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De eerste dag
Het was vroeg in de morgen
de eerste dag
van een nieuwe tijd
 
en het gebeurde
dat Hij die was gestorven
koud als een steen daar lag
achter een steen geborgen
opstond
in het licht liep
de dood meester
en terugriep
de in verdriet verdwaalden
de herder bleek die waarlijk
tot in de dood afdaalde
voor zijn schapen
 
het was vroeg in de morgen
de eerste dag van
een nieuwe tijd.
                           Inge Lievaart

Piero della Francesca:
De opstanding van Christus
circa 1463

In 2020 moest de kerk gesloten blijven voor, met en na
Pasen. Nu mag er, zij het heel beperkt, wel gevierd wor-
den. We doen wat mogelijk is, maar het gemis om niet
spontaan bijeen te mogen komen in de kerk is groot. Dat
doet pijn en verzwakt ook ons geloof. Je kunt niet gelo-
ven in je eentje. Het geloof, de hoop en de liefde zijn aan
ons door God toevertrouwd om met elkaar te delen en
te versterken.

Zeker op hét feest van de christenen, het Paasfeest, wil
je Pasen houden, samenkomen in de kerk om te bidden,
Paasliederen te zingen en je geloof in de verrezen Heer
te belijden. Blijf ondanks het gemis in deze onzekere
tijden toch met elkaar op de goede Weg. Ik wens u een
zalig Pasen op weg naar betere tijden voor u persoonlijk,
met uw gezinsleden, binnen onze parochies.

Pastoor W. Bakker

Samen het Paasfeest vieren in de tijd van corona
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Omdat het momenteel niet mogelijk
is een groepsfoto van het bestuur te
maken, is deze collage gemaakt.

Van het bestuur

Van de bestuurstafel

Balansoverleg
Op 10 februari was er een overleg
tussen het pastoraal team en het
voltallige bestuur. Dit overleg heeft
gezien de corona online plaatsgevon-
den. Een dergelijk overleg dat mini-
maal één keer per jaar plaatsvindt
wordt een balansoverleg genoemd.

We spraken over het thema goed luisteren. Veel mensen blijven vaak ano-
niem voor ons. Hoe kunnen we elkaar nabij komen? Door actief te luisteren
en oprechte aandacht te schenken aan een ander. En let op: de ander begrij-
pen is niet hetzelfde als alles maar goedkeuren. Goed luisteren houdt in dat
we ons afvragen: wat wil de ander mij duidelijk maken? Maar ook vragen
stellen is belangrijk: Wat kan ik voor jou doen? Goed luisteren is een wel-
daad voor wie beluisterd wordt. Het is fijn als er dan voor een oplossing kan
worden gezorgd maar dat is niet altijd mogelijk.
 
Een zichtbaarder bestuur: ‘samen Kerk zijn’
Eén van de aandachtpunten van het bestuur is de zichtbaarheid en toegan-
kelijkheid van het bestuur. Een eerste stap is de zichtbaarheid op onze web-
site. Elk bestuurslid stelt zich daar kort aan u voor en vertelt over zijn of haar
gedrevenheid en portefeuilles. Ga even een kijkje nemen.
 
In het kader van ‘samen Kerk zijn’ is er ook meer aandacht voor de ontmoe-
ting met parochianen en vrijwilligers. Helaas is dit nu beperkt door de coro-
namaatregelen. Toch laat het bestuur u weten open te staan voor vragen,
verhalen, ideeën en behoeften vanuit de parochie. Mocht u rond lopen met
vragen over de toekomst van uw parochie of heeft u goede ideeën die kun-
nen bijdragen aan de opbouw van de gemeenschap, dan bent u van harte
uitgenodigd contact op te nemen. De e-mailadressen staan op de website.

Oscar de Man, secretaris

Enthousiaste cameramensen gezocht

Binnen de federatie is er veel waar-
dering voor de video-opnames die
gemaakt worden. Hierdoor kunnen
velen die niet naar de kerk kunnen
komen, via internet betrokken blij-
ven bij onze parochies.
 
Ben jij bezig met een opleiding voor
film en fotografie of heb je er één af-
gerond en zou je wat meer ervaring
op willen doen? Of is film en fotogra-
fie je grootste hobby en zoek je een
extra uitdaging? Dan zijn we op zoek
naar jou! We hebben je hulp nodig
bij het professioneel vastleggen van
bijzondere vieringen, zoals bijvoor-
beeld een Doopviering of een Kerst-
viering. Zou het een leuke uitdaging
voor je kunnen zijn? Neem dan voor
meer informatie contact op met
Oscar de Man, 06 53 42 03 31.
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Christus: de Opgaande Zon
Op het moment van schrijven kunnen we genieten van de eerste lentezon
van het jaar. Na de sneeuw en kou van begin februari is de komst van de
lentezon meer dan welkom. De lente is een heerlijk seizoen. De dagen len-
gen, de natuur komt weer tot leven en de toename van zonlicht geeft her-
nieuwde energie. Het is daarom ook niet toevallig dat Pasen in de lente valt.
Reeds in het vroege christendom werd de zon beschouwd als een symbool
van Christus. In de lofzang van Zacharias wordt Christus aangeduid als “de
Opgaande Zon, die verschijnt aan hen die in het duister en de schaduw van
de dood gezeten zijn” (Lc. 1,78-79).
 
 Met Pasen vieren we de verrijzenis van onze Heer Jezus
Christus en de hernieuwing van ons eigen leven door
onze verbondenheid met Hem. De viering van Pasen is
elk jaar opnieuw een reden tot dankbaarheid en her-
nieuwd geloof. Christus is het ware licht dat de duister-
nis heeft overwonnen.
 

Na meer dan een jaar in de schaduw van het coronavirus
te hebben geleefd verlangen we misschien meer dan
ooit naar een nieuw begin. Wat zouden we alle beper-
kingen toch graag achter ons laten om weer in alle vrij-
heid met elkaar om te kunnen gaan. Zover is het helaas
nog niet. Toch herinnert de viering van Pasen ons eraan
dat we alle reden hebben om hoopvol en dankbaar te
zijn. We weten immers dat dood en duisternis reeds
overwonnen zijn. Iedere nacht eindigt met een nieuwe
dageraad. Het licht van Pasen straalt des te sterker na de
duisternis van Goede Vrijdag. Zoals het licht van de Paas-
kaars in de Paaswake wordt doorgegeven aan alle aan-
wezige gelovigen, zo moeten wij ook het licht van ons
gemeenschappelijke geloof brandend houden en aan
elkaar doorgeven. Daarom is het belangrijk dat we
samen ons geloof blijven vieren en naar elkaar omzien,
juist in deze tijd.
 
Ik wens u allen nog veel zonnige en warme lentedagen
toe. Meer nog wens ik ons allen toe dat het licht van
Pasen ons hart mag verwarmen en ons zal sterken in de
vreugde van ons gemeenschappelijk geloof. Christus is
verrezen, Hij is waarlijk verrezen!

Pater Tom Kouijzer

Van het pastoraal team

Een gedachte voor mei, de Mariamaand

De stichter van de Maristen, pater Jean-Claude Colin
(1790-1875), beschouwde Maria als het voorbeeld bij
uitstek voor het leerling-zijn van Jezus. Behalve Jezus'
moeder was Maria immers ook een discipel die “alles be-
waarde in haar hart” (Lc 2,51).
 
Jean-Claude Colin liet zich inspireren door het leven van
Maria en haar aanwezigheid bij de meest belangrijke
gebeurtenissen uit het leven van de Heer. Bij Jezus' eer-
ste wonder, de verandering van water in wijn tijdens de
bruiloft te Kana, nam Maria het initiatief om haar zoon
op de nood van de mensen te wijzen en de dienaren aan
te sporen om Jezus te vertrouwen: “doe maar wat Hij u
zeggen zal” (Joh 2,5). Op de Calvarieberg stond Maria
moedig onder het kruis met haar zuster en Maria Mag-
dalena (Joh 19,25). Na Jezus' hemelvaart was Maria bid-
dend aanwezig te midden van de leerlingen in de boven-

zaal (Hnd 1,14). Colin hield de eerste
Maristen dan ook voor dat zij “in
alles als Maria moeten denken, als
Maria moeten oordelen, als Maria
moeten voelen en handelen” (Consti-
tuties van de Paters Maristen, 228).
 
Voor de meimaand wens ik ons allen
toe dat we Maria mogen (her)ont-
dekken als leerling van Jezus. Dat
deze sterke vrouw ons mag leren
wat het betekent om de Heer lief te
hebben en na te volgen. Dat zij ons
tot steun mag zijn door haar voor-
spraak en ons mag inspireren door
haar voorbeeld.

Pater Tom Kouijzer
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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

Van Maria Lichtmis tot Pinksteren

Het goede fluistert, zeker in deze onzekere tijden. Juist
daarom wordt het wonder van de goedheid in dit gebe-
denboekje gedeeld. Als een uitnodiging om te bidden in
de huiselijke kring. Bidden geeft licht. En in dat licht hel-
pen de gebeden ons om de vreugde van het geloof rond
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren te delen. Met elkaar in
kleine kring nu we vaak niet naar de kerk kunnen en toch
de grote feesten van ons geloof willen vieren.

Dit boekje, dat een vervolg is op het
eerder verschenen boekje ‘Van Aller-
heiligen tot Kerstmis’ ligt achter in
onze kerken en is – zo lang de voor-
raad strekt – ook voor € 3,- te ver-
krijgen via het secretariaat/open
huis van de parochies.

Pastoor W. Bakker
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Geloven en vieren

De viering van de Goede Week en Pasen in de tijd van corona

Nu ik dit schrijf, is het eind februari. De regering neemt
het risico om de coronamaatregelen iets te versoepelen
ondanks het gevaar van een derde golf. Ik wil niet pessi-
mistisch zijn, maar ik verwacht niet direct versoepelin-
gen om met meer dan dertig mensen samen te mogen
komen in de kerk, ook niet met Pasen. En wat doen we
als bijvoorbeeld de avondklok nog geldt, hoe zit het dan
met de Paaswake? Genoeg vragen en onduidelijkheden.
 
In 2020 was de kerk in de Goede Week en met en na
Pasen gesloten. Met alleen de leden van het pastoraal
team vierden we de Paaswake. Nu mag er, zij het heel
beperkt, wel uitgebreider gevierd worden. Op bladzijde
8 en 9 vindt u een overzicht van de vieringen zoals we
nu hopen dat mogelijk zal zijn. Over Boete- en Biecht-
vieringen vindt u de informatie in de vorige Kerk aan de
Vliet en op de website. Via onze website kunt de laatste
stand van zaken lezen over de vieringen, hoe u zich kunt
aanmelden voor de vieringen en ook wanneer u thuis

digitaal de vieringen kan meebeleven. Hou de website in
de gaten! Binnen onze mogelijkheden zorgen we voor
een mooi aanbod van vieringen om deze fysiek en via
internet mee te vieren.

Pastoor W. Bakker

Palmtakjes en paaskaarsjes

Palmtakjes
Ook dit jaar staan we weer voor uitdagingen. Zijn er vol-
doende buxustakjes of moeten we toch weer denken
aan conifeertakjes om te wijden? En hoe kunt u op Palm-
zondag en de dagen erna aan een gewijd palmtakje
komen om thuis achter het kruis een plaats te geven?
In ieder geval liggen de palmtakjes achter in de kerk na
iedere viering vanaf Palm-Passiezondag 28 maart.
 
U kunt ook een palmtakje vinden in de uren dat de Ma-
riakapel open is in de St. Martinuskerk en de HH. Petrus
en Pauluskerk en u kunt ze ophalen tijdens de openings-
uren van het Open Huis van de HH. Benedictus en Berna-
dettekerk en tijdens secretariaatsuren bij de deur van de
pastorie van de H. Bonifatiuskerk. Het is belangrijk, dat u

Live stream voor het gezin: Met Jezus op weg naar Pasen

Nu Paasvieringen voor kinderen niet mogelijk zijn, staat de pastoor samen
met enkele kinderen in de kerk stil bij de bijzondere dagen voor Pasen met
aandacht voor Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Er
wordt uit de Kijkbijbel gelezen, je ziet het gebeuren, een gesprekje met vier
kinderen, er klinken liederen en gebeden. Kijk mee en doe mee ergens op
jouw moment in de Goede Week op weg naar Pasen. Van deze viering met
veel uitleg van wat we vieren met Pasen wordt een video gemaakt die via
onze website te zien is. Op deze manier kan er in de gezinnen thuis met de
kinderen Pasen gevierd worden. Zie voor thuis Pasen vieren ook bladzijde 16.

zo op eenvoudig wijze toch in het bezit kan komen van
dit bijzondere geloofsteken.
 
Paaskaarsjes
In de dagen van het Paasoctaaf, dat is van Paaszondag
(4 april) tot en met zondag Beloken Pasen (11 april) kunt
u een gezegend paaskaarsje ophalen op dezelfde wijze
als het palmtakje. Het paaskaarsje verwijst naar de ont-
stoken Paaskaars, het Licht van onze verrezen Heer. Het
paaskaarsje herinnert ons eraan, dat wij gedoopte men-
sen zijn: christenen die leven verbonden met onze verre-
zen Heer. Wanneer je het paaskaarsje thuis aansteekt,
dan realiseer je je dat je leeft verbonden met onze verre-
zen Heer Jezus Christus. Hij heeft ons verlost en wij
mogen voor altijd leven met Hem.

Internetcriminelen doen zich voor als pastores

Internetcriminelen geven zich in e-mails soms uit voor
pastores om een gunst te verkrijgen. Zij gebruiken een
geloofwaardig e-mailadres en ze claimen bijvoorbeeld de
pastoor te zijn. Dit overkwam onlangs ook pastoor Bak-
ker. Wie even niet oplet en reageert, krijgt een zielig ver-

haal met het verzoek geld over te maken om te helpen
bij een noodsituatie. De nepmails zien er vaak bedrieglijk
echt uit. Als u iets dergelijks tegenkomt, kunt u er zeker
van zijn dat deze e-mail niet afkomstig is vanuit onze pa-
rochies. Dergelijke verzoeken doen wij nooit per e-mail.
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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

Hongerdoek: Toekomstdromen

Het hongerdoek in de Benedictus en Bernadettekerk is
geschilderd door de Duitse priester Sieger Köder. Hangt
de lijdende Jezus in het midden, aan de zijkanten is te
zien hoe het heil, dat Hij ons brengt, werkelijkheid kan
worden: hoop op een nieuwe wereld. Een regenboog
die in de vier andere taferelen oplicht.
 
Mirjam (linksboven) is tijdens de woestijntocht van het
volk Israël de moedige, begeesterde vrouw die we ook
in de Kerk nodig hebben. Noach (linksonder) was God
trouw tijdens de zondvloed; laten wij ook het juiste doen
in de zondvloeden van vandaag (afval-, gif- en olievloed);
de gewonde hand grijpt naar het ‘shalom’. De maaltijd
(rechtsboven) mag door allen worden gedeeld; we mo-
gen omarmen en rozen schenken. Het water (rechtson-
der) roept ons op om net als Jezus levend water te zijn
voor elkaar.
 
Dat kunnen we doen door bij te dragen aan het Vasten-
actieproject: ‘Werken aan je toekomst’; zie voor infor-
matie achter in de kerk en op www.vastenactie.nl. Een
bijdrage overmaken kan op NL21 INGB 0000 0058 50
ten name van Bisschoppelijke Vastenactie.

Ik mag samen met de vrijwilligers terugkijken op een
mooie serene viering, passend in de Veertigdagentijd.
De Eucharistieviering was heel vertrouwd, maar de hele
organisatie die erbij komt kijken was voor ons spannend
en een flinke inspanning.
 
Daarom mijn dank aan de vrijwilligers die voor de ont-
vangst (6.00 uur), de verzorging van de crew van dertien
mensen met koffie, broodjes en een lunch; de organist/
dirigent, de Schola Cantorum, de solist, de lector, de kos-
ter die allen om 8.00 uur aanwezig moesten zijn om de
viering te repeteren en mede voor de mooi verzorgde
viering hebben gezorgd. Mijn grote waardering voor
allen. ‘De parochie van Nederland’ mocht gezien wor-
den en een bron van inspiratie zijn voor velen. Heel
veel dank.
 
Attentie: vanwege het op de minuut plannen van alle
activiteiten in de viering kunnen er in de laatste week
vóór de viering geen intenties meer opgegeven worden
bij het secretariaat. Mag ik u vragen daarmee rekening
te houden. De eerstvolgende mediaviering is op 11 april
(zondag na Pasen).

Pastoor W. Bakker

Eerste mediaviering op 28 februari
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Heilige Bonifatius

Familieberichten

Nieuwe expositie in Benedictus en Bernadettekerk

We bedanken de heer Jules Seelig voor zijn mooie expositie. Het is jammer
dat er in deze coronatijd minder mensen van konden genieten. De komende

maanden exposeert mevrouw Fie
Huisman. Ze kwam op het idee te
gaan schilderen toen ze schilders
een muurschilderij zag maken bij
haar buren. Ze is het toen als hobby
zelf gaan proberen. En dat lukt haar
heel goed! Ze schildert verschillende
onderwerpen maar vooral dieren.
We wensen haar veel succes toe en
u veel kijkplezier.

Bets Vriend

De ouderenbelangenvereniging
Laakse Lente doet een beroep op ie-
dereen om naar elkaar om te kijken,
om van elkaar te houden. Netty en
Leo Olffers draaien nu al ruim acht
jaar het huiskamerproject van de
Laakse Lente – in hun eigen huiska-
mer – en mochten daar vele ouderen
gelukkig maken. Juist nu dat vanwe-
ge corona niet mogelijk is, ervaar je
hoe belangrijk je geloof is! Velen
pakken nu de telefoon om hun hart
te luchten of een praatje te maken.
 
Na de coronatijd wordt het huiska-
merproject voortgezet; er is veel
steun voor. De Laakse Lente laat de
moed niet zakken en blijft zich inzet-
ten om naar elkaar om te kijken.
Misschien zijn er mensen die ook lid
of vriend willen worden of aan het
goede doel willen bijdragen? Zie dan
de website www.delaakselente.nl.

Ingekorte brief van Leo Olffers

In het weekend van 8 en 9 mei zal er in onze kerken gecollecteerd worden
voor de PCI van de Bonifatiusparochie. We weten niet hoe het tegen die tijd
met de coronasituatie en de behoefte aan steun zal staan, maar vorig jaar
konden we dank zij uw steun de toegenomen aanvragen om financiële steun
honoreren en zelfs nog iets overhouden.
 
Het is een goed gebruik dat wij in het collecteweekend een kort woordje tij-
dens de vieringen doen. Ik hoop van harte dat dat tegen die tijd weer in een
op volle capaciteit geopende kerk mogelijk is en dat we u allen daar weer
mogen ontmoeten. En als dat onverhoopt niet gaat lukken, wilt u ons dan
voor deze keer (zoals een flinke groep parochianen eigenlijk altijd al doet) via
de bankrekening steunen. Ons bankrekeningnummer ten name van PCI Boni-
fatiusparochie is NL98 INGB 0004 0634 29.

Peter Speetjens, penningmeester PCI Bonifatiusparochie

Tegeltableau Gerardus weer zichtbaar

Collecte Parochiële Charitatieve Instelling

Overleden
Mimi Camps-Sonnen, 95 jaar
Henriëtte Sibbald-van Dijk, 90 jaar
Dik Vroomans, 91 jaar
Jan van den Nouland, 91 jaar
Ries Dalderop, 84 jaar
Carry Werlemann, 97 jaar
Julia Fernandes-Rodriques, 74 jaar
Wim de Boer, 70 jaar
Petra Goosen-Kraan, 50 jaar
Trees Nagel-van Duin, 85 jaar

Maaltijdprojecten

Vanwege de coronadreiging is nu
nog niet bekend wanneer er weer
maaltijden worden gehouden. Zodra
daarover een besluit is genomen,
zullen de deelnemers persoonlijk
worden benaderd en zal dat ook in
dit blad worden bekendgemaakt.

De bouw van de nieuwe Haagse woonwijk Laakkwartier leidde in 1921 tot
de stichting van een nieuwe parochie, de H. Gerardus Majella, in Den Haag
en Rijswijk. Er werd niet alleen een grote parochiekerk gebouwd (1924) maar
ook diverse scholen die tot 1972 onder het parochiebestuur vielen. Een deel
van de scholencomplexen stond dicht bij de kerk, aan de Noordpolderkade
en de Cylinderstraat. Inmiddels hebben zij een woonfunctie gekregen. 
 
Boven de ingang van Noordpolderkade 173, destijds de B-school voor jon-
gens, werd enige tijd geleden een plaat verwijderd, waarachter de naam van
de school nog op een tegeltableau stond. Het tableau is in zicht gelaten en
herinnert aan de ooit zo grote H. Gerardus Majellaparochie. Het zal ook bijna
de laatste fysieke herinnering zijn wanneer later dit jaar het in 1984 gebouw-
de kleine kerkgebouw (opvolger van de grote parochiekerk), is gesloopt.

Met dank aan stadsarcheoloog Hans Koot

De Laakse Lente

7



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.

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

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

Zaterdag 27 en zondag 28 maart: Palmzondag

ma
ma
di
wo

19.00
19.00
19.00
19.00

P&P
NK
B&B
B&B

Gebed
Gebed
Gebed
Gebed

Pastoor Bakker
Oecumenische Vesperviering
Oecumenische Vesperviering
Oecumenische Vesperviering

Boeteviering en Biechtgelegenheid
Zie de website.
Zie de website.
Zie de website.

Maandag 29 tot en met woensdag 31 maart

do
do

19.00
19.00

Bon
P&P

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastor Wessel

Gloria Deo
Con Amore

Donderdag 1 april: Witte Donderdag

vr
vr
vr
vr
vr
vr

15.00
15.00
15.00
15.00
19.00
19.00

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

Gebed
Gebed
Gebed
Gebed
Comm.
Comm.

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

Kruisweg, Resonet in Laudibus & Barina
Kruisweg, Gloria Deo
Kruisweg, St. Maarten
Kruisweg
Gerardus Majella
Schola cum Jubilo

Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag

za
za
za

21.30
21.30
21.30

Bon
Mar
P&P

Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastor Wessel
Pastoor Bakker

Gloria Deo
St. Maarten
JoKo

Zaterdag 3 april: Paaszaterdag

zo
zo
zo
zo

09.30
09.30
11.00
11.00

B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pater Kouijzer
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Resonet in Laudibus & Barina
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore

Zondag 4 april: Hoogfeest van Pasen

ma
ma

10.30
10.30

Bon
P&P

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pater Kouijzer

Gerardus Majella
Con Amore

Maandag 5 april: 2e Paasdag

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.

Pater Kouijzer & diaken Tolsma
Pater Kouijzer & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pater Kouijzer & diaken Tolsma
Pastoor Bakker
Pater Kouijzer & diaken Tolsma

Zanggroep
organist
organist
Resonet in Laudibus
Schola cum Jubilo
Gloria Deo, KRO televisie
Con Amore

Zaterdag 10 en zondag 11 april: 2e zondag van Pasen v/d goddelijke Barmhartigheid, deurcoll. justitiepastoraat

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

Aanmelden voor vieringen
Aanmelding voor vieringen in de Benedictus en Bernadettekerk en de Bonifatiuskerk kan via: 06 82 91 43 27 op
donderdag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 11.30 uur en via reserveren@bonifatiusparochie.info.
Aanmelding voor vieringen in de Martinuskerk en in de Petrus en Pauluskerk kan via: 06 51 11 34 54 op donderdag
tot en met zaterdag tussen 10.00 en 11.30 uur en via reservering@sintmaarten-trinitas.nl.
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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
Mar

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

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

St. Maarten
organist
organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
JoKo
 

Zaterdag 17 en zondag 18 april: 3e zondag van Pasen

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
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pater Kouijzer
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens

St. Maarten
organist
organist
Resonet in Laudibus
Vier Jaargetijden
Koorschool
Con Amore

Zaterdag 24 en zondag 25 april: 4e zndg van Pasen, Roepingenzondag, deurcoll. priester- en diakenopl. Vronesteyn

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.

Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Zanggroep
organist
 
Barina
St. Maarten
Schola Cantorum
Schola cum Jubilo

Zaterdag 1 en zondag 2 mei: 5e zondag van Pasen

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
Pastoor Bakker
Pater Kouijzer
Kapelaan Huntjens
Pater Kouijzer

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

Zaterdag 8 en zondag 9 mei: 6e zondag van Pasen, collecte voor PCI en IPCI

do
do
do
do

09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pater Kouijzer
Kapelaan Huntjens
Pater Kouijzer
Pastoor Bakker

St. Maarten
Gerardus Majella
Schola Cantorum
Con Amore

Donderdag 13 mei: Hemelvaart van de Heer

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
Pastoor Bakker

St. Maarten
organist
organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Koorschool
Schola cum Jubilo

Zaterdag 15 en zondag 16 mei: 7e zondag van Pasen

Vervolg liturgierooster
Het vervolg van het liturgierooster
en de vieringen op werkdagen
vindt u op bladzijde 12.
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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

Sint Maartenkoor
Ons koor, zo ‘gewoon’ 
altijd de goede toon. 
We zijn het zo gewend: 
altijd present. 
 
Maar toch: 
We mogen ons best 
realiseren 
Hoe bijzonder 
hun aanwezigheid is. 
 
Uitvaarten, vieringen, 
hoogtijdagen: 
Jos en zijn koor staan klaar. 
Ze doen het toch maar. 
Het ís niet gewoon… 
die juiste toon. 
                Marianne Plasier

De collecte van 8 en 9 mei is bestemd voor de InterParochiële CaritasInstel-
ling (IPCI) van de parochies: Trinitas, Sint Maarten en de Verrezen Christus.
Caritas staat voor aandacht en zorg voor de medemens in nood, voor onder-
linge steun, solidariteit en liefdadigheid.

Vanuit de IPCI wordt er naar gestreefd mensen die al dan niet buiten hun
schuld in financiële of maatschappelijke problemen zijn gekomen, te helpen.
De IPCI schenkt daarnaast met Pasen en Kerstmis extra aandacht aan men-
sen in de verzorgingshuizen door hen een attentie te bezorgen, ondersteunt
diaconale projecten van het bisdom en de Voedselbank en participeert in het
Sociaal Fonds, waarin wordt samengewerkt met de gemeente en andere ker-
ken. Om hulp en ondersteuning te kunnen blijven bieden is uw financiële
steun nodig. IPCI vraagt daarvoor nu uw gulle gave! U kunt verzekerd zijn
dat het geld goed besteed wordt.
 
U kunt uw gift ook overmaken naar: NL 18 RABO 0127 687 912 ten name van
IPCI voor Trinitas, Sint Maarten en de Verrezen Christus. De IPCI is een ANBI,
een algemeen nut beogende instelling (RSIN 825777975). U kunt uw gift af-
trekken voor de inkomstenbelasting.

Vincent Dielwart, voorzitter IPCI Leidschendam en Voorburg

Collecte voor de InterParochiële CaritasInstelling

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed
de wereld rond. Honderdduizenden christenen voelen
zich erdoor verenigd en bemoedigd en zijn zo solidair
met elkaar. Met gebed en actie krijgt het geloof een in-
ternationale, oecumenische dimensie. Gedurende 24 uur
vinden ergens in de wereld bijeenkomsten plaats waar
dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde ge-
beden worden gebeden en dezelfde Bijbelteksten wor-
den gelezen. Daarmee verenigt Wereldgebedsdag de
hele wereld in een keten van gebed, deelt hoop en zorg,
vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen.

Wereldgebedsdag in tijd van corona

Leidschendam-Voorburg
Dit jaar vierden wij Wereldgebedsdag met een onlineviering met vrouwen van en in alle kerken van Leidschendam
en Voorburg. De video is via onze website te zien.
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten

Gedoopt
Evangeline Breidel
Sophia Collins
Ian Schenderling
Colin Schenderling
Bjorn Schenderling
 
Overleden
Henk Magielse, 78 jaar
Bep van den Berg, 97 jaar
Cedric Brender à Brandis, 92 jaar
Jan Vreeburg, 88 jaar
Ton Voogel, 95 jaar
Geegy Brands-Peters, 78 jaar
Anna van Rijn-Nicolaas, 93 jaar
Rina Starrenburg-van der Meer,
89 jaar
An Belt, 84 jaar
Miep Mostard, 96 jaar
Riet Olijhoek-van Leeuwen,
90 jaar
Adri Alsemgeest, 92 jaar

Pijn, verdriet en angstige jaren
Het was een heel zorgelijke tijd
Miljoenen hebben dit ervaren
Toch verloor Duitsland de strijd.
 
Nu mogen we 75 jaar vrijheid gedenken
Hopen dat er nooit weer oorlog zal ontstaan
Moge God ons blijvende vrede schenken
Zodat wij veilig verder mogen gaan.
 
Laten we de bevrijders blijven waarderen
En zij die hun leven lieten in de strijd
Blij dat we nu in vrede mogen verkeren
En dankbaar mogen leven in vrijheid.
                                                      Fedde Nicolai 

Actie Kerkbalans ‘We staan er samen voor!’

lukkig konden we daardoor – zij het met een klein aantal parochianen –
samenkomen om te vieren, voor elkaar en de wereld te bidden. Wij misten
velen van u die door de beperkingen of vanwege de kwetsbare gezondheid
niet naar de kerk konden komen. We zien uit naar het moment dat we u weer
allemaal kunnen ontvangen.”
 
In plaats van de gebruikelijke mondelinge toelichting door de penningmees-
ter op de voorlopige financiële resultaten van 2020 hebben we vanwege de
coronabeperkingen ervoor gekozen om een toelichting op de jaarcijfers op
onze website te plaatsen. We beseffen dat dit niet ideaal is maar hopen dat
het volgend jaar weer op een meer persoonlijke wijze kan.
 
Heeft u geen brief ontvangen? Achter in de kerken liggen exemplaren om
mee te nemen of u kunt er een ophalen bij het centraal parochiebureau of
het secretariaat bij de Petrus en Paulus tijdens de openingsuren. Doet u
mee? Bij voorbaat hartelijk dank! 

Commissie Actie Kerkbalans

In maart zijn de enveloppen voor de
Actie Kerkbalans bezorgd. Pastoor
Bakker roept u daarmee op om, als
dat mogelijk is, de parochies extra te
gedenken met een gulle gift. Zoals u
begrijpt zijn ook de inkomsten van
de parochies door het beperkte
kerkbezoek sterk teruggelopen.
 
De pastoor schrijft verder. “Het afge-
lopen jaar is het woord ‘samen’ veel
gehoord. Het coronavirus verslaan
doen we samen. In de parochie doen
we altijd al heel veel samen. We
staan voor onze parochie, voor onze
medeparochianen, voor diaconie en
missie en dat doen we samen. In het
afgelopen jaar hebben veel mensen
geholpen om de vieringen in corona-
tijd door te kunnen laten gaan. Ge-

Meimaand
Rozenkransmaand

In de HH. Petrus en Pauluskerk
wordt de hele maand mei op elke
werkdag om 19.00 uur de rozen-
krans gebeden.
 
Gebruikelijk is er een plechtig lof op
de laatste vrijdag van de maand om
19.00 uur maar dat is afhankelijk van
de coronamaatregelen.

Lia van der Krogt-de Groot

Wij gedenken hen die vielen in de strijd
Tegen een overheersende legermacht
Die heel veel verdriet en ellende bracht
Het was een onvoorstelbare moeilijke tijd.
 
Vijf lange jaren van onderdrukking
Onbeschrijflijk leed is er geleden.
Dood en verderf waren niet gering
Bombardementen op vele steden.
 
Jodenvervolging, gewelddaden
Hongerwinter, gebrek aan alle dingen
Vele verzetsstrijders verraden
Soldaten die kwamen en gingen.

Wanneer we ophouden
met gedenken, hebben
we het niet begrepen.
De nieuwe generatie
ontdekt opnieuw
wat wij vergeten zijn.

Nationale herdenking 4 en 5 mei 2021: Na 75 jaar vrijheid
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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

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

Vervolg liturgierooster en vieringen op werkdagen

Mei is de Mariamaand. Dan wordt er in de P&P op de weekdagen om 19.00 uur de Rozenkrans gebeden om voor-
spraak van Maria voor alles wat ons en de wereld bezighoudt. Op vrijdag 28 mei is er om 19.00 uur plechtig lof.

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
Pastoor Bakker

St. Maarten
organist
organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore

Zaterdag 22 en zondag 23 mei: Pinksteren

ma
ma

10.30
10.30

Bon
Mar

Euch.
Euch.

Pater Kouijzer
Pastoor Bakker

Gerardus Majella
St. Maarten

Maandag 24 mei: 2e Pinksterdag H. Maria, moeder van de Kerk
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Kerk en wereld

De Samenlopers: activiteiten in het AZC
Nog steeds kunnen we geen activiteiten in het AZC uitvoeren. Het leven op het AZC gaat gewoon door. De basis-
school en de peuterspeelzaal zijn weer open en met de coronavaccinatie is begonnen. We hopen dat we snel weer
terug kunnen naar het ‘normale leven’. Voor meer informatie of contact kijk op info@desamenlopers.nl of mail naar
www.desamenlopers.nl.

Vastensoep in tijd van corona
Vorig jaar in de Veertigdagentijd zaten wij nog in de Be-
nedictuszaal van de HH. Benedictus en Bernadettekerk in
Rijswijk aan de sobere maaltijd. Direct daarna begon de
lockdown. Toen kwam er ook een einde aan de gebruike-
lijke soepmaaltijden op dinsdagavond in de Kruisheuvel-
kerk in Leidschendam en op zaterdag in de Maartenszaal
bij de Sint Martinuskerk in Voorburg. Met deze activitei-
ten in de Veertigdagentijd wordt niet alleen geld ingeza-
meld voor het Vastenactieproject. Deze bijeenkomsten
zijn ook mooie gelegenheden om de medegelovigen uit
de parochie op een gezellig manier te ontmoeten. Zo
dragen ze ook bij aan de opbouw van de gemeenschap:
samen eten en samen bijdragen aan een betere wereld.
 

De coronamaatre-
gelen leggen ons
ernstige beperkingen op. Onze MOV-groepen beschikken
gelukkig over de nodige creativiteit. Zo ontstond het idee
van de verkoop van vastensoep. Op drie plaatsen in onze
federatie worden wekelijks grote hoeveelheden soep ge-
kookt en na de vieringen te koop aangeboden.
 
Het samen bijdragen aan een betere wereld gaat hier-
mee door. Het samen eten moet helaas in kleinere kring
plaatsvinden. Het eten van de vastensoep geeft echter
toch een idee van onderlinge verbondenheid. Over de
grenzen van onze huizen heen eten we samen van de-
zelfde soep. Ook wordt de kopers van de vastensoep
aanbevolen iemand uit te nodigen om samen de soep
te eten. Op het moment van schrijven is de actie nog
maar net begonnen, maar zijn de eerste resultaten al
zeer bemoedigend. De soep is telkens uitverkocht en er
zijn op deze wijze al honderden euro's voor de Vasten-
actie bijeengebracht.
 
Met de opbrengst van de Vastenactie worden projecten
gesteund om meer jongeren en volwassenen in ontwik-
kelingslanden aan een (vervolg)opleiding te helpen,
zodat ze een vak kunnen leren en een beter bestaan
kunnen opbouwen. Rechtstreeks doneren aan Vasten-
actie is natuurlijk ook mogelijk: NL21 INGB 0000 0058 50
ten name van Vastenactie Den Haag.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Justitiepastoraat – Stichting Uit-Zicht

Jaarlijks wordt in uw geloofsgemeenschappen aandacht
besteed aan de Stichting Uit-Zicht. Deze stichting onder-
steunt de zorg voor gedetineerden in de Penitentiaire In-
richting Haaglanden. Op de psychiatrische afdelingen en
in het ziekenhuis (Scheveningen heeft daarvoor een lan-
delijke functie) is de hulp van de stichting zeer welkom.
 
Vanwege de coronamaatregelen zijn nu helaas alleen
individuele contacten mogelijk. Voor de individuele zorg
kon ik ook het afgelopen jaar een beroep doen op de
Stichting Uit-Zicht. Bijvoorbeeld: kaart met postzegel
om te versturen naar kinderen, gezin en familie, attentie
met Pasen en Kerst voor alle gedetineerden, moeder-
en kindzorg bij geboortes, pastorale boeken voor gebed
en bezinning, de aanschaf van een rozenkrans, bijzonde-
re momenten ten tijde van rouw. De opbrengst van de
collecte uit 2019 is onder andere besteed aan de aan-
schaf van gitaren.

In de viering van Beloken Pasen, de zondag van de god-
delijke Barmhartigheid, mag ik bij u te gast zijn namens
de stichting. Het is een mooi gebaar van verbondenheid
zeker in deze onzekere tijden. De werken van barmhar-
tigheid, het bezoeken van zieken en gevangenen, zijn
een bijzondere diaconale en missionaire taak. Samen
met het bestuur van de Stichting Uit-Zicht waardeer ik
de aandacht daarvoor in de vieringen van uw parochies.
Met vriendelijke groet en dank,

Alexandra de Krijger, pastor PI Haaglanden.
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Sint Jozef, werkman

Sinds 1955 vieren we op 1 mei het
feest van Sint Jozef, werkman. Dit
feest is de katholieke tegenhanger
van de dag van de arbeid. Sint Jozef
wordt ten voorbeeld gesteld aan de
arbeiders. Paus Pius XII wilde daar-
mee de arbeid heiligen, de arbeiders
een patroon geven en de katholieke
vakbewegingen ondersteunen. Hier-
mee kwam de nadruk te liggen op in
loondienst verrichte arbeid.

Het is goed het verrichten van arbeid in een breder perspectief te zien. Jozef
was als timmerman waarschijnlijk niet in loondienst, maar eerder een zzp'er.
Het heiligen van de arbeid is het belangrijkste aspect van deze feestdag. Paus
Franciscus schrijft dat het waardigheid en vreugde geeft het brood te eten
dat men door eigen arbeid heeft verdiend. Werken is niet alleen de kost ver-
dienen. De paus schrijft: “Werken is een manier van deelnemen aan het ver-
lossingswerk, een mogelijkheid om de komst van het Koninkrijk te bespoedi-
gen, om onze talenten en vaardigheden te ontwikkelen, en om ze in te zetten
ten dienste van de maatschappij en broederlijke gemeenschap.”
 
Op de afbeelding van heilige Familie uit de H. Bonifatiuskerk zien wij hen
samen in de timmerwinkel. Het bedrijf was ongetwijfeld een familiebedrijf
waarin alle gezinsleden een rol hadden en een deel van het werk verrichten.
In Mc 6,3 wordt ook Jezus timmerman genoemd. Wat de rol van Maria was
weten we niet. Zoals we Jozef niet los mogen zien van het gezin, zo zijn
Maria en Jezus niet alleen echtgenote en zoon. Gezin en werk liepen in el-
kaar over zoals ik dat ook zag op de boerderijen van mijn jeugd en in de krui-
denierswinkel bij ons thuis. Sint Jozef als patroon van de arbeid, betekent
niet dat werken er alleen voor mannen is en vrouwen voor het gezin. Zij zul-
len op een evenwichtige manier de taken moeten verdelen.

Pier Tolsma, diaken

Gebedsstructuur
Vaak gaan mijn ge-
dachten alle kanten
op: ingevingen,
inspiraties, verleidingen, emoties en
oordelen. Wijze monniken zeggen
dat onze gedachten van drie bron-
nen komen: onze Schepper, ons-
zelf... en de kwade geesten. Meer
dan vervelend is het als onze eigen
gedachten en die afkomstig van
kwade geesten ons angstig, depres-
sief, of hoogmoedig maken. Of nog
erger... ons aanzetten tot schadelijke
gedragingen.
 
De apostel Paulus zegt in een van
zijn brieven: “Bid onophoudelijk”
(1 Tessalonicenzen 5 vers 16-18).
Oosters orthodoxe monniken bidden
dan ook voortdurend het zogenoem-
de Jezusgebed: “Heer Jezus Christus,
Zoon van God, ontferm u over mij
arme zondaar.” Ze zijn op onze
Schepper gericht zoals het eerste
van de Tien Geboden ons opdraagt.
Zo zorgen ze ervoor dat eigen nega-
tieve gedachten en die afkomstig
van kwade geesten geen grip op ze
krijgen.
 
Mijn ervaring is dat een vaste dage-
lijkse gebedsstructuur helpt om ge-
dachten te ordenen en positief te
blijven. De Kerk, Radio Maria, de
monniken en andere geestelijken
reiken het aan. Het enige wat wij
hoeven te doen is het aannemen.
En de discipline opbrengen om het
in ons dagelijks leven te integreren
als de basis van een goede relatie
met onze Schepper. “Bid, en u zal
gegeven worden; zoekt, en gij zult
vinden; klopt, en u zal opengedaan
worden” (Matteüs 7 vers 7).

Jerry van Veldhoven

Lied

Dode, dode, sta op,
het lied van de morgen.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
Huub Oosterhuis: Lied van de opstanding

Column

Inspiratie en bezinning

Boekbespreking

Titel: Maria: Een trinitaire theologie
Auteur: Titus Brandsma

“Zo schonk de Moeder Gods ons die innige vereniging met
God, terwijl zij zichzelf als een voorbeeld stelde voor de
meest innige gemeenschap.” Dit zei professor Brandsma in
1932 als rector magnificus van de Nijmeegse universiteit.
Maria had een bijzondere plaats in Brandsma's leven. In
1936 houdt hij een voordracht voor het Mariacongres in
Tongerlo. Hierin werkt hij zijn denken en intuïtie over Maria uit. Onder de
titel ‘Maria in haar verhouding tot de Drie Goddelijke Personen’ wordt Maria
beschreven als degene in wie de relatie tussen God en mens bij uitstek con-
creet wordt. “God is liefde en in Maria komt tot uitdrukking hoe God de mens
liefheeft.” Zij laat ons kennismaken met de liefde die God zelf is.
 
Pater Titus Brandsma schetst in deze voordracht de relatie van de drie god-
delijke Personen met Maria. Hiermee schept hij ons via Maria een beeld van
God. Dat is in zijn ogen bij uitstek de plaats van Maria. Zij helpt ons God te
leren kennen. Het is een tekst om op te kauwen. Het boekje is gelukkig voor-
zien van een heldere inleiding door Inigo Bocken.

Pier Tolsma, diaken
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Leren en verdiepen

Leo van
Bohemen

Wie ben je?
“Ik ben Leo van Bohemen, onlangs
95 geworden. Ik heb negen (klein)-
kinderen en twee achterkleinkinde-
ren, van wie één op komst. Mijn
vrouw is drie jaar geleden gestorven;
we waren 65 jaar getrouwd. Het al-
leen zijn is heel anders dan je je voor-
stelt; maar ik ben gezond en ga veel
de deur uit. Ik woon weer in mijn
geboortehuis, en had een handel in
boter en kaas.”
 
Wat doe je in de parochie?
“Mijn hele leven kerkte ik in de 
Petrus en Pauluskerk, waar ik ben
gedoopt, gevormd en getrouwd.
Daar zing ik nu ook ruim 70 jaar als
tenor in het koor; in 1945 werd ik
door pastoor Kammers binnenge-
haald ‘om het koor te verjongen!’
Ik zing er nog steeds, ook bij rouw
en trouw. Ik ben vrijwilliger geweest
bij het Katholiek Thuisfront, lid van
de Derde Orde van Sint Frans en doe
nu mee aan de ‘corona-groep’.”
 
Wat inspireert je?
“Het voelt goed om in de kerk tek-
sten te horen die het geloof onder-
houden. Het geloof speelt een rol in
mijn dagelijkse leven; ik geloof ge-
holpen te worden in wat ik doe. Con-
tact zoeken met anderen: daar doe
je wonderen mee! Het is vreemd dat
men het vreemd is gaan vinden om
iemand voor te laten gaan; dàt te
voelen is een rijkdom. Het voelt goed
om depri-momenten even toe te
laten en dan om te buigen.”
 
Waar hoop je op?
“Ik ben nieuwsgierig hoe het zal zijn,
later, bij God en bij onze dierbaren. 
Ik hoop dat we met ons geloof jon-
geren kunnen pakken. Ik vind dat de
paus dat goed doet. Dat mensen niet
alleen naar de kerk gaan maar ook
samen geloofsgesprekken hebben,
woorden vinden voor hun geloof. Ik
hoop dat we minder kritiek hebben
en de nare dingen benadrukken,
maar juist aandacht hebben voor
het mooie.”

Interview

KinderVertelViering op Paaszondag

Normaal is er op Paaszondag aan het einde van de ochtend een drukbezoch-
te KinderVertelViering. Dat is dit jaar op de gebruikelijke wijze niet verant-
woord. Wel zullen er in de loop van de middag voor kinderen van 0 tot en
met 7 jaar en hun (groot)ouders twee aangepaste KinderVertelVieringen zijn:
om 14.30 en 15.30 uur. We horen hoe Maria Magdalena bij het graf van
Jezus een tuinman ontmoet... Bij goed weer kunnen de kinderen daarna ook
nog even de tuin in om eieren te zoeken. Om het bezoek van de verschillen-
de gezinnen te spreiden, verzoeken wij u dringend zich uiterlijk vrijdag 2 april
aan te melden via kindervertelviering@gmail.com, zodat wij u het tijdstip
kunnen doorgeven waarop u naar de kerk kunt komen.

Eerste heilige Communie

In de H. Bonifatiusparochie is begin maart een digitale ouderavond geweest
en zo kon de groep van dertig nieuwe communicanten toch van start gaan.
Verdeeld in groepen komen de kinderen naar de pastorie voor de catechese.
Dat kan niet zo beweeglijk en spontaan gebeuren als normaal; de kinderen
moeten op stoelen blijven zitten die op de voorgeschreven afstand staan. 
 
In de parochies St. Maarten en Trinitas zijn dergelijke bijeenkomsten in
maart ook gestart, maar vonden in januari en februari al digitale kinderbij-
eenkomsten plaats, waarover de werkgroepleden Mariette en Jolanda schrij-
ven: “Geen groep toch een beetje zenuwachtige kinderen maar een compu-
terscherm, een Zoombijeenkomst en twee een beetje zenuwachtige ‘juffen’
die nu ineens de bijeenkomst digitaal moeten doen. De kinderen zijn gelukkig
heel enthousiast en komen steeds meer los. We lezen een verhaal, praten
over bidden en oefenen met elkaar het Kruisteken maken. Het is anders dan
anders, maar het is even niet anders! Wij bereiden met elkaar ons voor op
dat hele bijzondere moment van de eerste heilige Communie!”

Over gaten in je sokken, pubquizzen en twijfelen

Maar liefst negentien kinderen heb-
ben zich aangemeld voor de nieuwe
vormselgroep. Helaas konden we met 
hen nog niet beginnen vanwege de
lockdown. De tieners van ‘Stars4Jesus’
spraken we op 18 februari via Zoom
over twijfelen. Tijdens de bijeenkomst
deden we pubquiz met een mengeling
van geloofsvragen en gekke vragen over bijvoorbeeld gaten in je sokken. Op
4 maart komen de tieners van ‘The Angels of Jesus’ bij elkaar om de presen-
tatieviering voor te bereiden. Ook dat doen zij online.

Tienergroep NextLevel

We konden eigenlijk niet wachten de tienergroep NextLevel te starten, maar
corona dwong ons daartoe. Zodra het kan zullen we om de week op vrijdag-
avond met tieners uit de voormalige vormselgroep ‘LikeJesus’ verder gaan
met vriendschap en het ontdekken en verdiepen van ons geloof. Gelukkig
biedt de overheid nu met behoud van de coronamaatregelen meer ruimte
voor jeugdwerkactiviteiten. Binnenkort is de eerste bijeenkomst (corona-
proof) met gezelligheid, sport en spel en verdieping. Dat is weer eens iets an-
ders dan thuis zitten! Ben of ken jij een tiener van circa 14-15 jaar die graag
wil deelnemen: vraag meer informatie of meld je aan door te mailen naar
tienergroepnextlevel@gmail.com. Zie ook onze website.
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Jeugd en Jongeren

In de Bijbel heeft het huis een diepe symbolische betekenis: dat is de plek
van de ontmoeting tussen God en de mens. Het huis is een gastvrije en
vruchtbare omgeving, waar deze ontmoeting nieuwe wegen kan gaan. Jezus
komt vaak bij mensen thuis langs om de Blijde Boodschap te verkondingen:
Hij spreekt met hen, Hij eet samen met hen, Hij geneest hen.
 
Ook met Pasen ontmoet Hij de leerlingen voor het eerst in een huis. Hij komt
‘met gesloten deuren’ naar binnen en zegt: “Vrede zij u” (Joh 20,19-20). Zijn
wil en zijn wens om bij zijn vrienden te zijn zijn sterker en krachtiger dan elk
fysiek obstakel. Deze bijzondere ontmoeting doet de emoties van de leerlin-
gen meteen veranderen: ze waren bang en angstig, maar nadat Jezus kwam
werden ze gevuld met vreugde.
 
De Verrezen Heer komt naar ons toe
Net als bij de leerlingen, komt Jezus ook onze huizen binnen met Pasen, ook
al zijn onze deuren dicht. Tegenwoordig, in de coronatijd, kunnen we nog
meer beleven en begrijpen wat dat betekent: door de concrete omstandig-
heden kunnen wij ons identificeren met de leerlingen, die opgesloten zaten
in het cenakel. Ook wij, net als zij, zijn vaak bewogen door angst en vrees.
 
Ondanks al de materiële en fysieke beperkingen komt de verrezen Heer naar
binnen: Hij wil bij ons zijn. Deze unieke en betekenisvolle gebeurtenis geeft
ons hoop en vrede: onze gevoelens, ons levensperspectief kunnen dankzij
Hem veranderen. De aanwezigheid van de Heer in onze huizen maken van
onze huizen een ‘huiskerk’, een levende getuigenis van geloof.

Het gezin als huiskerk
De belangrijke rol van huiskerken
wordt in talloze documenten van
de Kerk, beschreven, waaronder de
apostolische exhortatie ‘Amoris Lae-
titia’ (Paus Franciscus, 2016): “Wij
weten dat er in het Nieuwe Testa-
ment wordt gesproken over ‘kerk
aan huis’. De levensruimte van een
gezin kon veranderen in een huis-

Pasen thuis vieren

Zie voor jeugd en jongeren ook bladzijde 15.

Het lezen van het Paasverhaal met
de kinderen is altijd een goede ma-
nier om de betekenis van dit hoog-
feest in het gezin tot leven te wek-
ken. In de Kinderbijbels zijn er vaak
mooie plaatjes: op die manier kun-
nen de allerkleinsten ook meedoen.
Verder kan het gezin samen bidden
op een vast tijdstip op de dag of in
de week. Hier volgt een voorbeeld
van een Paasgebed voor kinderen:
 
Lieve Jezus,
Zoals de zon opkomt in de morgen,
zoals de knop zich opent tot bloem,
zo bent u verrezen uit de dood
op de morgen van Pasen.
Onze fouten zijn vergeven,
u brengt ons allemaal nieuw leven.
Dank u wel voor Pasen. Amen.
 
Pasen is een tijd van hoop en voor-
uitzicht: het licht van de derde dag
laat zien dat de moeilijkheden die we
meemaken, hoe zwaar ze ook zijn,
altijd kleiner zijn dan alles wat God
ons kan schenken. Mogen wij ons
hart en onze huizen openen voor
Hem, om ruimte te maken voor zijn
vrede, zijn liefde en het nieuwe
leven dat Hij ons geeft.                

kerk, in een plaats voor de Eucharistie, voor de aanwezigheid van Christus die
aan dezelfde tafel is gezeten. [...] Zo wordt een huis geschetst dat binnen in
zich de tegenwoordigheid van God, het gemeenschappelijk gebed en daarom
de zegening van de Heer draagt.” (AL 15)
 
Jezus in onze huizen ontvangen
Er bestaat een sterke verbondenheid tussen het vieren van het geloof thuis
en in de kerk. Helaas zijn er dit jaar geen speciale kindervieringen mogelijk.
Maar wat kunnen we doen om van Pasen een thuisfeest te maken? Ten eer-
ste kunnen wij ons laten inspireren door wat er door de parochie aangebo-
den wordt. Ook dit jaar zijn er speciale initiatieven voor kinderen en gezin-
nen. Zo is er net als vorig jaar een aangepaste manier om Palmpaasstokken
te maken. Zie daarvoor het ‘Leef- en geloofmoment' van pastoor Bakker op
onze website. Daarnaast wordt er met kinderen een Paasvideo gemaakt. Zie
bladzijde 5 van dit blad en op bladzijde 15 leest u over de aangepaste Kinder-
VertelViering. Dat zijn mooie gelegenheden om bij elkaar te komen in de
naam van de Heer en zijn aanwezigheid in ons huis op deze manier te vieren.

Laura Migliori

Samen bidden met Pasen


