rome worden alle kinderen van de stad elk jaar uitgenodigd om hun
Bambinello (in het dialect van Rome ‘Kindje’) te laten zegenen op het Sint
Pietersplein. Op dezelfde manier worden al de kinderen van de wereld
opgeroepen om hetzelfde te doen bij de eigen kerken.
 
Deze mogelijkheid wordt dit jaar ook in onze parochies aangeboden. Op de
laatste zondag van de Advent, 20 december van 15.00 tot 17.00 uur worden
kinderen en gezinnen van harte uitgenodigd in onze kerken de beeldjes van
het Kindje Jezus te laten zegenen. Natuurlijk zal er ook de mogelijkheid zijn
om de kerststal in de kerk te bekijken en daarbij samen stil te staan.
 
Dit jaar krijgt dit moment nog meer betekenis in verband met de algemene
gezondheidssituatie die we allemaal doormaken. In deze moeilijke tijd met
de zeer beperkte mogelijkheid om de kerstmissen mee te vieren is dit een
mooie mogelijkheid om naar de kerk te komen én hierdoor de verbinding
tussen kerk en geloven thuis met Kerstmis betekenis te geven.

20 december: Zegening van het Kindje Jezus in onze parochiekerken

Gebed bij de kerststal
Je hoeft niet veel te spreken
wanneer je naar de kerststal gaat,
weet dat je de vrede vindt
als je dit Kind naar binnenlaat.

Je hoeft geen schatten mee te dra-
gen,
wanneer je naar de kerststal gaat,
weet dat voor dit Kind
een klein gebaar volstaat.

Je hoeft niet lang te blijven,
wanneer je naar de kerststal gaat,
als je maar begrepen hebt,
wat dit Kind te wachten staat.

Je hoeft niet bang te zijn
wanneer je naar de kerststal gaat,
dit Kind legt weer de rust
op jouw vermoeid gelaat.

Je hoeft niet veel te wensen,
wanneer je naar de kerststal gaat,
weet dat in het nieuwe jaar,
dit Kind je nooit verlaat.

Ook in Rijswijk hebben de kinderen
nu hun eerste heilige Communie
kunnen ontvangen. Dit feest was op
zondag 8 november en was over
twee vieringen verdeeld. Ruim de
helft van de kinderen en ouders koos
ervoor de eerste Communie naar
volgend jaar uit te stellen.

Eerste heilige Communie in de Bonifatiuskerk

KinderVertelVieringen

Graag zouden we Kerstmis met de allerkleinsten vieren in de vorm van een
Kindervertelviering, maar dit jaar is het helaas niet mogelijk. De volgende
geplande Kindervertelvieringen zijn op:
- zondag 3 januari (15.30) Driekoningen: Wie treft de boon in de cake en
wordt dit jaar koning van de dag?
- zondag 31 januari (15.30) (niet op 7 februari zoals in eerdere berichtge-
ving): het ‘feest van de ontmoeting’, ook bekend als Maria Lichtmis. In deze
viering is er bijzondere aandacht voor het licht. Na afloop zijn er de pannen-
koeken die horen bij de traditie van Maria Lichtmis.
 
Voor de vieringen raden wij u sterk aan om u uiterlijk de vrijdag vóór de vie-
ring aan te melden via kindervertelviering@gmail.com o.v.v. het aantal per-
sonen en hun leeftijd. Zo kan de werkgroep u zo nodig van tevoren informe-
ren als het op dat moment geldende maximaal aantal personen al bereikt is.
 
Meldt u aan voor de maillijst Kindervertelvieringen om circa anderhalve
week voor elke geplande viering een uitnodiging met actuele informatie te
ontvangen. Stuur daartoe een mailtje naar parochie@sintmaarten-trinitas.nl.


