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Met een vaderhart hield Jozef van Jezus
Dit jaar is door paus Franciscus uitgeroepen tot het jaar
van Sint Jozef. Met dit speciale themajaar legt de paus
de nadruk op de rol van Sint Jozef als onze beschermer.
We vieren hiermee dat Sint Jozef nu sinds 150 jaar als
patroon van de Kerk wordt gezien. De paus opent zijn
brief ‘Patris corde’ (Vaderhart) met: “Met een vaderhart
hield Jozef van Jezus.”
 
Velen zijn opgegroeid met een vaste inrichting van onze
kerken met links van het hoofdaltaar een beeld van
Maria en aan de rechterzijde een beeld van Jozef. Vaak
wordt Jozef afgebeeld met het Kind Jezus op zijn arm of
aan de hand. We zien hem ook afgebeeld met een lelie
of een bloeiende staf als een symbool voor kuisheid, met
een kerk in zijn hand als patroon van de Kerk of met het
gereedschap van een timmerman. In de kerststal zien we
Jozef met een lantaarn. Hiermee sluit Sint Jozef aan bij
traditie van de lichtfeesten van Sint Martinus en Sinte
Lucia uitmondend in het Kerstfeest.
 
We kennen Sint Jozef als voorspreker, als steun en gids
in moeilijke tijden en onder andere als patroon van de
arbeiders, echtelieden, vaders, kuisheid en een goede
dood. Dit laatste is terug te voeren op de veronderstel-
ling dat Jozef gestorven is met Jezus en Maria aan zijn
zijde. Omdat na de vondst van de twaalfjarige Jezus in de
tempel (Lc 2,41-50) Jozef niet meer genoemd wordt
mogen we aannemen dat hij gestorven is voordat Jezus
aan zijn openbare leven begon.
 
De paus wijst erop dat Sint Jozef geheel en onvoorwaar-
delijk in dienst stond van het mysterie van de mens-
wording van Jezus. Hij vroeg niet om verklaringen, hij
accepteerde. Hij had de moed zich te schikken naar Gods
plan, hoe onbegrijpelijk dit ook voor hem was. Hij had
ook de creativiteit en verantwoordelijkheid om oplossin-
gen te vinden als er geen plaats in de herberg is en het
gezin naar Egypte moet vluchten. Hij speelt zijn onmis-
bare rol op de achtergrond. Naar aanleiding van de
coronapandemie schrijft de paus: “De pandemie heeft
duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen heb-

ben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop
bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoorde-
lijkheid zaaien.” In Sint Jozef heeft Jezus ervaren wat een
liefhebbende vader is. In hem heeft Hij de afstraling van
de liefde van God kunnen zien. Jozef heeft zijn taak met
veel liefde uitgevoerd. Hij besefte dat liefde een kwestie
van ontvangen en geven is.
 
In dit en de komende nummers van Kerk aan de Vliet
zullen we op bladzijde 14 eerst aandacht besteden aan
Sint Jozef als patroon van de Kerk, dan als patroon van
de werkenden en ten slotte als voedstervader van Jezus.

Pier Tolsma, diaken
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Van het bestuur

Pater Tom Kouijzer stelt zich voor
Graag stel ik mij aan u voor: pater
Tom Kouijzer, 32 jaar oud en afkom-
stig uit het stadje Hulst in Zeeland. Ik
ben priester van de Sociëteit van
Maria (Paters Maristen), een van
oorsprong Franse congregatie die al
sinds 1900 in Nederland actief is.
Maristen streven ernaar om leerling
van Jezus te zijn op de wijze van
Maria. Dit betekent dat ze aandacht
willen hebben voor de aanwezigheid
van de Heer in iedere situatie,
zonder daarbij zelf per se op de
voorgrond te treden. Denk aan de
houding van Maria bij de bruiloft van
Kana: “doe maar wat Hij u zeggen
zal” (Joh 2,5).

Na een initiële theologiestudie aan de Universiteit van Tilburg ben ik in 2011
ingetreden in de congregatie. In de praktijk betekende dit dat ik een zeer in-
ternationaal vormingsproces mocht doorlopen waarin ik in onder meer En-
geland, Nieuw-Zeeland, Italië en meest recentelijk Ierland heb gewoond. De
afgelopen jaren was ik als priester werkzaam in een parochie in Dublin. Na
meer dan tien jaar in het buitenland wilde ik graag terug naar Nederland en
ik ben heel blij om nu te mogen wonen en werken in het bisdom Rotterdam.
 
In de komende periode mag ik werkzaam zijn in de Federatie RK Vlietstreek.
Ik zie ernaar uit om u te ontmoeten en samen met u op te trekken in ons
gemeenschappelijk geloof. We zullen elkaar zeker tegenkomen bij de viering
van de Eucharistie en hopelijk bij vele andere gelegenheden en activiteiten.

Pater Tom Kouijzer

Welkom aan pater Tom Kouijzer
Als voorzitter van het federatiebestuur wil ik in naam van alle parochianen
pater Tom Kouijzer van harte welkom heten in ons midden. Pater Kouijzer is
door monseigneur Van den Hende voor een bepaalde tijd benoemd binnen
onze federatie om het pastoraal team te versterken (in ieder geval tot de
zomer). Na het recente vertrek van kapelaan Lex van Deelen en pastoraal
werker Saskia van Winden is de komst van pater Tom Kouijzer een weldaad.
We hopen dat hij zich spoedig thuis voelt in onze federatie van parochies en
binnen het pastoraal team.
 
We bidden om Gods zegen over zijn pastorale inzet en voor hem persoonlijk,
dat het leven en werken in ons midden hem gelukkig doet zijn.

Pastoor Wim Bakker

Van de penningmeester

In december vroegen we onze paro-
chianen om een extra financiële bij-
drage voor het jaar 2020 vanwege de
gemiste inkomsten door corona.
Velen van u hebben hierop gerea-
geerd. Wij willen u daarvoor van
harte bedanken. Meer informatie
hierover vindt u op bladzijde 7 en 11.

Vincent Dobbe, penningmeester
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Van het pastoraal team

Kerstmis vieren thuis en in de kerk; het was zo onwerkelijk. Een Nachtmis
met vier koorzangers, een camera op je gericht en ik keek in een lege kerk.
Ik was met u verbonden in mijn gebed en zonder u te zien wenste ik u een
zalig Kerstmis. Ik wil een oprecht dank-je-wel uitspreken voor alle vrijwilli-
gers die de kerk hebben versierd, de (live stream) vieringen mogelijk hebben
gemaakt – daarbij zijn de coördinatoren van grote waarde – en de kerststal
op een bijzonder plaats in de kerk hebben opgebouwd. Vele mensen hebben
in de Kersttijd even een bezoekje gebracht aan de kerststal in de kerk. Even
op die vertrouwde geloofsplaats mogen zijn voor een stil gebed, een kaarsje.
 
Beste vrijwilligers, ook zij die een spontane kerstgroet aan een medekoorlid,
een medeparochiaan hebben geschonken: dank je wel. En voor de kerst- en
nieuwjaarsgroeten, de goede wensen die we als leden van het pastoraal
team mochten ontvangen, wil ik u ook namens hen van harte dankzeggen.

Pastoor W. Bakker

Wanneer je aan een nieuw kalenderjaar begonnen bent, dan kijk je ook altijd
even terug op het afgelopen jaar. Begin 2020 maakten we een enthousiaste
start vanuit het nieuwe pastorale beleidsplan om een open, uitnodigende en
gastvrije RK Federatie van parochies te zijn. Hoe anders moest dat ingevuld
worden vanaf de eerste lock down in maart. Ik schrijf ‘anders’. Want direct
werd er aan deze open, uitnodigende en gastvrije wijze van parochie-zijn
toch invulling gegeven. Iedere dag was er een moment van gebed en bemoe-
diging (tachtig keer); daaropvolgend wordt er wekelijks een leef- en geloof-
moment en iedere zondag een live stream Eucharistieviering uitgezonden.
Daarbij geven de vele vrijwilligers in de parochiekerken vanaf het moment
van beperkte toegang handen en voeten aan de gastvrijheid. Dit doen ze niet
door koffie te schenken, maar ze zetten zich gewetensvol in voor de goede
balans tussen de vreugde van het samen ons geloof vieren en het verant-
woord bij elkaar komen met het oog op de gezondheid van een ieder.
 
Ongemerkt worden er gelukkig goede kleine stapjes gezet binnen onze
federatie van parochies. Zo konden de juiste maatregelen in verband met
corona in vier parochiekerken gezamenlijk afgesproken, ingevuld en uitge-
voerd worden. Dit is een goede vrucht vanuit het eerste beleidsplan dat
vooral gericht was op verbinding. Kerk aan de Vliet is daar ook een resultaat
van. Het tweede beleidsplan geeft meer aandacht aan verdieping. Op een
open, uitnodigende en gastvrije wijze christen-zijn in deze tijd. Een belangrij-
ke voorwaarde is dan, dat je er ook zelf over kan spreken en invulling aan
kunt geven. Je geloof als christen verstaanbaar maken voor jezelf en naar je
medemens toe. Daartoe willen de parochies vindplaatsen zijn van geloof,
hoop en liefde. Een gemeenschap vormen van mensen die het Evangelie
willen leven, in woord en daad beleven in navolging van Jezus Christus. Om
het zo te zeggen: echte zielzorg van en voor elkaar met een humaan gezicht.
 
En dat begint bij jezelf. Ik roep daartoe iedereen op om in zijn of haar leven
hartelijk, helder en heilig te zijn. Tussen de hartelijkheid en de heiligheid
staat het begrip ‘helder’. Heerlijk helder zijn! Wat ik hiermee wil zeggen? Je
moet voor jezelf helder, duidelijk krijgen wat het betekent om christen te
zijn. Geef dan ook jezelf de kans tot onderrichting, bemoediging en betrok-
kenheid om samen met andere mensen te groeien als christen. Dan kunnen
we samen groeien in hartelijkheid, helderheid en heiligheid als mens en pa-
rochiegemeenschap. En ik beloof u, zo een leven is niet alleen waardevol,
maar ook best aantrekkelijk.

Pastoor W. Bakker

Groeien in hartelijkheid, helderheid en heiligheid 

Dank aan allen die bijdroegen aan het vieren van Kerstmis
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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

Mogelijke heiligverklaring Titus Brandsma
Onlangs hebben medische adviseurs erkend dat de genezing van pater
Michael Driscoll, toegeschreven aan de voorspraak van Titus Brandsma, van-
uit wetenschappelijk oogpunt onverklaarbaar is. Daarmee is een belangrijke
stap gezet op weg naar een mogelijke heiligverklaring van Titus Brandsma.
Als kind kende ik Titus Brandsma al. In het blad van Karmel stond regelmatig
een foto hem. Hij was een verre neef en door zijn bemiddeling was mijn
heeroom bij de Karmel toegelaten. In de kantine van de HBS in Bolsward zag
ik dagelijks zijn portret hangen. De echte kennismaking met Titus was zo'n
twintig jaar geleden toen ik zijn biografie las. Voor mij kwam een man tot
leven die met dezelfde wijze van geloven was opgegroeid als ik: de spirituali-
teit van het Friese platteland. Ik noem het een nuchtere vroomheid.

Pier Tolsma, diaken
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Geloven en vieren

Kinderen en Palmpasen

Het is 2 januari wanneer ik dit nu tot jullie schrijf en ik
zie achter in de kerk nog de kerststal staan om jullie als
gezinnen een kans te geven om bij en in het kerkgebouw
even de grote kerststal van de kerk te bezoeken, een
gebedje uit te spreken en zo mogelijk een kaarsje op te
steken. Op het Kerstfeest was het niet mogelijk om
samen met andere gezinnen de Kerstmis te vieren.
 
Hoe zal het over bijna drie maanden met Pasen zijn? Ik
weet het niet. Afgelopen jaar hebben jullie, kinderen en
enkele jongeren van onze parochie, een Palmpaasstok
gemaakt op een A4-blaadje en deze ingeleverd bij de
kerk. Deze Palmpaasgroeten zijn naar die parochianen
gestuurd, waar jullie anders een Palmpaasstok zouden
langsbrengen.
 
Wat kun je dit jaar met Palmpasen doen? Hou onze web-
site in de gaten. Er zal een uitnodiging komen om ook dit
jaar zeker iets te doen voor onze oudere, kwetsbare en
soms zieke parochianen. Ik hoop met jullie, dat er een

echte met onder andere fruit en broodhaantje versierde
Palmpaasstok door jullie gemaakt kan worden. Voor
jullie leuk en voor de parochianen heel kostbaar aan het
begin van de Goede Week op weg naar Pasen.

Pastoor W. Bakker

Vieringen in de Veertigdagentijd: Jezus volgen in zijn lijden

Vorig jaar moesten we na twee avonden vanwege coro-
na stoppen met de meditatieve vieringen in de Veertig-
dagentijd. Het toen gekozen thema is slechts gedeeltelijk
aan de orde geweest. In de komende Veertigdagentijd
hernemen we dit thema: Jezus volgen in zijn lijden.

 
In Voorburg zijn er op de woensdagavonden om 19.00
uur in de St. Martinuskerk vieringen met Woord en
gebed, met zang en stilte. De vieringen worden vanuit de

Palmtakjes inleveren
U kunt uw palmtakje van afgelopen jaar bij de ingang van
de kerk inleveren. Deze palmtakjes worden verbrand en
de as wordt gebruikt op Aswoensdag 17 februari in uw
parochiekerk (zie liturgierooster).

Ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening
Op weg naar het Paasfeest klinken op de vierde zondag
van de Veertigdagentijd de woorden dat God “rijk is aan
erbarming” (Ef 2, 4). Christus heeft zijn leven gegeven
om ons te herstellen van onze gebrokenheid door de
zonde. Hij ontfermt zich over ons, heel bijzonder in het
Sacrament van Boete en Verzoening, door ons te gene-
zen en te helen.

In de Veertigdagentijd zijn er de volgende mogelijkheden
om het Sacrament te ontvangen: Maandagavond
29 maart na afloop van de boeteviering in de HH. Petrus
en Pauluskerk en na afloop van de Eucharistieviering in
de HH. Benedictus en Bernadettekerk. Vrijdag 26 en
dinsdag 30 maart na afloop van de Eucharistieviering van

9.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk. Zaterdag
20 maart van 15.30 uur tot de Eucharistieviering van
16.30 uur en 31 maart na de Eucharistieviering van
12.45 uur in de Sint Martinuskerk. Vrijdag 26 en woens-
dag 31 maart van 8.30 uur tot de Eucharistieviering van 
9.30 uur in de H. Bonifatiuskerk.

Kapelaan Daan Huntjens

Sint Maartenparochie en de Martiniwijkgemeente (PGV)
voorbereid. Na de vieringen gaan we met elkaar in ge-
sprek over de volgende onderwerpen. Op de eerste
woensdag is dat een hongerdoek, op de laatste de jood-
se Pesachmaaltijd en twee avonden gaan over het boek
‘Alleen liefde heeft toekomst’. Pastor Van Eijk leidt deze
twee avonden.
 
Ook in Rijswijk zijn er een vijftal vieringen met dit thema.
Deze zijn op de woensdagavonden om 19.30 uur in ver-
schillende kerken. Dat zijn op 24/2 de Bonifatiuskerk, op
3/3 de Leeuwendaalkerk, op 10/3 de Oude Kerk, op 17/3
de Hofrustkapel en op 24/3 weer de Bonifatiuskerk. Op
maandag, dinsdag en woensdag van de Goede Week zijn
er weer de gebruikelijke vieringen in de Nieuwe Kerk en
de Benedictus en Bernadettekerk.

Pier Tolsma, diaken
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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

Een boek over uw leven

Zou u het leuk vinden om het verhaal van uw leven te
vertellen? Wilt u daarvan een mooi boek voor uzelf, uw
familie of vrienden? Dat kan! Rijswijkse vrijwilligers zet-
ten graag uw ervaringen op papier. Zij volgden hiervoor
een training ‘Levensverhalen schrijven’ bij de Stichting
Haagse Levensboeken.
 
Iedereen kan verteller zijn. Een goed geheugen is niet
nodig, de behoefte om te praten is voldoende. Niet al-
leen het boek zelf blijkt voor vertellers waardevol, maar
vooral ook de terugblik op hun leven tijdens de gesprek-
ken. Achter ieder mens schuilt immers een verhaal en
ieder leven heeft betekenis.
 
Aan het schrijven en het vormgeven van een levensver-
haal zijn geen kosten verbonden. Een eenvoudige uitga-
ve in beperkte oplage is gratis. De kosten van een echt
boek vallen doorgaans mee, maar zijn voor uw rekening.
Hebt u belangstelling of wilt u schrijver worden? Bel
Stichting Haagse Levensboeken, ambassadeur voor Rijs-
wijk, Hanneke Sas, 06 12 24 35 31 of mail naar
hannekesas@haagselevensboeken.nl. 

Foto's Bonifatiuskerk

Diana Nieuwold van Kerkfotografie heeft een prachtige
serie foto's gemaakt van de Bonifatiuskerk. De foto's
staan online: Heilige Bonifatius Rijswijk / Kerkfotografie
Nederland; onder vermelding van ‘Kerkfotografie’ zijn ze
vrij te gebruiken voor PR-doeleinden van de kerk. Er
komt ook een verwijzing op onze website te staan.

Foto: Kerkfotografie

Mediavieringen (TV-Mis)
Op zondagmorgen 28 februari is de eerste Eucharistie-
viering die de KRO-NCRV gaat uitzenden vanuit de
H. Bonifatiuskerk. Dat is belangrijk om te weten voor
de parochianen die zich aanmelden voor deze viering
(dertig personen). De Eucharistieviering begint om
10.00 uur. Er staat een bordje bij de ingang, dat de kans
bestaat dat u in beeld komt. Er kan geen uitzondering
gemaakt worden. Door naar deze op TV uitgezonden
Eucharistieviering te komen geeft u door uw aanwezig-
heid automatisch toestemming aan de KRO-NCRV dat u
in beeld mag komen. Wilt u alstublieft, maar dat geldt
voor alle vieringen, op tijd aanwezig zijn.

Pastoor W. Bakker
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Heilige Bonifatius

Familieberichten

Jammer, maar alle activiteiten van de Samenlopers op het AZC Rijswijk zijn
nog steeds afgelast. Het enige contact dat we nu nog hebben is via mail met
de COA medewerkers, zodat we op de hoogte worden gehouden van het rei-
len en zeilen op het AZC. We hopen dat we snel weer in goede omstandighe-
den kunnen doorgaan met de kinderactiviteiten op zaterdagochtend en wel-
licht kunnen de volwassenen-activiteiten daarna ook weer worden opge-
start. Dus als u denkt: hier wil ik wel meer van weten, neem dan contact op
via het e-mailadres info@desamenlopers.nl; of kijk op www.desamenlopers.
nl en op onze Facebooksite: De Samenlopers - AZC Rijswijk.

Met vriendelijke groet, Ellen Sormani

De Samenlopers

Overleden
Berta Breetveld-Hofmeester,
92 jaar
Hans Alkemade, 86 jaar
Rudy Kors, 98 jaar
Jos van der Helm, 74 jaar 

Resultaat eindejaarsbrief Bonifatiusparochie

In december vroegen we onze parochianen om een extra financiële bijdrage
voor het jaar 2020 vanwege de gemiste inkomsten door corona. Velen van u
hebben hierop gereageerd. In december heeft de parochie naast de regulie-
re giften € 30.000 aan extra giften ontvangen. Een bijzonder en prachtig re-
sultaat. Wij willen u van harte bedanken. In deze moeilijke tijd is onze paro-
chie door uw extra gift daadwerkelijk geholpen.

Vincent Dobbe, penningmeester

Expositie HH. Benedictus en Bernadettekerk

Zoals al eerder aangekondigd zijn in
de zaal van de Benedictus en Berna-
dettekerk, tijdens de openingstijden
van Open Huis, enkele werken te
zien van Jules Seelig, die sinds 2016
Jos Reneman assisteert bij de schil-
derclub in Stervoorde.
 
Meer van zijn werk is te zien op zijn
website www.schilderijenenmuziek-
vanjules.jouwweb.nl.
 
Vanaf half maart wordt waarschijn-
lijk werk van Fie Huisman tentoon-
gesteld.

Muziek in de Bonifatius

In elk geval tot en met maart zullen er, in verband met
de coronadreiging, geen concerten zijn in de serie Mu-
ziek in de Bonifatius. Het is nog afwachten wat er na
maart georganiseerd kan worden, maar zodra het kan
gaan we weer verder met onze concertserie. Hou dit
blad en de website in de gaten.
 Maaltijdprojecten

De corona-dreiging is nog steeds
zeer actueel. De maaltijden in de
Nieuwe Kerk en de Benedictus en
Bernadettekerk gaan dus voorlopig
niet door. Zoals het er nu naar uitziet
starten we er zeker niet eerder dan
maart/april 2021 weer mee. Zodra
bekend is wanneer de maaltijdpro-
jecten weer door kunnen gaan, zal
dat ook in dit blad worden bekend-
gemaakt.

Vervoer naar de kerk

Voor vervoer naar de Benedictus en Bernadettekerk bel: Theo van Paassen,
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.

Bonifatiuskerk: H. Familie (Jozefkapel)
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Vieringen in onze kerken
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Pastor Van Eijk
Pater Kouijzer & diaken Tolsma
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pater Kouijzer & 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

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
P&P

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

Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pater Kouijzer
Pater Kouijzer

Schola Cum Jubilo
organist
organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Koorschool
Con Amore
Doopvieringen

Zaterdag 13 en zondag 14 februari: 6e zondag door het jaar

wo
wo
wo
wo
wo
wo

09.30
10.30
12.45
19.00
19.00
19.00

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

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed
Gebed

Kapelaan Huntjens
Pater Kouijzer
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Dkn Tolsma & gbl Agterdenbosch
Pater Kouijzer & gebedsl. De Wit

Resonet in Laudibus
 
 
 
St. Maarten
Con Amore

Woensdag 17 februari: Aswoensdag, collectes voor de Vastenactie 

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 & dkn Tolsma
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pater Kouijzer
Pater Kouijzer
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pater Kouijzer
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma

St. Maarten
organist
Gerardus Majella
Gerardus Majella
St. Maarten
Gloria Deo
Joko

Zaterdag 20 en zondag 21 februari: 1e zondag van de Veertigdagentijd

za
za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
10.00
11.00

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

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

Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

St. Maarten
organist
organist
Barina
St. Maarten
Gloria Deo, KRO televisie
Con Amore

Zaterdag 27 februari en zondag 28 februari: 2e zondag van de Veertigdagentijd

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

Pater Kouijzer
Pastoor Bakker
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pater Kouijzer
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

Zanggroep
organist
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola
Schola Cum Jubilo
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Zaterdag 6 en zondag 7 maart: 3e zondag van de Veertigdagentijd
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Vieringen in onze kerken

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
Bon

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

Pater Kouijzer
Pater Kouijzer
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pater Kouijzer
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pater Kouijzer
Diaken Tolsma

Schola Cum Jubilo
organist
organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo
Con Amore
Doopvieringen

Zaterdag 13 en zondag 14 maart: 4e zondag van de Veertigdagentijd, zondag Laetare

vr
vr

09.00
09.30

P&P
Bon

Euch.
Euch.

Pater Kouijzer
Kapelaan Huntjens

 
 

Vrijdag 19 maart: Heilige Jozef 

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.

Pater Kouijzer
Pater Kouijzer
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pater Kouijzer
Kapelaan Huntjens
Pater Kouijzer

St. Maarten
organist
organist
Barina
St. Maarten
Gloria Deo
Joko

Zaterdag 20 en zondag 21 maart: 5e zondag van de Veertigdagentijd

do 09.00 Mar Euch. Pastoor Bakker  

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

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.

Pater Kouijzer
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Pater Kouijzer
Pastoor Bakker

organist
organist
Resonet in Laudibus
Koorschool
St. Maarten
Gerardus Majella
Con Amore

Zaterdag 27 en zondag 28 maart: Palmzondag

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

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 vanuit de St. Martinuskerk (9.30 uur) en vanuit de H. Bonifatiuskerk (11.00 uur)
rechtstreeks op internet 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-uitzendingen’.

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

Een verjaardag in tijd van corona: Jos Siebers 80 jaar!

Als je – zoals ik – eindelijk 80 jaar wordt, begin je ruim van tevoren plannen
te maken om zo'n feest eens even flink te vieren. Dat betekent in mijn geval
met een kerkelijke viering of concert met alle koren die ik vanaf 1957 heb
mogen leiden. Ik trap nu geen open deur in als ik zeg, dat er van die plannen
niets terecht is gekomen. De geplande Krönungsmesse werd een ‘Corona-
messe’, prachtig gezongen door Toos en Yvonne, twee alten van ons paro-
chiekoor Sint Maarten.
 
Toch is het gelukt om mij totaal te overdonderen op mijn verjaardag, on-
danks dat bekend is dat ik een hekel heb om iets niet van te voren te weten.
De meer dan honderd brieven, kaarten, gedichten, bloemen en cadeaus via
de post, alsmede de vele toespraken en gezangen via de app of mail hebben
mij zeer, zeer verrast. Zelfs twee soloconcertjes door Demelza van der Lans
en Marijke Groenendaal in mijn huiskamer met ingespeelde begeleiding heb-
ben mij overdonderd.
 
Zo ben ik de hele dag door leuk en soms ook emotioneel, maar beslist co-
ronaproof beziggehouden. Niemand heeft mij aangeraden eindelijk eens wat
meer rust te nemen, maar vooral en alsjeblieft nog lang door te gaan. Ik kan
dus niet anders dan jullie te bedanken voor zoveel steun en vertrouwen.
We'll meet again. Only God knows when!! Een muzikale en hartelijke groet,

Jos Siebers

Bijna vierenzestig jaar is Jos Siebers organist/dirigent. Onlangs werd hij tachtig jaar. Hij begon als zestienjarige achter
het orgel in de Goede Herderkerk. Hij wist koren van de verschillende kerken in Voorburg bij elkaar te brengen in het
Sint Maartenkoor. Jos, van harte gefeliciteerd met je verjaardag! Graag laten we de tachtigjarige zelf aan het woord.

Het thema van de Actie Kerkbalans 2021 luidt: ‘Geef vandaag voor de kerk
van morgen’. Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari is in Nederland
weer de Actie Kerkbalans.
 
Binnenkort zullen ook in onze parochies weer vele vrijwilligers op pad gaan
om bij u de brief en folder te bezorgen. Hiermee wordt ook u opgeroepen
uw bijdrage aan de parochie te leveren zodat wij als Kerk van waarde blijven
voor de parochianen en de samenleving. Geef alstublieft en als het kan gul,
want uw parochie heeft uw steun ook nu in coronatijd heel  hard nodig!

Commissie Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen
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Sint Maarten en Trinitas

Wat een mooi gebaar van het parochiebestuur! Alle vrijwilligers van de
federatie Vlietstreek ontvingen in november 2020 een leuk boekje om in
de Adventsperiode te lezen. De samensteller van het boekje is Leo Fijen.
 
Van verschillende personen worden teksten gebruikt. Van Herman Finkers
tot Antoine Bodar, van Anselm Grün tot Jan Hendriks. Er staan mooie gebe-
den in en overwegingen. Marinus van den Berg heeft een zegengebed in
coronatijd geschreven (pagina 14). Verschillende keren wordt er over licht
gesproken. Zo schrijft Leo Fijen over “Als alles duister is, ontsteek dan een
lichtend vuur dat nooit meer dooft”. Deze tekst klonk bij de herdenkings-
dienst voor corona-overledenen in de Sint Jan in Den Bosch (pagina 7). Het
‘Allerzielen’ dat Jan Hendriks heeft geschreven, sprak mij erg aan (pagina 18).
Sommige teksten hebben meer tijd nodig om tot je door te laten dringen.
 
Het voert te ver om alle bijdragen van de schrijvers voor u te beschrijven.
Van harte beveel ik het boekje bij u aan. Lees het en laat u inspireren.

Leo Valk

Vrijwilligers RK Vlietstreek verrast met een boekje

Resultaat eindejaarsbrief Sint Maarten en Trinitas
In december vroegen we onze parochianen om een extra financiële bijdrage
voor het jaar 2020 vanwege de gemiste inkomsten door corona. Velen van u
hebben hierop gereageerd. In december hebben we naast de reguliere giften
voor de Trinitasparochie € 19.000 aan extra giften ontvangen. Voor de Sint
Maartenparochie is er € 17.000 extra binnengekomen. Een bijzonder en
prachtig resultaat. Wij willen u van harte bedanken. In deze moeilijke tijd is
onze parochie door uw extra gift daadwerkelijk geholpen.

Vincent Dobbe, penningmeester

Afgelopen jaar besloot het Gezelschap van de Stille Omgang in Amsterdam
de Stille Omgang niet door te laten gaan. De Stille Omgang van 2021 zal in de
nacht van 20 op 21 maart wel doorgaan. De wijze waarop hangt af van de
dan geldende maatregelen tegen corona. Het Gezelschap heeft vier moge-
lijkheden uitgewerkt. Deze vindt u op hun website: www.stille-omgang.nl.
Hier kunt u ook terecht als u thuis de H. Mis in de Sint Nicolaasbasiliek via
YouTube wilt bijwonen en de Stille Omgang digitaal wilt volgen.
 
Gebruikelijk organiseert de Haagse Bedevaarten de mogelijkheid om met
een gezelschap uit Haaglanden per bus naar de Stille Omgang te gaan. Dat

Stille Omgang 2021

zal dit jaar niet gebeuren. In plaats daarvan zal er op zaterdagmiddag 20
maart een bijeenkomst in de Sint Martinuskerk in Voorburg plaatsvinden.
Deze bijeenkomst begint om 12.30 uur in het atrium van de kerk. Hier wordt
na een inleidend woord de film ‘Passie voor het Mirakel’ vertoond. Deze film
van een kwartier gaat over de geschiedenis van de Stille Omgang en laat
mensen aan het woord die bij de organisatie ervan betrokken zijn.
 
Om 13.15 uur is er een plechtig lof met uitstelling van het Allerheiligst Sacra-
ment. Pastoor Bakker zal ingaan op het thema van de Stille Omgang van dit
jaar: ‘De luisterende mens is aanwezig bij de Ander’. Dit thema is ontleend
aan een tekst uit ‘Liefde en luisteren’ van pater Frans van der Lugt S.J..
 
De mensen die gewend zijn per bus naar de Stille Omgang te gaan worden
persoonlijk aangeschreven om zich op te geven voor deze bijeenkomst. Zij
komen als eerste in aanmerking de bijeenkomst bij te wonen. Anderen kun-
nen zich voor de resterende plaatsen bij mij aanmelden: 070 387 67 01.

Ineke Huitema, secretaris Haagse Bedevaarten

Familieberichten

Gedoopt
Julia Stamsnieder
Harry van der Meer
 
Overleden
Piet Meijer, 81 jaar
Rinus Leloux, 88 jaar
Wies van Neerven-Meijers, 95 jaar
Fien Smit-Laarhoven, 81 jaar
Corry van Bohemen-Vaneman,
90 jaar
Jan Ballering, 81 jaar
Koos Weerdenburg, 77 jaar
Lidy Rovers-Jonker, 87 jaar
Annie Leferink-Bonink, 92 jaar
Corrie van Nes-van Eijk, 91 jaar
Nico Roest, 76 jaar
Huub den Elzen, 65 jaar
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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

Jaar van Amoris Laetitia Gezin

Het is absoluut geen toeval dat de apostolische exhortatie Amoris Laetitia (De
vreugde van de liefde) van Paus Franciscus op 19 maart 2016 gepubliceerd is,
de dag waarop de Kerk het feest viert van Sint Jozef, echtgenoot van Maria
en voedstervader van Jezus (in veel landen ook Vaderdag). De keuze van 19
maart voor de publicatie van een belangrijk kerkelijk document over gezinnen
is dus zeer betekenisvol. Sint Jozef en de heilige Familie laten ons zien dat het
gezin een plek van liefde en van redding kan zijn. Hij was een simpele timmer-
man, maar hij heeft God volledig vertrouwd en op die manier ruimte gemaakt voor zijn plan. Dat is een roeping voor
ieder van ons, ook binnen onze gezinnen: ons leven openstellen voor de droom van God voor ons.
 
Paus Franciscus benadrukt dat gezinnen een centrale plek binnen de universele Kerk hebben. Deze speciale aandacht
voor de missie van gezinnen is een constante boodschap tijdens zijn pontificaat. De publicatie van Amoris Laetitia wil
dus onderstrepen dat “de Kerk een gezin van gezinnen is, steeds verrijkt door het leven van al deze huiskerken” en
dat “de gezinnen goed zijn voor de Kerk en andersom” (AL, nr 87). Gezinnen worden opgeroepen om een onmisbare
rol in de kerkgemeenschap te spelen, als levende bouwstenen vol heilige Geest. Tegelijkertijd wordt de Kerk aange-
spoord gezinnen op een geschikte en attente manier te begeleiden. De liefde, waarvan God de bron is, kan ons inspi-
reren om elkaar te ondersteunen.
 
Op 19 maart 2021, het vijfde jubileum van deze bijzondere apostolische aansporing, begint het Jaar van ‘Amoris
Laetitia Gezin’, een tijd bedoeld om te reflecteren en ons met behulp van dit document te verdiepen in de grote
uitdagingen waarmee gezinnen te maken hebben. Dit zal allemaal gebeuren via evenementen en initiatieven die
wereldwijd plaats zullen vinden. Ook wij als RK Federatie Vlietstreek doen van harte mee met dit unieke jaar en wil-
len op verschillende manieren, ook via dit parochieblad, de boodschap van de Amoris Laetitia verder verspreiden.

Laura Migliori

12



Vastenactie 2021 - Werken aan je toekomst
De Veertigdagentijd, de voorbereidingsperiode vóór Pasen, valt dit jaar
van 17 februari tot en met 4 april. In deze weken worden onze aandacht en
financiële ondersteuning gevraagd voor beroepsonderwijs en ondernemer-
schap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen beter
in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op
te zetten.

Het project van Vastenactie loopt al langer. De afgelopen drie jaar volgden
al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vasten-
actie en kregen meer dan tienduizend jongeren onderwijs. Zo kunnen zij een
zelfstandig bestaan opbouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen
zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.
 
Wat doet Vastenactie?
In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang
bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een
eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden
van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van
lesmateriaal. Op www.vastenactie.nl leest u meer over deze projecten en in
onze kerken vindt u er informatiemateriaal over.
 
Vastenactie in onze parochies
Meestal organiseren we in de Veertigdagentijd bijzondere activiteiten om
het project van de Vastenactie onder de aandacht te brengen, zoals de
bekende soepmaaltijden. Hoe veel of hoe weinig daarvan in corona-tijd
mogelijk is, is nu nog niet bekend. 
 
We hebben al gedacht aan een alternatief waarbij u de vastensoep mee
naar huis kunt nemen. In Voorburg kan dit na afloop van de vieringen. Zoals
gebruikelijk krijgt u daar de keuze uit twee soepen, waarmee u uzelf, uw
huisgenoten of zomaar iemand anders kunt verwennen. Dus: soepkokers
opgelet, ook dit jaar bent u nodig! Meld u maar vast bij het parochiebureau.
In Leidschendam en Rijswijk wordt nog nagedacht over de aanpak. Als u een
bijdrage wilt leveren neem dan contact op met de coördinatoren: voor Leid-
schendam 06 38 92 59 51 en voor Rijswijk 06 43 92 75 98. 

Het gezicht van de Vastenactie dit jaar is
Patrick Siluyele uit Zambia. Vanuit het

project van Vastenactie kreeg hij hulp bij
zijn opleiding en hij is nu kleermaker. 

 
Check regelmatig de website en
houd de mededelingen en de aan-
kondigingen in de kerken in de gaten
voor het laatste nieuws hierover.
 
Rechtstreeks doneren aan Vasten-
actie is natuurlijk ook mogelijk:
NL21 INGB 0000 0058 50 ten name
van Vastenactie Den Haag.

Werkgroep MOV

Omzien naar elkaar: een beschaving van liefde
In de vorige Kerk aan de Vliet werd u opgeroepen aandacht te schenken aan
mensen in uw eigen omgeving. Ongetwijfeld hebben velen juist in de tijd van
Kerstmis gehoor gegeven aan deze oproep. Het is duidelijk dat corona nog
niet voorbij is en dat het nog even duurt voordat iedereen ingeënt is. Omzien
naar elkaar is niet alleen nodig in de tijd van Kerstmis. Wil er echt sprake zijn
van een beschaving van liefde zoals onze bisschop regelmatig bepleit, is om-
zien naar elkaar een activiteit die gedurende het gehele jaar hoog op onze
agenda moet staan.
 
De vorige keer hebben we u een aantal ideeën, passend bij de Advent en
Kerstmis, aangedragen. Voor de komende maanden attenderen wij u op de
mogelijkheid iets lekkers te bakken voor anderen. Er bestaat een rijke tra-
ditie van koekjes, taarten en broodjes bij bijzondere dagen in het jaar. Uit
Amerika komt de Valentijnstaart voor 14 februari. Nederlands zijn de carna-
valsstrikken, in Limburg ook wel ‘nonnevotten’ genoemd. Met halfvasten,
zondag Laetare op 14 maart eten we Nederlandse krombroodjes. Voor de
feestdag van Sint Jozef, 19 maart, kunt u de uit Italië afkomstige Sint-Jozef-
soezen bakken. Het feest van Maria Boodschap, 25 maart vraagt om Zweed-
se wafels. Voor Palmzondag bakt u de Nederlandse Palmpaashaantjes.

Limburgse nonnevotten
 
De recepten voor al deze baksels
vindt u na enig zoeken op internet.
Ook is het in 2015 bij Berne Media
verschenen boek ‘Zalig Gebakken’
een aanrader. Hierin vindt u de re-
cepten voor vele bijzondere dagen
van het kerkelijk jaar.

Pier Tolsma, diaken

Kerk en wereld
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Gebed tot Sint Jozef
Gegroet, hoeder van de Verlosser,
bruidegom van de Maagd Maria.
Aan u vertrouwde God zijn Zoon toe;
in u stelde Maria haar vertrouwen;
door u groeide Christus op tot man.
 
Heilige Jozef,
wees ook voor ons als een vader
en leidt ons op onze levensweg.
Bewerkstellig voor ons
genade, barmhartigheid en moed
en bescherm ons tegen alle kwaad.
Amen.

Paus Franciscus in Patris corde

Titel: Wat zag Jezus vanaf het kruis?
Auteur: Jeroen Smith
Verkrijgbaar via www.betsaida.org
 
Hangend aan het kruis ziet Jezus uit over Jeruzalem. Hij
ziet de tempel, de berg Sion en de bovenzaal van het laat-
ste avondmaal. Hij ziet de plaatsen van het Oude en het
Nieuwe Verbond. Hij ziet de voorbijgangers, de vrouwen,
de leerlingen, de twee moordenaars. Hij ziet zijn moeder en Hij ziet ieder van
ons. Hij lijdt en Hij ziet de mensen, die Hij mateloos liefheeft en voor wie Hij
lijdt. Hij gaat in zijn liefde voor ons tot het uiterste toe. Lijden en liefde gaan
hand in hand: “Zo groot als zijn liefde is, zo groot is zijn lijden.”
 
Pastoor Jeroen Smith heeft een serie lijdensmeditaties bewerkt en gebun-
deld. Het zijn geen theologische uiteenzettingen. Het zijn preken waarin
Smith ons meeneemt in het lijden van Jezus. Hij beschrijft de feitelijkheden
van de kruisiging en de diepte van het lijden. Hij voert ons naar de kern van
ons geloof en het zijn van leerling van Jezus. Hij doet dit met veel liefde voor
Jezus, voor de Kerk en voor de Sacramenten en met veel liefde voor de men-
sen. Het boek is een aanrader voor de Veertigdagentijd.

Pier Tolsma, diaken

Boekbespreking

Inspiratie en bezinning

Column

Over gebed
Wat bid je, in je persoonlijk gebed?
Toch niet dat God zal doen wat wij
willen? Zijn plannen wijzigt, als we
maar genoeg aandringen? “God, luis-
ter toch!”  Wat dan?
 
Ik zou zeggen: op de eerste plaats
danken. Er is zoveel goeds in ons
leven. Prijs en dank de Heer daar-
voor – durven we dat? Verder kun-
nen we onze zorgen en noden voor
Hem neerleggen. Smeken om gene-
zing, redding, uitkomst, vrede – de
sterren van de hemel. En u weet wat
er dan gebeurt. Dan gebeurt er vaak
niets. God geeft dan geen antwoord.
 
Toch blijven mensen bidden. Waar-
om bidden wij? Heb je er wat aan?
Ja, ik geloof dat bidden helpt. Als je
bidt breng je je leven, je problemen
bij iets dat groter is dan jezelf. Je
bent stil, opent je voor God. Je zoekt
iets van wijsheid, geduld, vertrou-
wen. Het lijkt me dat gebed is als
een geduldig sproeien om een arme-
tierig plantje overeind te krijgen.
God geeft de wasdom – en mis-
schien een beetje pocon.
 
Biddend kun je tot aanvaarding
komen, of iets gaan aanpakken, zien
wat je moet doen. Luisteren. En dat
ene zeggen dat ons soms zo moeilijk
valt: niet mijn wil, maar uw wil.

Martine Taks

Dit gezin nu, dat Jozef met het gezag van een vader bestuurde, bevatte de
kiem van de beginnende Kerk. Jezus is de Eerstgeborene van de christenen,
die door aanneming en verlossing zijn broeders zijn (zie Rom 8,29). Maria is
als Moeder van Jezus ook de moeder van de christenen (zie Joh 19,26-27). Zo
is Jozef voor die talrijke en over alle landen verspreide familie dan ook als
een vader. Ooit behoedde hij het huisgezin van Nazareth, nu beschermt en
verdedigt hij de Kerk van Christus vanuit de hemel als patroon.
 
In lijn hiermee schrijft paus Franciscus nu: “Aan het eind van elk verhaal
waarin Jozef een rol speelt, vertelt het Evangelie dat hij opstaat, het Kind en
zijn Moeder meeneemt, en doet zoals God hem bevolen heeft. Inderdaad,
Jezus en Maria, zijn Moeder, zijn de kostbaarste schat van ons geloof. (…) In
deze zin kan de heilige Jozef niet anders zijn dan de Beschermer van de Kerk,
want de Kerk is de voortzetting van het Lichaam van Christus in de geschiede-
nis, net zoals Maria's moederschap wordt weerspiegeld in het moederschap
van de Kerk. In zijn voortdurende waken over de Kerk beschermt Jozef nog
steeds het Kind en zijn Moeder, en ook wij, door onze liefde voor de Kerk,
houden nog steeds van het Kind en zijn Moeder.”

Kapelaan Daan Huntjens

Sint Jozef, patroon der Kerk
Aanleiding voor het Jaar van St. Jozef
is dat hij 150 jaar geleden door paus
Pius IX tot patroon van de Kerk is uit-
geroepen. Jozef was het hoofd, de
beschermer, beheerder en verdedi-
ger van het heilig Huisgezin. Door
zijn werk verdiende hij wat nodig
was: voeding en kleding; hij redde
het Kind van de dood waarmee de
jaloerse koning Herodes het bedreig-
de; op reis naar Egypte en in de bal-
lingschap aldaar toonde hij zich voor
de Maagd en voor Jezus een trouwe
gezel, helper en trooster.
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Leren en verdiepen

Digitale 40-dagenretraite – op weg naar Pasen
Als voorbereiding op het Paasfeest
biedt de Jezuïetenorde ook dit jaar
weer een digitale Veertigdagenre-
traite aan. De deelnemers aan de
retraite krijgen dagelijks een e-mail
met een Bijbeltekst en begeleidende
vragen en teksten ter overweging.
 
Zo kunt u dagelijks, met behulp van
computer of smartphone, wat tijd
uittrekken voor gebed: thuis, in een
kapel, op de bus of in de trein…
Uit de ervaringen van deelnemers
blijkt, dat dit een goede vorm is van
voorbereiding op het Paasfeest en
van geloofsverdieping. De aangebo-
den korte teksten nodigen uit, om je
rekenschap te geven van je geloof
en je spiritualiteit. Deze retraite is
gratis; u kunt zich inschrijven via
www.ignatiaansbidden.org.
 

Al een aantal jaren zijn er in onze federatie ‘uitwisselingsbijeenkomsten’
waarin deelnemers met elkaar in gesprek gaan over hun ervaringen tijdens
de retraite; echte geloofsgesprekken, die diep graven; het geloof én de me-
de-gelovigen komen zo dichterbij. Vanwege corona zullen er deze Veertigda-
gentijd helaas géén bijeenkomsten zijn. Die bijeenkomsten zijn tot nu toe al-
tijd gehouden in de Benedictus en Bernadettekerk. Parochianen uit Voor-
burg en Leidschendam, die in de toekomst willen meedoen, maar Rijswijk te
ver vinden, kunnen contact met ons opnemen (verviersbeker@hetnet.nl)
zodat er misschien in de Advent een ‘uitwisselingsgroep’ in Voorburg of Leid-
schendam kan worden gestart. U bent van harte welkom!

Yvonne en Emile Verviers

Interview

Tineke
Tangel

Wie ben je?
“Ik ben Tineke Tangel, geboren op de
grens met Den Haag; ik deed mijn
eerste Communie in de Jeroenkerk en
kwam heel vaak op Don Bosco. Tij-
dens mijn werk was ik avondstudent
rechten; ik werkte lang bij onder an-
dere TNO, het VVD-hoofdkantoor,
het Nederlands Politie Instituut en
zorgorganisatie Meavita. Nu ben ik
ambtelijk secretaris van de VVD-frac-
tie in de Eerste Kamer. Ik heb diverse
bestuursfuncties vervuld en was ge-
meenteraadslid. Mijn hobby's zijn
onder andere bakken en pianospelen
(les bij Gerard Legierse).”
 
Wat doe je in de parochie?
“Begonnen in de koffiegroep, werd
ik als jurist in het bestuur gevraagd
en dat heb ik ruim twee termijnen als
vice-voorzitter gedaan; daarna nog
twee jaar in het federatiebestuur.
Met veel genoegen! Nu ben ik lector
in de Bonifatiuskerk en lid van de
groep die de KRO-uitzendingen van-
uit onze kerk begeleidt.”
 
Wat inspireert je?
“De kerk is een waardevolle inspira-
tie voor mensen: zij geeft bezinning,
is een rustpunt, leert dat er méér is
dan consumentisme en hectiek; zij is
gericht op compassie met de mensen
om je heen. Als eeuwenoud centrum
van geloof is continuïteit belangrijk.
Dat vraagt onderhoud en betrokken-
heid; daar wil ik me graag voor inzet-
ten.”
 
Waar hoop je op?
“Het heeft weinig zin om ons al te
bezorgd te maken over de toekomst
van de Kerk als geheel; alles loopt
toch anders dan wij denken. Laten
we maar dicht bij huis blijven en ons
samen inzetten; ook alle kleine bij-
dragen zijn belangrijk! ”
 
“Ik hoop dat mensen nà de corona-
crisis niet afhaken, maar bij elkaar
willen blijven komen, want er zit
grote meerwaarde in samen-zijn,
in contacten, in ontmoetingen.”

De afgelopen weken lazen wij, zoals altijd op de eerste zondagen van het
kalenderjaar, in de zondagse Evangelielezingen over de eerste stappen die
Jezus zette in zijn openbare leven. Daarbij hoorden we over de eerste men-
sen die Hij ontmoette, onder wie Andreas, Johannes, Jakobus en Petrus en
diens schoonmoeder (waarmee we ook weten dat Petrus getrouwd was).
 
Dankzij een online Engelstalige filmserie – met Nederlandse ondertiteling –
is er de mogelijkheid om de ervaringen van deze mensen op een bijzondere
manier als het ware te herbeleven. De serie ‘The Chosen’ heeft als motto
‘See Jesus as they did’ (Zie Jezus zoals zij Hem zagen) en schetst een indruk-
wekkend en levendig beeld van de levens van de eerste leerlingen van Jezus
en vervolgens de manier waarop Hij in hun leven binnenkwam. Het gaat dan
om genoemde apostelen, maar ook om de vrouw van Petrus, Maria Magda-
lena, Nikodemus en vele anderen. Heel realistisch in de context van het door
de Romeinen bezette Heilig Land van de eerste eeuw, met alle politieke en
menselijke spanningen van dien.
 
Het is een gloednieuwe, crowdfunded filmserie van producenten met hart
voor het Evangelie. De acht afleveringen van elk circa vijftig minuten van het
eerste seizoen zijn vanwege de coronacrisis gratis ter beschikking gesteld. Zie
voor meer informatie onze website. Van harte aanbevolen!

Kapelaan Daan Huntjens

The Chosen: Zie Jezus zoals zij Hem zagen
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Jeugd en Jongeren

Veertig dagen zijn vaak best moeilijk om te overzien, vooral voor kleine kin-
deren. Vaak horen we de vraag: “Wanneer wordt het Pasen?”. Daarvoor is
het leuk om een kijktafel te bedenken met de kinderen: een manier om de
weg naar Pasen te visualiseren en concreter te maken. Elke week wordt er
iets toevoegd of veranderd, zodat de kinderen de vooruitgang zien. Hier wil-
len we een kijktafel met het thema ‘Vast wel’ suggereren voor het vieren van
de Veertigdagentijd thuis. Wat hebben jullie nodig?
 
* een paars lapje of placemat
* een platte schaal gevuld met zand
* een stuk touw
* een (poppenhuis)poppetje
* enkele klimopranken
* een waxinelichtje in een houdertje
* een steen
 
Paars is de liturgische kleur van de Veertigdagentijd en staat voor bezinning
en inkeer. Zet op de paarse ondergrond (placemat of lapje) een neutrale,
platte schaal gevuld met zand. Het zand staat symbool voor de woestijn. Be-
graaf een klein schaaltje in het zand en doe er water in en twee klimopran-
ken. Schik deze klimopranken langs de rand van de schaal. Een steen houdt
ze op hun plaats en verbergt het kleine schaaltje water. Klimop hecht zich
overal aan vast: dit natuurelement symboliseert de trouw van God. God
heeft zich hecht met zijn schepping verbonden. Zijn band met grote en kleine
mensen is onverbrekelijk.
 
Kies een vast moment in de week om samen te bidden bij de kijktafel, bij-
voorbeeld elke zondag voor het avondeten. Elke week wordt er een nieuwe
knoop gemaakt, totdat men, vlak voor Pasen, zes knopen gemaakt heeft.
Zeker voor jonge kinderen, helpt een poppetje om zich te identificeren met
het verhaal op de kijktafel. Het poppetje staat vlakbij de knoop van de week.
Elke week heeft een eigen thema (suggesties op www.geloventhuis.nl): 1) de
keuze geven, 2) aandacht geven, 3) tijd geven, 4) vergeven, 5) de weg geven,
6) je leven geven.
 
Met Pasen gaan we al de knopen uit het touw halen. De dood en het lijden
hebben niet het laatste woord bij God. Wikkel om het ontknoopte touw een
klimoprank en laat dit klimop-touw vanuit een (graf)steen de hoogte, de
hemel in gaan.
 
De kinderen kunnen de kijktafel verder
versieren met bloemen en andere natuur-
elementen. Hieronder vinden jullie een
toepasselijk Paasgebedje:
 
De zevende knoop van de zeven
is de paasknoop van ‘God geeft leven’. 
Op paasmorgen, vroeg naar het graf
gegaan,
treffen de vrouwen geen lichaam aan.
De dood is geweken, het leven straalt,
God heeft ons bestaan uit de knoop
gehaald.
Vier Pasen, want Jezus is opgestaan!
Vier feest, want de hemel is open-
gedaan!

Vanwege de maatregelen tegen het
coronavirus is het moeilijk met ze-
kerheid te zeggen in hoeverre de ge-
plande KinderVertelVieringen voor
kinderen van 0-7 jaar en hun (groot)
ouders plaats kunnen vinden. Graag
willen we belangstellenden op de
hoogte houden via de mailing. Zo
kunnen we steeds laten weten of de
viering als gepland of in aangepaste
vorm doorgaat of, als dit nodig is,
wordt afgelast. Ontvangt u de uitno-
digingen nog niet, meldt u zich dan
aan door een e-mail te sturen naar
parochie@sintmaarten-trinitas.nl
onder vermelding van ‘aanmelden
maillijst Kindervertelvieringen’.
 
Gepland voor de komende periode
is de viering ‘Jona’ (begin van de
Veertigdagentijd) op 7 maart om
15.30 uur, in de St. Martinuskerk in
Voorburg. Dit alles dus onder voor-
behoud; actuele informatie via ge-
noemde mailing of op de website.

Kapelaan Daan Huntjens

KinderVertelVieringen

De komende weken zal de nieuwe
tienergroep NextLevel van start
gaan! We gaan samen met tieners
uit de voormalige vormselgroep ‘Like
Jesus’ verder met het ontdekken en
verdiepen van ons geloof. Ook gezel-
ligheid en vriendschap zullen elke
avond centraal staan!
 
De bijeenkomsten zijn om de week
op vrijdagavond bij de St. Martinus-
kerk in Voorburg gepland. De avon-
den worden georganiseerd door
twee jonge enthousiaste parochia-
nen uit Rijswijk in samenspraak met
kapelaan Huntjens. Ben of ken jij een
tiener die graag wil deelnemen:
meld je aan door te mailen naar
tienergroepnextlevel@gmail.com.

Tienergroep NextLevelOp weg naar Pasen met het hele gezin


