
De H. Geest werkt in àlle aspecten van het leven
In verband met zijn op handen zijnde vertrek geeft pater Tom Kouijzer voor
dit Pinksternummer een interview, waarin hij ingaat op de werking van de
Geest in het leven van de mensen en in de Kerk. Het afscheid van pater
Kouijzer is op zondag 4 juli om 9.30 uur in de Sint Martinuskerk.
 
Wat betekenen God en het geloof voor jou?
“Geloof is een persoonlijke relatie met God. Vanaf mijn kindertijd heb ik Gods
aanwezigheid als een belangrijk aspect van het leven ervaren. Geloof is de
essentiële relatie met Iemand, die Er-is. Die relatie moet steeds opnieuw ont-
dekt worden, ook als je een theologische studie hebt gedaan.” 
 
“God is een absolute Aanwezigheid, persoonlijk in mijn werkelijkheid aan-
wezig. De wereld is niet mechanisch, niet toevallig; er zit bezieling achter, een
Persoon. Alles wat we over die Persoon zeggen, is een metafoor: een poging
om een beeld van Hem te vormen. Dat beeld van God is nooit een bezit: God
blijft een mysterie. De ervaring van God is breder dan het kerkelijke liturgi-
sche leven; liturgie is wel de ‘verdichting’ van die ervaring, zij draagt bij aan
die ervaring.”
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Waar komt je ‘begeestering’ vandaan?
“Mijn enthousiasme komt voort uit het gevoel, geroepen
te zijn om gestalte te geven aan het leerling zijn van
Jezus, om de sacramenten te bedienen. Dat geeft voldoe-
ning; het voelt goed ondanks het feit dat het niet vanzelf-
sprekend is. Die roeping past bij mij. Dit is de weg die
voor mij is bedoeld; dat geeft me enthousiasme, vreugde,
dankbaarheid. Ik ben ook enthousiast voor vriendschap-
pen, literatuur en natuur.”
 
Hoe wil je dat de Geest in mensen werkt?
“Ik hoop dat iedere gelovige een eigen relatie heeft met
God, die ze diep kunnen beleven en met anderen kunnen
delen. Het geloof gaat niet alleen om het naar de kerk
gaan, maar moet echt geleefd en gevoeld worden in het
dagelijkse leven, en in de omgang met anderen. Het
hoort bij àlle aspecten van het leven; dat is de Geest die
in mensen werkt.”
 

Hoe kan de Geest werken via de Kerk?
“Het ‘hoe’ van de toekomst is nooit duidelijk. Als de Kerk
maar blijft bijdragen aan een zinvol samenleven, en we
binnen de Kerk maar tolerant zijn en elkaar minder de
maat nemen. Soms ervaren mensen een zekere spanning
tussen traditie en autoriteit (die serieus moeten worden
genomen) en waar het in wezen om gaat: de relatie van
de mensen met God. Traditie en open staan voor ontwik-
keling kunnen samen gaan. De Kerk probeert de Geest
over de mensen te laten komen, om de beleving van het
geloof in iemands leven aan te wakkeren. Ze moet zicht-
baar zijn in de maatschappij, en in méér talen spreken,
zoals Paulus, die in de synagoge een andere taal sprak
dan op het marktplein. Laat je maar leiden door wat er
op je pad komt. Alle grond kan heilige grond worden;
daarin werkt de Geest. Ik wordt nederig en dankbaar als
ik voel dat iemand zich aan mij toevertrouwt en voel dan
verantwoordelijkheid, een moreel en spiritueel appel
waarin God aanwezig is.”
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Van het bestuur

Na drie jaar kan onze kapelaan Daan Huntjens verhuizen naar de pastorie
aan de Sluiskant te Leidschendam. Het is voor een pastor een bijzondere
plek om bij de kerk te mogen wonen. Wanneer je thuiskomt, dan kom je
ook weer thuis bij de Heer met wie je met name als priester heel persoonlijk
verbonden leeft en werkt binnen de parochiegemeenschap en samenleving.
Er moest het één en ander gebeuren om als nieuwe bewoner de pastorie te
betrekken, maar met de inzet en zorg vanuit het bestuur (Oscar de Man),
kundige vrijwilligers in samenspraak met Joop van Heesewijk en betaalde
krachten is er hard gewerkt om de pastoriewoning gereed te maken.
 
Heel veel dank gaat uit naar de familie Olsthoorn voor hun genereuze gebaar
om woonruimte beschikbaar te stellen aan kapelaan Daan Huntjens. Hij
heeft er de afgelopen jaren met veel plezier gewoond. Drie jaar geleden was
dit voor mij als pastoor en voor het bestuur een geschenk ‘uit de hemel’ in
deze omgeving waar de woningnood groot is.

Pastoor W. Bakker

Verhuizing kapelaan Huntjens

Binnen het team van acht bestuursle-
den komen de functies van secretaris
en bouwzaken per 1 juli vacant. Van
de nieuwe secretaris van het bestuur
wordt verwacht, dat zij of hij ongeveer één dagdeel per week nodig heeft
voor het goed uitoefenen van deze verantwoordelijkheid. Op een goede
overdracht van de huidige secretaris Oscar de Man en de ondersteuning van
de federatiecoördinator Aletha Gerritsen kan de nieuwe secretaris rekenen.
 
Van de nieuwe portefeuillehoud(st)er gebouwen wordt ook verwacht, dat hij
of zij ongeveer één dagdeel per week nodig heeft voor het goed uitoefenen
van deze verantwoordelijkheid. Op een goede overdracht van Steven Verou-
den en ondersteuning door kundige vrijwilligers in het dagelijkse zorgdragen
voor de kerken en gebouwen kan de nieuwe portefeuillehouder rekenen.
 
We nemen afscheid van Steven Verouden als portefeuillehouder gebouwen.
Hij heeft de indrukwekkende projecten van met name de verkoop van kerk-
gebouwen in Rijswijk, Den Haag en Voorburg met veel kennis van zaken in
goede banen geleid. We zijn hem veel dank verschuldigd en hij heeft gezegd
van harte het bestuur en zijn opvolger in raad en daad bij te willen staan.
 
Ook Oscar de Man als secretaris neemt afscheid. Veel dank zijn we hem ver-
schuldigd, omdat hij de overgang van de parochiebesturen van H. Bonifatius
en Sint Maarten-Trinitas tot het federatiebestuur Vlietstreek in goede banen
heeft weten te leiden. Met ongekende energie heeft hij zijn talenten ingezet
en heel veel tijd gegeven aan het opzetten van een gestructureerd secreta-
riaat. Daarnaast bent u Oscar zeker tegengekomen bij vele activiteiten bin-
nen de parochie. Onder andere heeft hij de livestream vieringen en opnames
opgepakt en mogelijk gemaakt (oproep tot opvolging van hem in de vorige
Kerk aan de Vliet). Oscar blijft zich inzetten binnen de parochie.
 
Het is voor de parochie onontbeerlijk dat er bestuursleden zijn die hun talen-
ten willen inzetten om goede voorwaarden te waarborgen om hier en nu
kerkgemeenschap te zijn. Voor mij als pastoor en zeker ook voor mijn per-
soonlijk welzijn is het van cruciaal belang om samen te mogen werken in een
collegiaal, kundig en hartelijk bestuur.

Pastoor Wim Bakker.

Gezocht: nieuwe
bestuursleden
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Van het pastoraal team

In 2020 waren onze kerken gesloten tijdens het grootste feest van ons chris-
tenen, het Paasfeest. Dit jaar hebben we weer met een zeer beperkt aantal
gelovigen mogen vieren in de kerk. Velen zagen er verlangend naar uit. Dat
betekende dat we veel mensen teleur moesten stellen. Onze coördinatoren
hebben naar eer en geweten de beschikbare plaatsen toegewezen aan hen
die zich het eerst melden. Alleen de gezinnen van de volwassen dopelingen
in de HH. Petrus en Paulus en de H. Bonifatius mochten zich vooraf aanmel-
den. De belangstelling was veel groter dan het aantal beschikbare plaatsen.
Ik begrijp de pijn die dat deed. Die pijn heb ik ook gevoeld in de kerk.
Voor u heb ik speciaal gebeden.

Pastoor W. Bakker

Pasen 2021

Versoepeling
Terwijl ik dit pastoraal woord schrijf, staat de avondklok op het punt om te
verdwijnen en worden de terrassen bijna geopend. Ik weet niet hoe we op
die beslissing zullen terugkijken op het moment dat u dit parochieblad te
lezen krijgt, maar ik weet wel dat ‘versoepeling’ momenteel een veel-
gebruikt woord is.

Op Pinksteren is in de liturgie ook sprake van ‘versoepe-
ling’. Op die dag wordt in de Eucharistieviering na de
tweede lezing een zogenaamde sequentie gezongen:
Veni, sancte Spiritus (Kom, o Geest des Heren, kom).
Daarin vragen we de heilige Geest onder meer: flecte
quod est rigidum: maak weer buigzaam, soepel, wat
verstard is!
 
De maatregelen tegen het coronavirus waren bedoeld
om fysiek contact tegen te gaan en daarom snakken we
nu naar versoepelingen: omdat ze concrete ontmoetin-
gen weer mogelijk maken. Zo is het ook met de ‘versoe-
peling’ waar we de heilige Geest om smeken. Hij komt

immers niet om alles te ‘vergeestelijken’, maar juist om
Jezus steeds meer concreet te maken en de tastbare ont-
moeting met Hem mogelijk te maken. Zo deed Hij dat al
toen Hij de menswording van de Zoon in de schoot van
Maria bewerkstelligde en zo Christus onder ons bracht.
Pinksteren betekent niet dat God het bij nader inzien
niet zo'n goed idee heeft gevonden om zich langs de
concrete, lichamelijke dimensie van ons bestaan met ons
te verbinden en zich dus maar weer terugtrekt naar het
geestelijke. Nee, de heilige Geest komt de lijn van de
menswording juist voortzetten.
 
Zo brengt Hij de gelovigen bij elkaar, gelukkig niet in een
louter geestelijke verbondenheid van gelijkgestemden,
maar werkelijk samen. Zo vormt Hij de katholieke Kerk
in al haar concreetheid: met de ambten, levensstaten,
taken, charisma's, sacramenten… Vooral brengt Hij Jezus
heel concreet in de Eucharistie: met zijn Lichaam en
Bloed. De heilige Geest komt dus versoepelen door ruim-
schoots die concrete en tastbare ontmoeting mogelijk te
maken waar de mens ten diepste naar hunkert: die met
de Heer Jezus zelf.
 
Wist u overigens dat het Nederlandse woord ‘soepel’ af-
komstig is van het Latijnse woord voor ‘nederig’ of ‘sme-
kend’, namelijk supplex? Daar zit weer het woord plicare
(‘vouwen’) in en zo verwijst het naar de gebogen hou-
ding van een smekend persoon. Ook zo bezien wil de
heilige Geest ons steeds soepeler maken: door ons tot
meer biddende mensen te maken, ons volharding maar
zeker ook vreugde en smaak in het gebed te schenken.
In die zin wens ik u een versoepelend Pinksteren toe!

Kapelaan Daan Huntjens
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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

 Overzicht van de vieringen op weekdagen

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

12.15
19.00
09.00
09.30
09.30
09.30

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

Middaggebed
Eucharistie & Rozenkrans
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

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

12.45
19.00
09.00
09.00
09.00
09.30

Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

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

Vieringen op weekdagen
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Geloven en vieren

Weer naar de kerk
Nu ik dit schrijf, is het nog april. De eerste voorzichtige
versoepelingen van de coronamaatregelen zijn aange-
kondigd. We hebben nog een weg te gaan en toch schrijf
ik de titel boven deze bijdrage: ‘weer naar de kerk’. Ja, ik
wil met u vooruitkijken. Daarbij ga ik zeker niet voorbij
aan het leed dat over ons is gekomen en nog steeds
komt. Met u wil ik stilstaan bij het moment dat we weer
naar de kerk kunnen zonder aanmelding en beperkingen.
 
Dat zal een dankbaar moment zijn. Ik zie het voor me
gebeuren. De coördinatoren doen hun gele hesjes uit.
Ze dragen een button met ‘welkom’ erop. Er worden
geen vragen gesteld om de gezondheid te checken. Alle
aandacht gaat uit naar de gastvrijheid: “Goed dat u, dat
jij er bent”. Die rol willen ze eigenlijk nu al. Nogmaals
dank aan de coördinatoren voor jullie inzet bij de deur
van de kerk en aan de telefoon.
 
Weer naar de kerk. Weer als gemeenschap samenkomen
in de kerk om te vieren en dus ook weer samen te zingen
met de koorleden; bij elkaar komen om te delen wat het
afgelopen jaar met ieder van ons en met ons samen als

gemeenschap heeft gedaan; je christen-zijn weer verdie-
pen door te luisteren naar en te spreken over je geloof.
Met leeftijdgenoten weer bijeenzijn. Het is op dit
moment nog ‘wishful thinking’: wensdenken.
 
Toch schrijf ik dit met het oog op het moment dat er
weer meer mogelijk is. Let daarom op de publicaties en
op onze website www.rkvlietstreek.nl om kennis te
nemen van de actuele stand van zaken over verantwoor-
de mogelijkheden elkaar weer in de kerk te ontmoeten.
Ik zie er samen met u naar uit.

Pastoor W. Bakker

Veni Sancte Spiritus

Aan het webinar ‘Veni sancte Spiritus’ (door de universi-
teiten van Leuven en Tilburg; 27 april 2021) ontleen ik
het volgende.
 
Pinksteren is het feest van vernieuwing. De Geest moet
in onze preken en gebeden méér worden genoemd, net
als de vruchten van de Geest (Gal 5,22): liefde, vreugde,
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zacht-
heid, ingetogenheid. Gelovig zijn draait niet alleen om
de juiste leer en het juiste handelen, maar vooral ook
om houding, enthousiasme, uitstraling. De houding van
de mens wortelt in de Geest: geest van zachtheid en
licht, van vernieuwing en bekering, van kracht en moed,
van eenheid. En ook van bescheidenheid: denk niet al-
leen maar aan wat je zelf vindt maar luister naar ande-
ren, sta open voor elkaar.
 
De Pinkstersequentie ‘Veni Sancte Spiritus’ (GvL 846)
moet blijven worden gezongen. Zingen is belangrijk: de
Geest wil immers gestalte krijgen in heel onze persoon,
zij wil ‘belichaamd’ worden en dus bezongen worden.
Wie zingt biedt zijn lichaam aan; in het gezang worden
we opgenomen in wat we zingen en voedt het gelovig-
zijn ook ons gevoel.
 
In onze vaak met woorden overladen liturgie zouden
we meer ruimte moeten geven aan stilte, zodat wat we
in de viering horen en zien nog beter in ons kan door-
dringen: het waaien van de Geest.

Emile Verviers

In vele tongen en talen

Pinksteren is het
feest van de vele
tongen en talen:
het vuur van de
Geest dat mensen
uit vele volken
aanstak en de
vele talen waarin
het geloof sinds-
dien wordt beleden.
In Nederland zijn er 800.000 christelijke migranten en
worden er kerkdiensten gehouden in vijfenzeventig
talen. In sommige grote gemeenten heeft ongeveer de
helft van de christelijke bevolking een migratie-achter-
grond! De ‘migrantenkerken’ hebben een belangrijke
sociale functie, omdat mensen er ook kunnen praten
over problemen en elkaar kunnen steunen.
 
In de Bonifatiusparochie hebben drie anderstalige ge-
meenschappen voor hun vieringen onderdak gevonden.
De Indonesische r.-k. gemeenschap kerkt op gezette
tijden in de Benedictus en Bernadettekerk. In de Bonifa-
tiuskerk worden vieringen gehouden door de Sloveense
gemeenschap (zie de foto in de Lucaszaal) en door de
Oekraïens Grieks-katholieke kerk. Deze laatste (verwar
haar niet met de Russisch-Orthodoxe kerk) is ‘geunieerd’
met de kerk van Rome (zij erkent het primaatschap van
de paus), maar viert de liturgie in de Byzantijnse ritus die
in kleding, rituelen en gezangen van de onze afwijkt.
Zij mogen zich bij ons welkom weten!
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Heilige Bonifatius
Centraal secretariaat

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

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

in dringende gevallen: 06 10 77 78 75
www.rkvlietstreek.nl

Bankrekening:

H. Bonifaiusparochie, Rijswijk
NL70 RABO 0323 1096 75

Heilige Benedictus en Bernadete
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08
Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk 

Heilige Bonifaius
ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

Jaarrekening H. Bonifatius 2020

Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Kosten begraafplaats
Beheer
 
Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Baten begraafplaats
Incidentele baten
Nadelig saldo
 

Realisatie
180.196
151.972
    8.585
    8.263
  44.127
  14.588
  19.129
426.860

196.831
  94.162
  80.771
    2.500
  52.596
426.860

Begroot
196.781
153.200
            0
  13.410
  48.554
  21.000
  19.725
452.670

189.253
119.130
  59.500
            0
  84.787
452.670

Graag geeft het bestuur u inzicht in de financiën van de
parochie. Hieronder vindt u het verslag van 2020. De
personele kosten zijn lager dan begroot door krimp van
de personele bezetting en het vertraagd vervullen van
vacatures. De post onroerende zaken bevat ook een re-
servering voor in de toekomst te maken onderhoudskos-
ten voor kerken, pastorie en overige gebouwen.

Vincent Dobbe, penningmeester
 

 

De administrateur van de begraafplaats en de archief-
beheerder van de Bonifatiuskerk Flip van der Spek gaat
op 1 juli met pensioen. Flip was twintig jaar aan de Boni-
fatiuskerk verbonden. De parochie is hem veel dank
verschuldigd voor de werkzaamheden die hij altijd met
grote nauwkeurigheid heeft uitgevoerd. In het volgend
nummer van Kerk aan de Vliet zullen wij nader stilstaan
bij zijn vertrek. In de vacature administrateur begraaf-
plaats wordt momenteel voorzien.

Paul Schott, secretaris Kerkhofcommissie

Flip van der Spek met pensioen

Expositie in HH. Benedictus
en Bernadettekerk

We bedanken mevrouw Fie Huisman
voor de huidige expositie die enorm
wordt gewaardeerd. De volgende
expositie, begin juni, is ook van me-
vrouw Fie Huisman met een nieuwe
collectie mooie schilderijen. We
laten ons weer verrassen.

Bets Vriend

Een prijs voor zanger Arturo

Arturo den Hartog (21), die als zanger met enige regel-
maat de vieringen in de Bonifatiuskerk ondersteunt,
heeft een publieksprijs gewonnen van het Prinses Chris-
tina Concours. Zie ook onze website. Van harte geluk
gewenst, Arturo!

Deze brochure van Welzijn Rijswijk, met handige en
praktische informatie voor senioren over vele soorten
hulp en ondersteuning, kunt u verkrijgen door contact
op te nemen met één van de seniorenadviseurs via
070 757 92 00 of seniorenadviseur@welzijn-rijswijk.nl.

Brochure prettig ouder worden

6



De rechthebbenden c.q. hun erven worden gedurende twaalf maanden na
dato heden in de gelegenheid gesteld voorwaarden voor verlenging dan wel
overboeking van het gebruiksrecht te vernemen. Na genoemde termijn
komen bovengenoemde familiegraven voor ruiming in aanmerking en zullen
in elk geval geen gedenktekens meer kunnen worden teruggegeven. Voor
inlichtingen is de pastorie geopend woensdag en vrijdag van 9.00-14.00 uur.
Telefoon 070 399 24 16.     

Rijswijk, 1 april 2021. De kerkhofcommissie H. Bonifatiusparochie

Grafnummer     Laatst bijgezette overledene                                  Begraven op
Vak 12 nr. 19     Adriana Petronella Beekink – Boers                     13-06-1949
Vak 20 nr. 16     Helena Carolina Hendriks – van Haastert            13-04-1960
Vak 21 nr. 07     Christianus Euduard Joseph Marie Boelen          13-01-1940
Vak 21 nr. 38     Catharina Johanna van der Valk – Ouwerling     06-01-1955
Vak 29 nr. 65     Johanna Maria C. Verhagen – Jansen                   08-08-1994

Oproeping R.K. Begraafplaats H. Bonifatius

We zoeken iemand, die zich met hart in wil zetten voor
de Kerk, die doordeweeks inzetbaar is, die vriendelijk en
respectvol is, maar wel kordaat op kan treden om de
regels te handhaven en die zelfstandig kan werken. Wie
zich hierin herkent en enthousiast is geworden, wordt
gevraagd contact op te nemen met het parochiesecreta-
riaat per mail: secretariaat@bonifatiusparochie.info of
070 399 24 16. De hiernaast afgebeelde kandidaat is nog
in opleiding.

Gezocht: coronacoördinator bij uitvaarten

U kent ze wel: de mensen in de gele hesjes die rondlopen tijdens de zondag-
se H. Mis. Ze zijn er om alles in goede banen te leiden zodat de coronamaat-
regelen worden gewaarborgd. Zodat iedereen veilig naar de kerk kan gaan.
 
Nu zoekt de H. Bonifatiusparochie voor de uitvaarten ook een of meer coör-
dinatoren. Bij elke uitvaart moet er minimaal één coördinator aanwezig zijn
die de mensen de weg wijst in de kerk, ze wijst waar ze kunnen zitten en er
samen met de uitvaartverzorger voor zorgt dat iedereen anderhalve meter
afstand houdt.
 
Een uitvaart is een hele belangrijke gebeurtenis in mensenlevens en de
parochie wil eraan bijdragen dat er mooi en waardig afscheid kan worden
genomen. Een coördinator kan hier ook aan meehelpen en het is zodoende
een heel dankbare taak.

Familieberichten

Overleden
Johnny de Groot Heupner, 91 jaar
Gré Witjes-Reekers, 94 jaar
Marian Buur, 56 jaar
Jeanne Duurkoop-Lieffering,
95 jaar
Sylvia Verbeek, 61 jaar
Jetty Snelders, 87 jaar
Ellen Bibo, 81 jaar
Mary Zuijdervelt-Kort, 66 jaar
Lydia Tjon-A-Loi, 79 jaar
Jan Maassen, 88 jaar
Tonny van Klaveren-van der
Zwalm, 89 jaar
Henk van den Steen, 71 jaar

SchuldHulpMaatjes

Op donderdag 15 april kregen in het
stadhuis van Rijswijk tien mensen
officieel hun certificaat als Schuld-
HulpMaatje. Hiervoor hebben zij een
intensieve cursus gevolgd die gege-
ven wordt door de Stichting Schuld-
HulpMaatje Nederland. SchuldHulp-
Maatje zet zich in om mensen met
hun financiële problemen te helpen.
Zo willen ze voorkomen dat mensen
met de schulden steeds verder in de
problemen raken.
 
“Het is helaas nodig dat er Schuld-
HulpMaatjes zijn. Dat komt doordat
mensen zich schamen om financiële
problemen te bespreken. Een Schuld-
HulpMaatje staat naast je en helpt je
erbij”, aldus wethouder Larissa Bent-
velzen. De vrijwilligers zijn blij dat ze
nu eindelijk mensen kunnen gaan
helpen. Wilt u ook maatje worden?
Neem dan contact met mij op.

Pier Tolsma, diaken

Bij de pastorie aan de Van Vredenburchweg 67 kunt u informatie verkrijgen
over de volgende familiegraven op de R.K. Begraafplaats H. Bonifatius die ter
beschikking komen van de kerkhofcommissie door afloop van de duur van
het gebruiksrecht.

Heilige Bonifatius

Twee koorleden van Barina overleden

Dirigent Hans Speetjens berichtte ons, dat in maart twee
leden van het Barina-koor zijn overleden, Petra Goosen-
Kraan en Marian Buur-Klitsie, beiden aan kanker. Dat
kwam hard aan bij hun gezinnen én bij het koor. Beiden
zijn in voorbeden en in zang herdacht en als het koor na
de coronatijd weer voltallig kan zingen zal dat nogmaals
gebeuren. Dat zij in vrede rusten.Mappen ongebruikt...

Maaltijden
Voorlopig zijn er helaas nog geen
maaltijden in de B&B-kerk en de
Nieuwe Kerk.
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Vieringen in onze kerken

za
za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

Pater Kouijzer
Pater Kouijzer
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pater Kouijzer
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & pastor Olsthoorn

St. Maarten
organist
organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore, priesterjubileum pastor Olsthoorn

Zaterdag 22 en zondag 23 mei: Pinksteren, deurcollecte voor Nederlandse missionarissen

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

vr 19.00 P&P Euch. Pater Kouijzer Plechtig Lof

Vrijdag 28 mei

za
za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
10.00
11.00
13.00
15.30

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

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
Gebed

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

St. Maarten
organist
organist
Resonet in Laudibus
Schola cum Jubilo
Gloria Deo, KRO Televisie
Con Amore
 
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Zaterdag 29 en zondag 30 mei: Heilige Drie-eenheid (Trinitas)

za
za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
15.00
15.00

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

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

Pastor Van Eijk
Pater Kouijzer
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
werkgroep

Zanggroep
organist
 
Barina
St. Maarten
Gerardus Majella
Schola cum Jubilo
Eerste H. Communie
Eerste H. Communie
Kinderwoorddienst en teinerkwartier

Zaterdag 5 en zondag 6 juni: Sacramentsdag

vr
vr

09.00
09.30

P&P
Bon

Euch.
Euch.

Pater Kouijzer
Kapelaan Huntjens

 

Vrijdag 11 juni: H. Hartfeest

za
za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
13.00
15.00
15.00

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

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

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

St. Maarten
organist
organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
JoKo
Eerste H. Communie
Eerste H. Communie, JoKo
Eerste H. Communie
Eerste H. Communie, JoKo

Zaterdag 12 en zondag 13 juni: 11e zondag door het jaar

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
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

14.00
16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
15.00

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

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

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

Eerste H. Communie, St. Maarten
St. Maarten
organist
organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
organist
Con Amore
Eerste H. Communie, St. Maarten
Eerste H. Communie, St. Maarten

Zaterdag 19 en zondag 20 juni: 12e zondag door het jaar, Vaderdag

do 09.00 Mar Euch. Pater Kouijzer  

Donderdag 24 juni: Geboorte H. Johannes de Doper

za
za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
15.30

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

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
Gebed

Pater Kouijzer & diaken Tolsma
Pater Kouijzer & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pater Kouijzer & diaken Tolsma
Pater Kouijzer & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens

St. Maarten
organist
organist
Resonet in Laudibus
Vier jaargetijden
Koorschool
Con Amore
 
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Zaterdag 26 en zondag 27 juni: 13e zondag door het jaar

di
di

09.00
09.30

P&P
B&B

Euch.
Euch.

Pater Kouijzer
Kapelaan Huntjens

 

Dinsdag 29 juni: HH. Petrus en Paulus

za
za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
P. Bakker, p. Kouijzer & d. Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Zanggroep
organist
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten, afscheid pater Kouijzer
Schola Cantorum
Schola cum Jubilo

Zaterdag 3 en zondag 4 juli: 14e zondag door het jaar

za
za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

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

St. Maarten
organist
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
JoKo

Zaterdag 10 en zondag 11 juli: 15e zondag door het jaar

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.

Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Bisschop Van den Hende
Pastoor Bakker

Schola cum Jubilo
organist
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo, KRO Televisie
Con Amore

Zaterdag 17 en zondag 18 juli: 16e zondag door het jaar

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

Vervolg liturgierooster
Het vervolg van het liturgieroos-
ter vindt u op bladzijde 12.
Het overzicht van de vieringen op
weekdagen staat op bladzijde 4
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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

Koninklijk onderscheiden

Wij feliciteren allen die een koninklij-
ke onderscheiding hebben ontvan-
gen voor hun verdiensten voor de
samenleving. Met name noemen wij
Theo Tetteroo en Bep van Sloten.
 
Theo Tetteroo (Lid in de Orde van
Oranje-Nassau) is al meer dan vijfen-
veertig jaar actief in de parochie in
Leidschendam als bestuurslid en se-
cretaris. Hij is bestuurslid bij de R.K.
Begraafplaats St. Agatha. Daarnaast
is hij organist in de Maria Middela-
reskerk in Leiden, en ook regelmatig
in de HH. Petrus en Pauluskerk.
 
Naast vele andere verdiensten is Bep
van Sloten (Officier in de Orde van
Oranje-Nassau) als vrijwilliger actief
voor de protestantse gemeente in
Voorburg. Ook is zij voorzitter van de
Raad van Kerken in Leidschendam en
Voorburg.

De voortuin van de Sint Martinus
staat weer in bloei dankzij het
vruchtbare werk van Anneke en
Gerard van der Stap.

In memoriam: Joke Hendriks

Ook heeft Joke vele jaren besteed aan het herstel van de wandkleden van de
doopkapel en de kleden die in de kerk hingen. Een monnikenwerk. Maar ze
deed het met ongelooflijk veel liefde en geduld. Vanwege gezondheidspro-
blemen was het moeilijk voor haar om naar de vieringen in de Martinuskerk
te komen, maar ‘haar’ kerststal is een blijvende herinnering.

Marie-Ginette de Bont

Veel parochianen van de Sint Maar-
tenparochie zullen zich Joke Hen-
driks herinneren: hartelijk, enthousi-
ast, creatief. Begin jaren tachtig had
wilde de parochie graag een nieuwe
kerststal. Joke wilde zich daar wel
aan wagen. Iedere figuur in de beel-
dengroep kreeg een realistisch kap-
sel en kleding tot en met het onder-
goed aan toe. Met aankleden was
Joke zeker twee dagen mee bezig.

Altijd al gregoriaans willen (leren) zingen?

Helaas verloren we in 2020 en 2021 twee leden. Rob Tempelaars is plotse-
ling overleden en Han van Hussen is verhuisd naar Limburg. De Schola be-
staat nu uit zes dames en zes heren. Ondanks dit mooie aantal is er toch
behoefte aan uitbreiding. Nieuwe leden kunnen onze bijdrage aan de
Eucharistievieringen dus alleen maar versterken. De Schola repeteert drie
keer voorafgaande aan een viering op maandagavond om 20.00 uur in de
St. Martinuskerk. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de muzi-
kaal leider van de Schola Cum Jubilo, René Mahieu, tel. 06 22 28 00 55.

Al vijftien jaar kennen we in de Sint
Maarten- en Trinitasparochie de
Schola Cum Jubilo. Al acht jaar luis-
teren we elke maand in de St. Marti-
nuskerk of de HH. Petrus- en Paulus-
kerk de Eucharistieviering op met de
vaste en wisselende gregoriaanse
gezangen.
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Familieberichten

Getrouwd
Thomas Remmerswaal en
Liesbeth Heemskerk
 
Gedoopt
Juliëtte Berger
Matthias Maas
Boris van Meurs
Tara Krebbers
 
Overleden
Joke Hendriks-van Gerven, 88 jaar
Gerard Nieuwenbroek, 103 jaar
Elly de Vette-Gerelings, 91 jaar
Ardi Hartong-Pezij, 75 jaar
Wim Zuiderwijk, 91 jaar
Gerard Le Blansch, 72 jaar
Frans Strampraad, 86 jaar
Truus Stoop-Maltha, 90 jaar
Gerard van der Hulst, 95 jaar
 
Rectificatie vorige nummer
Anna van Rijn-Nicolaas moet zijn
Ada van Rijn-Nicolaas, 93 jaar.

Jaarrekeningen 2020

Jan Olsthoorn zestig jaar priester

Op 27 mei 1961 werd Jan Olsthoorn
door de bisschop van Rotterdam,
Mgr. M.A. Jansen tot priester gewijd.
Zijn zestigjarig priesterjubileum zal
hij vieren met Pinksteren. Dan zal hij
mee voorgaan in de Eucharistievie-
ring van 11.00 uur in de HH. Petrus
en Pauluskerk.
 
De volgende keer meer aandacht
voor zijn zestig jaar priesterschap.

Graag geeft het bestuur u inzicht in de financiën van de
parochie. Hiernaast vindt u de verslagen over 2020 van
de parochies Sint Maarten en Trinitas. De personele
kosten zijn lager dan begroot door krimp van de perso-
nele bezetting en het vertraagd vervullen van vacatures.
De post onroerende zaken bevat ook een reservering
voor in de toekomst te maken onderhoudskosten voor
kerken, pastorie en overige gebouwen.
 
Het voordelige saldo van de Sint Maartenparochie komt
vooral door de huurinkomsten van het schoolgebouw.
De totale huurinkomsten waren € 212.000. De beheer-
kosten van de Trinitasparochie zijn hoger dan geraamd
door niet-geplande kosten zoals de aanschaf van een
nieuwe brandwerende kast.

Vincent Dobbe, penningmeester 

Sint Maartenparochie
Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Beheer
Incidentele lasten
Voordelig saldo

Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen

Trinitasparochie
Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Beheer

Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Incidenteel & functioneel
Nadelig saldo
 

Realisatie
  57.453
226.949
    6.704
    5.432
  43.157
  18.211
        282
  36.815
395.003

172.302
222.701
395.003

Realisatie
  57.089
112.493
    1.685
  11.130
  25.183
  21.130
228.710

170.851
  29.078
    4.000
  24.781
228.710

Begroot
  81.028
179.333
    6.100
  14.730
  43.741
  18.400
            0
  15.892
359.224

156.124
203.100
359.224

Begroot
  81.328
143.167
    5.600
  14.030
  30.254
  12.300
286.679

161.735
  38.450
            0
  86.494
286.679

IPCI zoekt nieuwe bestuursleden
Binnen iedere parochie is een Parochiële Caritas Instelling (PCI) actief, die
door vrijwilligers uit de parochie wordt bemenst. De IPCI heeft als taak het
stimuleren van de caritas in, door en vanuit de drie parochiegemeenschap-
pen, het ondersteunen van mensen in nood en van de organisaties en
projecten die de mensen in nood helpen.

Onlangs hebben wij afscheid genomen van enkele bestuursleden. Op dit 
moment zijn alleen de parochies Sint Maarten en De Verrezen Christus in het
bestuur vertegenwoordigd. Daarom zouden wij het bestuur graag uitbreiden
bij voorkeur met een bestuurslid dat binding heeft met de Trinitasparochie.
Indien u interesse heeft voor een bestuursfunctie, neem dan contact op via:
rkcaritasleidschendamvoorburg@gmail.com of het centraal parochiebureau.

Vincent Dielwart, voorzitter InterParochiële CaritasInstelling

Er is geen zekerheid of de bijeenkomst op 19 mei door kan gaan. Mocht het
alsnog mogelijk zijn om dan een bijeenkomst te organiseren dan zullen de
deelnemers persoonlijk bericht krijgen per e-mail of per post. Na aanmelding
krijgen zij dan nog een bevestiging. Als een bijeenkomst vóór de zomer niet
mogelijk is, dan blijft de mogelijkheid elkaar te bellen of te schrijven.
 
Natuurlijk hopen we dat we een ochtend bij elkaar komen onder het genot
van een kopje koffie of thee en een goed gesprek snel weer mogelijk is.

Namens het Vrouwenwerk, Marianne Pompert en Plony Korving-Harteveld

Oecumenisch Vrouwenwerk

Sint Maarten en Trinitas
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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

za
za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Diaken Tolsma
Diaken Tolsma
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Diaken Tolsma

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

Zaterdag 24 en zondag 25 juli: 17e zondag door het jaar

za
za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

Pastoor Bakker
Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker
Pastor Van Eijk

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

Zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus: 18e zondag door het jaar

za
za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

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

Zanggroep
organist
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten
organist
Con Amore

Zaterdag 7 en zondag 8 augustus: 19e zondag door het jaar

Vervolg liturgierooster
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Kerk en wereld

Pinksteractie voor missionarissen

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en mis-
sionair werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare
medemens. Een keer per jaar zetten wij hen zélf in het
middelpunt: tijdens de Pinksteractie van de Week Neder-
landse Missionaris (WNM). Uw royale steun is daarbij
onmisbaar! 
 
Met uw hulp steunt de WNM missionarissen en missio-
nair werkers in hun persoonlijke welzijn. Denk daarbij
aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie
voor de AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld ontvangen,
zodat zij kunnen genieten van een verlof in Nederland
zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te
vragen.
 
Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds
waar missionarissen een beroep op kunnen doen voor
noodgevallen, bijvoorbeeld als hun computer is gestolen
en geld voor vervanging ontbreekt. De inzameling voor
de Pinksteractie vindt plaats in het weekend van 22 en
23 mei. Er is dan een deurcollecte of tweede collecte. Er
is ook een banknummer: IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11
ten name van Week Nederlandse Missionaris.

Rugzakactie AZC Rijswijk

De vijfenzeventig kinderen in het AZC van Rijswijk heb-
ben het niet gemakkelijk, met een angstig verleden en
een onzekere toekomst. Velen zijn niet blij in de vakantie
en vervelen zich: zoveel vrije tijd, maar zo weinig te
doen… De Samenlopers willen hen, samen met u, graag
rond de zomervakantie opvrolijken met een rugtas vol
verrassingen. Doet u mee?
 
U verrast kinderen met een gevulde rugtas vol schrijf-
of knutselmateriaal, schoolspullen, vakantie/doe-boek,
spelletjes, speelgoed: spullen waar ze lang plezier van
hebben. Wij zorgen voor mooie rugtasjes en u geeft wat
u zelf leuk lijkt om te krijgen; denk hierbij aan de leef-
tijdsgroep vier tot acht en acht tot twaalf jaar. Als u zorgt
dat wij zien voor welke leeftijd uw gift is bedoeld, maken
wij er een mooi vol rugtasje van. 
 
We krijgen graag spullen die geschikt zijn voor zowel
meisjes als jongens. Ook is het beter om een paar goede
dingen te geven, dan een tas vol plastic wat snel kapot
kan gaan. U kunt uw gift inleveren van 15 mei tot en met
13 juni tijdens de openingstijden van alle kerken van
onze federatie Vlietstreek. Of u kunt een bijdrage over-
maken aan NL98 INGB 0004 0634 29 ten name van PCI
Bonifatiusparochie, onder vermelding van: ‘rugzakactie
AZC’. Alvast hartelijk dank namens de kinderen en hun
ouders. Meer informatie over De Samenlopers via
info@desamenlopers.nl, www.desamenlopers.nl en
facebooksite De Samenlopers - AZC Rijswijk.

Namens De Samenlopers, Ellen Sormani

Terugblik op de verkoop van Vastensoep

We zijn gewend in de Veertigdagentijd maaltijden te organiseren ter onder-
steuning van het Vastenactieproject: in Rijswijk een sobere maaltijd en in
Leidschendam en Voorburg soepmaaltijden. Dat was dit jaar niet mogelijk.
Daarom zocht de werkgroep MOV naar een alternatief. Dat werd de verkoop
van vastensoep.
 
Dat bleek een gouden greep: er is in totaal 334 liter soep verkocht, wat in
totaal circa € 2.100,- opbracht. Daarnaast waren er de giften in de collecte-
bussen en de giften die per bankrekening zijn overgemaakt. Dit jaar werd
aandacht besteed aan opleidingsmogelijkheden voor jongelui in ontwikke-
lingslanden zodat zij een goede toekomst kunnen opbouwen. 
 
De verkoop van vastensoep leverde veel enthousiaste reacties op. Mensen
vonden de soep heerlijk. Er is herhaaldelijk gevraagd om deze actie volgend
jaar te herhalen! De ‘Vastensoep in Corona-tijd’ is een Take Away Vasten-
soep geworden. 
 
Verschillende mensen kochten niet alleen soep voor zichzelf of voor het
eigen gezin maar namen een extra halve liter soep mee voor de eenzame
buurman, een oudere dame in de flat, een vriendin die wekelijks even kwam
groeten. De Vastensoep 2021 stimuleerde ook sociale contacten. Wie weet
ook nieuwe contacten? 

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede 

Er kwamen langs alle kanten lovende
woorden over de verschillende soepen.

In een lege soepcontainer werd het hier-
boven afgebeelde briefje gevonden. 
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Pinksterlied

Boekbespreking

Inspiratie en bezinning

Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest,
gebeurt aan ons vandaag.
 
Dat vuur van het begin,
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
 
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

Uit: Het lied van vandaag en morgen;
Huub Oosterhuis

 

Thuis zijn
Het wordt zomer.
De zon lokt ons
naar buiten, we
willen op stap. Waarheen? Dat geeft
niet. Naar Honolulu, of het parkje
om de hoek. Belangrijk is niet zozeer
waar je naar toe gaat, maar dàt je
gaat. En wat neem je dan mee? Je
kunt een koffer vol spullen pakken,
maar één ding zit niet in die koffer:
jezelf. Je neemt altijd jezelf mee. En
dan is de vraag: bén je er ook zelf?
Ben je thuis, in vrede, bij jezelf? We
leven vaak vooral aan de buiten-
kant – druk bezig met de uitputtings-
slag van het dagelijks leven, of mis-
schien juist weggezakt, suffend, in de
saaiheid van onze dagen. Is het niet
zo dat we vaak ‘niet thuis’ zijn bij
onszelf?
 
Thuis bij jezelf, dat is toch ook thuis
bij God? Want God is ‘thuis’ bij ons,
de diepte van ons hart, de grond van
ons bestaan. Vanuit het diepst van je
hart word je aangespoord mens te
zijn, om mens te worden in relatie
tot God en tot elkaar. Verbonden
met de Heer, met jezelf, met de
ander. Daar spreekt Jezus ons aan:
kom en volg mij op de weg.
 
Vanuit onze thuisbasis kunnen we
met vertrouwen op stap gaan, ach-
ter de Heer aan. We zijn er zelf bij op
onze weg met elkaar, onze weg met
God, naar God.

Martine Taks

Column

Sint Jozef, voedstervader
We geloven in Jezus Christus als de Zoon van God. Jezus
groeide echter op in een menselijk gezin, met Jozef en
Maria als ouders. De erkenning dat God Jezus' ware Vader
is maakt dat de katholieke traditie Sint Jozef beschouwt
als de voedstervader (pleegvader) van Jezus.
 
Als we nadenken over de titel voedstervader is het goed
stil te staan bij mensen die de zorg op zich nemen voor
kwetsbare kinderen. Zelf denk ik hierbij aan een ervaring
uit de zomer van 2015, toen ik een aantal maanden als
vrijwilliger heb doorgebracht in een centrum voor vluchtelingenkinderen in
Jeruzalem. Deze vluchtelingenkinderen, voornamelijk afkomstig uit Eritrea
en Soedan, hadden vaak een barre reis achter de rug voordat ze in Israël
aankwamen. Velen van hen waren wees. Het centrum waar ik werkte ging
uit van de katholieke Kerk in het Heilig Land en werd geleid door de Israëli-
sche jezuïet David Neuhaus, die voor deze kinderen duidelijk als vaderfiguur
fungeerde. In hem zag ik een belichaming van dit ideaal van de voedsterva-
der. Het was ontroerend om te zien dat deze kinderen na zoveel ellende
weer opnieuw kind konden zijn in een veilige omgeving. Het was duidelijk
dat dit centrum en de zorgzame aanwezigheid van pater Neuhaus een zeer
positieve impact hadden op het leven van deze ontheemde kinderen.
 
Mijn ervaring in het centrum van pater David Neuhaus in Jeruzalem heeft
mij diep geraakt en mijn ogen geopend voor de schrijnende situatie van
ontelbare kinderen in gebieden waar oorlog en armoede heersen. Het was
goed om te zien hoe mensen vanuit een christelijke inspiratie hun hart
openen voor deze kinderen en hun een veilig onderkomen bieden. Ik hoop
en bid dat andere ontheemde kinderen zulke voedstervaders mogen ont-
moeten om hen te beschermen en nieuwe kansen te bieden. “Sint Jozef,
voedstervader, bid voor kwetsbare kinderen overal ter wereld.”

Pater Tom Kouijzer

Titel: De kerk is fantastisch
Auteur: Rik Torfs
 
Voor professor Rik Torfs, de bekende Vlaamse kerkjurist,
blijft de Kerk fantastisch, ook al is zij maar al te vaak een
angstvallige hoedster van een absolute waarheid en 
wordt geloof vaak verengd tot strenge moraal en tot
leerstellingen. Toch kan de kerk (zoals de paus zegt)
voor anderen als een ‘veldhospitaal’ zijn, waarin wij ons
barmhartig en vergevend, helpend, helend, harten verwarmend, tot de
mensen wenden. Juist ook in deze tijd is er behoefte aan een plaats, een
gemeenschap, waar barmhartigheid zegeviert over rechtvaardigheid.
 
De Kerk, zo zegt Torfs, faciliteert onze relatie met God maar valt daar niet
mee samen, vervangt die relatie niet. Zij is een levend organisme, met al
haar feilen; en daarom blijft ze fantastisch omdat ze het leven beter en die-
per kan maken. De hoop op opstanding, ommekeer, verbetering wordt er le-
vend gehouden. Dat maakt het leven genereuzer en liefdevoller. Zij brengt in
haar mystiek helend heimwee in een zakelijke wereld. De Kerk is fantastisch
en verwelkomend als er meer aan anderen wordt gedacht, als er ruimte is
voor een persoonlijke omgang met Gods liefde, als zij als een mantel om ie-
ders geloof en overtuiging is heengeslagen. – Een lezenswaardig boek!

Emile Verviers
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Lex Beneken
Kolmer

Wie ben je?
“Ik ben Lex Beneken Kolmer, drieën-
zeventig jaar. Ik heb één zoon en drie
kleinkinderen. Op de kleinste van een
half jaar pas ik elke week een dag
op. Ik heb een leven lang bij de ABN
gewerkt, op diverse kantoren en in
diverse functies. Ik houd van luiste-
ren naar en me verdiepen in klassie-
ke muziek en heb sinds kort model-
treinen als hobby.”
 
Wat doe je?
“Met plezier ben ik lid van het koor,
van de beheerraad van de B&B-kerk
en van de werkgroep die de reserve-
ringen voor kerkdiensten verzorgt.
Na acht jaar PCI ben ik nu bij de
Stichting Urgente Noden Rijswijk. Ik
begon in 1977 in de parochieverga-
dering en later in het bestuur van de
Benedictus. In 1988 ging ik naar het
koor van broeder Valerius en na het
sluiten van de Benedictus naar dat
van Hans Speetjens. In de tijd van
pastoor Van den Ende zat ik in de
Raad van Katholiek Rijswijk. Vanaf
de jaren '80 zat ik in de redactie van
de opvolgende parochiebladen,
laatst van de Pastorale. In de Bene-
dictus bezocht ik nieuwe parochia-
nen. Ik heb koffie geschonken en
klusjes gedaan.”
 
Wat inspireert je?
“Vooral het gevoel midden in de ge-
meenschap te staan, een vrienden-
kring te vormen. Ik voel me er thuis,
onder mensen die ik ken en die mij
kennen en die elkaar waardering
geven.”
 
Waar hoop je op?
“Ik heb genoten van de ruimte die
vroeger gegeven werd aan het kerk-
zijn; nu komen er steeds meer (con-
servatieve) regels. Ik hoop in Gods-
naam dat er ooit een paus komt die
de hoop van Franciscus doorzet, die
echt wat doet (bijvoorbeeld aan de
positie van de vrouw), die niet de
regels voorop zet maar de trend van
openheid met nog grotere energie
voortzet, om het instituut Kerk in
beweging te brengen.”

InterviewLeren en verdiepen

Op 25 april (de vierde zondag van Pasen) heeft de kerk Roepingenzondag 
(ook ‘zondag van de Goede Herder’ genoemd) gevierd. Op die zondag wordt
er gebeden om roepingen. 
 
Vronesteyn (het centrum voor de priester- en diakenopleiding van het bis-
dom Rotterdam) is dit jaar gestart met de campagne ‘Kom, volg Mij’. Het zijn
de woorden van Jezus als Hij de eerste leerlingen roept (Marcus 1,16-20).
Deze woorden willen een uitnodiging zijn om de roeping zonder vrees te
onderzoeken en bespreekbaar te maken. Het is juist heel goed om je vragen
en je gedachten met anderen te delen en te bespreken. “Ga erover in ge-
sprek, zoek elkaar op en spreek over je roeping. Want door te praten over je
roeping, kan je roeping rijpen en kan roeping ook voor andere mensen be-
spreekbaar worden”, zegt pastoor Walter Broeders, rector van Vronesteyn,
in zijn boodschap voor Roepingenzondag.

Roepingenzondag 2021: ‘Kom, volg Mij’

Bisschop Van den Hende benadrukt
het belang van het praten over je
roeping: “Misschien zijn er ook in ons
bisdom jonge mannen die nadenken
of de Heer hen tot het priesterschap
of het diaconaat heeft bestemd. Je
bent nog onderweg in je leven, in je
studie, of je bent nog heel actief in je
huidige beroep. Zou het kunnen zijn
dat de Heer vraagt dat je switcht
naar een voorbereiding van studie en
begeleiding op het priesterschap, het
diaconaat? Naast bidden is het daar-
om ook goed dat je erover praat.”

Om het contact tussen de parochies en Vronesteyn inniger en laagdrempeli-
ger te maken, heeft het bisdom dit jaar een aantal Vronesteynambassadeurs
benoemd. Hun rol is om een aanspreekpunt te zijn van het seminarie binnen
de parochies. Op deze manier zal het
voor mensen makkelijker zijn in con-
tact te komen met Vronesteyn. De
ambassadeur van de federatie Vliet-
streek is Laura Migliori. Zij is bereik-
baar via laura.migliori@gmail.com. 
Ook is Laura vaak in de St. Martinus.

Op zondag 9 mei heeft – als het goed
is – bisschop Van den Hende in de
kapel van het seminarie Bovendonk
te Hoeven Sander Verschuur door
handoplegging en gebed gewijd tot
diaken voor het bisdom Rotterdam.
Wij feliciteren Sander met deze wij-
ding op weg naar het priesterschap.
Wij hopen dat zijn pastorale werk
hem en de parochianen vreugde
mag brengen. In het najaar zal zijn
priesterwijding in de kathedraal in
Rotterdam plaatsvinden.

Diakenwijding Sander Verschuur
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Jeugd en Jongeren

Dit voorjaar zullen gelukkig weer veel kinderen in onze parochies voor het
eerst Jezus in de H. Communie gaan ontvangen, maar helaas is het nog niet
mogelijk dit in aanwezigheid van belangstellende parochianen te vieren. De
aparte Eerstecommunievieringen zijn in Rijswijk op zondagmiddagen 6 en 13
juni, in Leidschendam op zondagmiddag 13 juni en in Voorburg op zaterdag-
middag 19 juni en zondagmiddag 20 juni.
 
De Eerstecommunievieringen zijn zo gepland dat alle reguliere vieringen
die dagen ook gewoon doorgaan. In Rijswijk betreft het overigens nog de
communicanten van het jaar 2019-2020, want zij hadden het afgelopen
najaar de pech dat hun vieringen in een strengere fase gepland waren dan
in Leidschendam en Voorburg het geval was en hebben daarom nog niet
allemaal hun eerste Communie ontvangen. De Rijswijkse communicanten
van 2020-2021 zullen naar verwachting in oktober aan de beurt komen.
 
Heel veel dank voor zoveel extra inzet van de werkgroepen maar ook van
kosters, koren, coördinatoren, streamteams en vele anderen die nodig is
om al deze extra vieringen mogelijk te maken!

Kapelaan Daan Huntjens

Eerste heilige Communievieringen

De komende periode staan er in principe weer twee mooie KinderVertelVie-
ringen voor de allerkleinsten (0 tot en met 7 jaar) en hun (groot)ouders ge-
pland. U bent van harte welkom, maar wij moeten u wel vragen zich uiterlijk
de vrijdag vóór de viering aan te melden via kindervertelviering@gmail.com
onder vermelding van het aantal personen en hun leeftijd.
 
Werkers in de wijngaard: 30 mei 15.30 uur Sint Martinuskerk
In deze viering met de allerkleinsten wordt gedeeld dat Gods liefde voor alle
mensen onuitputtelijk is. Volwassenen staan vreemd te kijken als werkers
van het eerste uur en die van het laatste uur evenveel betaald krijgen voor
hun werk, maar zitten kinderen daar ook mee…?
 
De verloren zoon: 27 juni, 15.30 uur, Sint Martinuskerk
Een feestelijke laatste viering, want God is als de vader die een zoon met
open armen ontvangt bij zijn thuiskomst na een lang verblijf elders. De oud-
ste broer is er niet zo blij mee, maar de kinderen zullen zich graag aansluiten
bij het feest – omdat God blij is met iedereen die naar Hem terugkomt!
 
Gezocht: werkgroepleden en muzikanten KinderVertelVieringen
Om onze vieringen, waarvan verhaal, muziek, stilte, gebed, licht en symbolen
vaste ingrediënten zijn, goed te kunnen blijven organiseren, is de werkgroep
op zoek naar nieuwe leden. Vind je het als ouder leuk om mee te gaan hel-
pen bij de voorbereiding of wil je meer informatie, neem dan contact op via
kindervertelviering@gmail.com. Ook zoeken we (eventueel jonge) muzikan-
ten die met hun instrument de kinderliedjes tijdens de vieringen op zondag-
middag willen begeleiden.

KinderVertelVieringen

We mogen met een dankbaar hart
terugdenken aan Pasen. Dit jaar was
het weer mogelijk bij elkaar te
komen voor de traditionele tuinvie-
ring. Het was mooi en betekenisvol
dit hoogfeest weer samen te mogen
vieren. Een van de ouders schrijft:
“Ik vond het extra speciaal om deze
viering weer samen met elkaar te
kunnen vieren. Het gaf me een ge-
voel van warmte en verbondenheid.”
 

Paasviering met kinderen

Goede God,
Wij vragen U of de heilige Geest
mag komen als we verdrietig zijn,
zodat we weer blij in ons hart
mogen worden 
en lichtjes in onze ogen krijgen.
Wij vragen U of de heilige Geest
mag komen als we bang zijn,
zodat we de moed voelen
om te doen wat we willen doen.
Wij vragen U of de heilige Geest mag
komen voor iedereen die alleen is,
dat zij op zoek durven gaan naar
vriendschap, zodat ze een fijner
leven krijgen. Amen.

Samen bidden
om de heilige Geest

De reacties van de aanwezige gezin-
nen waren enthousiast: “Wij hebben
genoten van de liefdevol verzorgde
Paasviering met het bijzondere ver-
haal van Jezus' opstanding, solozang,
bloemen en natuurlijk de traditiege-
trouwe zoektocht naar eieren in de
tuin waar de kinderen zo enthousiast
van worden!”
 
Hartelijk dank aan de werkgroep en
aan kapelaan Daan Huntjens voor
deze prachtige gezinsviering!


