
Wat we al enige tijd aan zagen komen is nu werkelijkheid geworden: onze kapelaan mgr. Lex van Deelen gaat het
pastoraal team van onze federatie verlaten. Zijn werk bij ons is niet meer te verenigen met zijn vele andere taken:
vicaris-generaal, regiovicaris van Den Haag en verantwoordelijk pastoor van de parochies (met achttien kerken!)
op de Zuid-Hollandse eilanden en de Drechtsteden. Reden voor een ‘afscheidsinterview’ na al die jaren dat hij in
diverse functies bij ons werkzaam is geweest en ons heeft bijgestaan om een levende gemeenschap te zijn.

Pastor Lex van Deelen neemt afscheid

In dit nummer
2  Uit de federatie
3  Terugkeren naar de Eucharistie
5  Geloven en vieren
6  Nieuws Rijswijk
8  Liturgieoverzicht

   
10  Nieuws Leidschendam-Voorburg
13  Kerk en wereld
14  Inspiratie en bezinning
15  Leren en verdiepen
16  Jeugd en jongeren

Volgend nummer
Het volgende nummer
verschijnt op 3 december.
Kopij inleveren tot
uiterlijk 13 november.
Zie ook het colofon.

Wat is voor jouw pastoraat de drijfveer?
“Mijn leitmotiv is vanaf het begin geweest: de onrustige
vraag naar het dragen van medeverantwoordelijkheid
voor het Evangelie. Bij alles wat ik doe is er hetzelfde 
motief: dienstbaarheid die werkzaam is. Als je nog 
gezond bent en vitaal moet je dóén; en dat zal ik doen 
tot mijn vijfenzeventigste, de leeftijd waarop een priester
zijn ontslag moet aanbieden aan de bisschop.”
 
Hoe wil je graag Kerk-zijn?
“Altijd probeerde ik de Kerk verwelkomend te maken:
een open deur voor wie aanklopt. Daarom ben ik zo
dankbaar voor projecten als Muziek in de Bonifatius, de
Voedselbank en de bijdrage aan het Standwalfestival.”
 
Hoe heb je de jaren bij ons beleefd?
“Hoewel het in het begin wat lastig was, met kerksluitin-
gen en verbouwing, heb ik het erg naar mijn zin gehad,
ook toen we een federatie werden (die helaas nog geen
fusie is). Ik ben dankbaar voor de samenwerking binnen
de diverse besturen; voor de follow-up voor jongeren van
de Taizédagen in Rotterdam; dat het kerkbezoek jaren-
lang stabiel is gebleven; voor initiatieven als de Voedsel-
bank en de bijdrage daaraan in natura; voor de muzikale
kwaliteit bij de vieringen; voor de goede zorgen van de
misdienaars en zovele anderen. En vooral ook voor de 
samenwerking binnen het pastoraal team met de diverse
prima collega’s, die elkaar goed aanvulden en van wie ik
nu speciaal Ingrid van der Aart noem, met wie ik een 
‘gouden koppel’ kon vormen.”
 
Wat is voor jou de kern van gelovig zijn?
“Dat is het vertrouwen in Jezus’ uitspraak “Ik ben er, alle
dagen, tot het einde van de tijd”. Niet “Ik zal er zijn” als

je de regels volgt, maar Ik-ben-er-voor-jou! Het is een
open uitnodiging van Jezus, maar je moet wel op zoek
gaan: ga maar kijken, Ik ben er voor jullie, gewone men-
sen, op zoek naar samenzijn, naar liefdevol leven, in ge-
loof (vertrouwen), in handelen en leren.”
 
Hoe zie je de toekomst van de Kerk?
“De uitdaging is hoe we Kerk kunnen blijven, gelet op
kerksluiting en teruglopend kerkbezoek. Maar in deze 
coronatijd komen er nieuwe mogelijkheden op, zoals de
goed bekeken uitzendingen via YouTube.”

vervolg van het interview op bladzijde 4
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Anderhalve meter afstand
Inmiddels zijn we een half jaar in de
ban van corona. Kerkgangers, voor-
gangers, kosters en alle vrijwilligers
raken steeds meer gewend aan de
nieuwe kerkroutines, waarbij de regels
van het RIVM voorop staan. Hartelijk
dank aan u allen! Het is goed om te zien
dat iedereen met geduld, begrip en ideeën deze continu wijzigende omstan-
digheden tegemoet treedt. Soms is het niet mogelijk om ieders wensen in te
willigen, maar u kunt ervan uitgaan dat we daar wèl zo veel mogelijk ons
best voor doen en iedereen wordt altijd gastvrij ontvangen. We merken dat
het weer drukker wordt in de kerken, en verzoeken u om u tijdig aan te mel-
den en indien deze volledig bezet is, een viering in één van de andere mooie
kerken bij te wonen. Trouwens, mocht u ons een handje willen helpen in het
coronacoördinatorenteam: meldt u aan via: info@ldegroot.nl; u bent van
harte welkom!
 
Verkoop O.L.V. Tenhemelopneming
In september heeft Steenvlinder, ontwikkelaar van zelfbouwkavels en klus-
woningen, de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopnemingkerk in Voorburg ge-
kocht. Hiermee komt een einde aan een lange periode van leegstand. Omdat
de kerk beschermd erfgoed is, zal ook na de renovatie het aangezicht van de
kerk intact blijven. Steenvlinder wil met draagvlak van de omgeving wonin-
gen en eventueel bedrijfsruimte gaan realiseren in de kerk.
 
Informatiebijeenkomst over begrotingen 2021
In oktober gaan we voor elke parochie de begroting 2021 opstellen. Wellicht
wilt u wat meer weten over de financiële situatie van uw parochie. Om u in-
formatie te geven en gelegenheid tot vragen stellen, organiseren we een di-
gitale bijeenkomst en een plenaire bijeenkomst. De digitale bijeenkomst is
op dinsdag 3 november 20.30 - 21.30 uur via ZOOM. De plenaire bijeen-
komst is op zaterdag 7 november, 15.00 - 16.00 uur in het Atrium van de
Martinus. Voor beide bijeenkomsten moet u zich vooraf opgeven.
 
U kunt zich opgeven via: penningmeester@sintmaarten-trinitas.nl en ook via
penningmeester@bonifatius.info. Graag aangeven of het voor de digitale of
plenaire bijeenkomst is; voor de digitale bijeenkomst ontvangt u dan de link.
Uiteraard kunt u uw vragen ook via de e-mail stellen.

Afscheid kapelaan Van Deelen

Op zondag 15 november nemen we
afscheid van kapelaan Van Deelen.
Vanwege corona is het een sober
afscheid. Kapelaan Van Deelen zal
voorgaan in de vieringen in Rijswijk:
om 9.30 uur in de Benedictus en Ber-
nadette en om 11.15 uur in de Boni-
fatius. Na afloop van de vieringen
kunt u aan de kerkdeur op afstand
persoonlijk afscheid nemen van ka-
pelaan Van Deelen. U kunt hem na-
tuurlijk ook schriftelijk via het paro-
chiesecretariaat een groet brengen.
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Van het pastoraal team

Afscheid pastoraal werker Saskia van Winden-van der Pol

Op 13 september, een stralende nazomerzondag, hebben we in een ‘volle’
H. Bonifatiuskerk afscheid genomen van Saskia. De Koorschool verzorgde de
liederen, enkele vormelingen de voorbede en een afscheidscadeau vanuit de
federatie, een plaquette van de H. Bonifatius, werd aan Saskia geschonken
samen met een bos bloemen vanuit de Vormselwerkgroep.
 
Wat een geschenk was het heerlijke weer om op anderhalve meter van el-
kaar in de tuin achter de kerk persoonlijk met een hoofdknik en een enkel
woord Saskia te groeten en daarna te genieten van een kop koffie met ge-
bakje of een schepijsje. Na zestien jaar een mooi afscheid ondanks alle co-
ronamaatregelen die in acht moesten worden genomen. Saskia, het moge
je goed gaan. Gods zegen voor je gezin en je inzet in de nieuwe parochie
Sint Jan de Doper in Gouda.

Pastoor W. Bakker

Laten we met vreugde terugkeren naar de Eucharistie

In september verscheen een brief van kardinaal Sarah, in het Vaticaan ver-
antwoordelijk voor de liturgie, goedgekeurd en ter publicatie aanbevolen
door paus Franciscus. Hierin reflecteert hij op de maanden zonder publieke
eredienst. Met de beelden van lege kerkbanken vers in het geheugen laat hij
zien hoe belangrijk de samenkomst is en wijst op een interessant detail uit
de geschiedenis: “Terwijl de heidenen tempels bouwden die exclusief aan de
godheid waren toegewijd en waar de mensen geen toegang toe hadden,
bouwden de christenen, zodra ze hun eredienst vrij konden uitoefenen, on-
middellijk plekken die huis van God én huis van de kerkgemeenschap waren
[…] Het huis van de Heer veronderstelt de aanwezigheid van de familie van
de kinderen van God.”

Kardinaal Sarah spreekt zijn waardering uit voor alle ge-
troffen voorzorgsmaatregelen, maar schrijft ook: “Zodra
het mogelijk is, moeten we terugkeren naar de Eucharis-
tie met een gezuiverd hart, met een hernieuwde verwon-
dering, met een gegroeid verlangen om de Heer te ont-
moeten, om bij Hem te zijn, om Hem te ontvangen en om
Hem naar onze broeders en zusters te brengen met het
getuigenis van een leven vol geloof, hoop en liefde.”
 
De kardinaal stelt: we kunnen niet zonder het woord van
de Heer, dat in de viering van de liturgie een levend
woord wordt; niet zonder deelname aan zijn Kruisoffer 

en het feestmaal van de Eucharistie, waarin we de verre-
zen Christus Zelf ontvangen; niet zonder de christelijke
gemeenschap, de familie van de Heer; niet zonder het
huis van de Heer, dat ons thuis is; niet zonder de dag van
de Heer, die licht en betekenis geeft aan de opeenvol-
ging van werkdagen.
 
Na deze indrukwekkende opsomming is ook duidelijk:
“Hoezeer de moderne communicatiemiddelen ook een
gewaardeerde vorm van dienstverlening zijn voor de zie-
ken en voor hen die niet naar de kerk kunnen komen, […]
geen enkele uitzending kan de persoonlijke deelname
vervangen. Integendeel, deze uitzendingen kunnen ons
afhouden van een persoonlijke en intieme ontmoeting
met de vleesgeworden God die Zichzelf niet op een virtu-
ele manier, maar echt aan ons heeft gegeven, en die zei:
‘Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt blijft in Mij en Ik
in Hem’ (Joh. 6,56). Het fysieke contact met de Heer is
van levensbelang, onmisbaar, onvervangbaar.”
 
Gelukkig bieden onze parochies voldoende mogelijkhe-
den voor de Eucharistie op zondagochtend of zaterdag-
avond danwel zaterdagnamiddag (sinds juli óók om
18.00 uur in de Petrus en Paulus en om 18.30 uur in de
Benedictus en Bernadette). Dit mag ons bemoedigen om
onze plaats weer in te nemen te midden van onze broe-
ders en zusters.

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

“De leken krijgen een steeds grotere taak om de gemeen-
schappen vitaal te houden, zodat zij ook jongeren aan-
spreekt. We zullen meer toegroeien naar een diaspora-
model van mensen die elkáár vasthouden als gelovige; en
dat is niet alleen afhankelijk van een pastoor. Mensen die
omzien naar elkaar, en daartoe af en toe samenkomen
en bemoedigd worden door Sacrament en priester. Het
Evangelie moet dicht bij de mensen worden gebracht:
wat betekent het Verhaal nú, voor òns? Zoals een jonge-
re eens zei: wat ik hoor moet diepgang hebben en over

Vervolg interview met pastor Lex van Deelen
mij gaan. We moeten met ons eigen charisma doorge-
ven, wat Jezus ons te vertellen heeft in ons leven.”
 
Heeft jouw pastoraat bij ons bijgedragen aan je geluk?
“Ja, ik kijk tevreden terug en ben dankbaar voor de
mooie jaren hier. Andere taken roepen nu; dat was niet
gepland, maar dat is de vraag die het Evangelie stelt.”
 
Het afscheid van pastor Van Deelen is op 15 november,
in beide Rijswijkse kerken. Zie bladzijde 2.
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Geloven en vieren

Hoe verder in deze coronatijd

Op het moment dat ik u schrijf verspreidt een coronagolf
zich in onze samenleving en zijn weer strengere maatre-
gelen afgekondigd. Dit vraagt om voorzichtig te zijn en te
blijven. Dat is niet altijd gemakkelijk. We zijn al zo voor-
zichtig en daarbij verlangen we zo om samen te bidden
en elkaar nabij te zijn.
 
Gelukkig mogen de kerkdeuren op dit moment nog
steeds opengaan om bijeen te komen om samen ons ge-
loof te belijden en te vieren. Daar ben ik heel dankbaar
voor ook al worden de nodige maatregelen genomen om
dit verantwoord te doen. Laten we de regels respecteren
om de goede balans te houden tussen samen vieren en
gezond blijven met elkaar.
 
In Brabant willen ze het carnaval niet overal afblazen
met als argument, dat we dit jaar toch ook Kerstmis vie-
ren. Ja, we zullen thuis op gepaste wijze het Kerstfeest
vieren, maar hoe kunnen we dat doen in de kerk? Er zul-

len veel te weinig plaatsen beschikbaar
zijn met de regel dat er tussen de vie-
ringen voldoende gelucht moet worden.
Dus de tijdstippen dat er Kerstmis gevierd
wordt, zal meer verspreid zijn over 24 en 25 december.
In de volgende Kerk aan de Vliet hierover meer.
 
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel van ons parochiële
beleidsplan en hopelijk ook in ieders hart. Dit zal tegen-
strijdige gevoelens oproepen, wanneer er veel minder
mensen dan anders aanwezig mogen zijn bij de vieringen
op Kerstmis. Dit houdt mij nu al bezig. Ook voor Allerhei-
ligen en Allerzielen moesten keuzes gemaakt worden die
niet gemakkelijk zijn, maar wel nodig. Iedere dag bid ik
om wijsheid om het goede te kiezen en om veel geduld
en standvastigheid om het goede dat we in ons midden
kunnen doen een christelijke inhoud te geven tot eer aan
onze God en tot welzijn van ons mensen.

Pastoor W. Bakker

De viering van Allerheiligen en Allerzielen

1 en 2 november zijn bijzondere dagen van gedenken.
Dit willen en mogen we samen beleven in de vieringen
van 31 oktober en 1 november waarin we de heiligen
gedenken en de namen van onze dierbaren die in het
afgelopen jaar zijn overleden zullen uitspreken. Tegelijk
zal er een kaars worden ontstoken voor al onze overle-
den dierbaren die wij meedragen in ons hart en gelovig
voortleven bij onze God. In de viering van Allerheiligen
is er dus ook aandacht voor Allerzielen.
 
U moet zich vooraf aanmelden voor deze vieringen met
het oog op het beperkte aantal mensen dat mag samen-
komen in verband met de anderhalve meter verordening
en de recente nieuwe richtlijnen. Niet alle mensen, zelfs
niet allen die in het afgelopen jaar iemand hebben verlo-
ren, kunnen aanwezig zijn tijdens de vieringen. Vol is vol
vanwege het verantwoord samenkomen conform de
coronavoorschriften.
 
Kaarsje opsteken en gedachteniskruisje
Om u toch in de gelegenheid te stellen een kaars aan te
steken en het gedachteniskruisje van uw overledene in
ontvangst te nemen, zal de kerk na afloop van de vierin-
gen op zondag open zijn voor u. En wel de HH. Benedic-
tus en Bernadettekerk en de Sint Martinuskerk van 10.30
tot 12.00 uur en de H. Bonifatiuskerk en de HH. Petrus
en Pauluskerk van 12.00 tot 13.30 uur. Om deze open-
stelling veilig te laten verlopen is het belangrijk dat u
in de kerk de anderhalve meter afstand in acht neemt,
adviseren wij u dringend een mondkapje te dragen en
verzoeken wij u te overwegen of het in uw schema past
om niet direct aan het begin maar later te komen, zodat
er aan het begin van de openstelling geen lange wachtrij
ontstaat.

 
Gravenzegening
Na afloop van de viering op zondag 1 november om
11.00 uur in de H. Bonifatiuskerk vindt de gravenzege-
ning plaats op het kerkhof achter deze kerk. Zie op blad-
zijde 10 voor de gravenzegening in Leidschendam.
 
Vieringen op 2 november Allerzielen
Helaas hebben we alle eerder aangekondigde vieringen
in onze kerken op maandag 2 november moeten laten
vervallen. Met het beperkte aantal kerkgangers dat op
dit moment toegelaten kan worden, zijn deze vieringen
niet mogelijk zonder het grootste deel van de nabestaan-
den teleur te moeten stellen.

Pastoor W. Bakker

Meditatieve vieringen Advent
Het zijn onzekere tijden. Dat doet ons de vraag stellen:
‘Waarheen?’ Binnenkort is het weer Advent, de tijd
waarin we ons voorbereiden op Kerstmis, op de geboor-
te van Jezus. Een tijd waarin ‘Belofte’, ‘Vertrouwen’ en
'Verwachting’ centraal staan. Rond deze drie thema's
willen we dit jaar bij elkaar komen om ons te bezinnen
met woord en gebed, met stilte en misschien zang... De
drie bijeenkomsten zijn op de woensdagen 2, 9 en 16
december om 19.30 uur in de Sint Martinuskerk.
 
De bijeenkomsten worden samen met leden van de
Oude Kerk voorbereid. Wij nodigen u allen van harte uit
voor deze voorbereiding op Kerstmis. Na afloop van de
vieringen wordt er door kapelaan Huntjens gesproken
over Maria in het Evangelie volgens Johannes.

Werkgroep gebedsvieringen
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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

Expositie van schilderijen in de HH. Benedictus en Bernadettekerk

Op 27 oktober 2019 was het vijfenzeventig jaar geleden
dat de ‘Ora et Labora’ door een V2 werd getroffen. De
Kruisvaarders die hierbij omkwamen, liggen begraven
achter de H. Bonifatiuskerk. Het graf was in de loop der
jaren sterk in verval geraakt maar is nu, op verzoek van
de kerkhofcommissie, door de Stichting het Gezelschap
van de Kruisvaarders van Sint Jan hersteld.

Kruisvaarders-monumentDe Koorschool bestaat vijftien jaar

Het is uiteindelijk gelukt om in de Benedictus en Berna-
dette weer een expositie op te zetten. De tentoonstel-
ling van de schilderijen van Karin Vriend is tot de Advent
tijdens de openingstijden van Open Huis te bezoeken.
 
Dit vertelt de kunstenares zelf over haar werk: “Ik ben lid
van de groep ‘Artists4Ever’, ik schilder bij het open atelier
van de International Art Club in Den Haag. Ik word geïn-
spireerd door de kleuren en structuren in de natuur. 
Tijdens het schilderen ontstaan vormen die richting
geven aan de compositie op het doek. We kiezen jaarlijks
een thema zoals abstract schilderen, portret of composi-
tie en leren zo nieuwe technieken. Het is heerlijk om
samen te schilderen, elkaar te inspireren en feedback te
geven. Ik wens u veel kijkplezier bij deze tentoonstelling.”
 

De kinderen van de Koorschool zijn op 5 september 2020
naar Drievliet gekomen: het uitgestelde jaarlijkse koor-
uitje. Het was een succes! Zondag 13 september zongen
ze weer enthousiast bij het afscheid van pastor Saskia
van Winden. De Koorschool bestaat dit jaar vijftien jaar
onder deze naam. We wensen zangers en begeleiders
veel geluk.
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Heilige Bonifatius

Familieberichten

Benedictus en Bernadettekerk
In deze kerk bent u – als corona ver-
der geen roet in het eten gooit –
weer welkom op de woensdagen
21 oktober, 4 en 18 november en
2 december. Er wordt gegeten in
twee sessies: om 13.00 uur en om
17.00 uur. Kosten €5 inclusief koffie
of thee; wijn €0,80. Aanmelden de
maandag ervoor tussen 17 en 18 uur
op 070 396 06 99, 070 396 19 84 of
070 325 43 02.
 
Op 16 december zal er een vroeg
Kerstdiner zijn.
 
Jam-Jam in de Nieuwe Kerk
In de Nieuwe Kerk (Steenvoordelaan
364) bent u voor een maaltijd wel-
kom op 29 oktober, 12 en 26 novem-
ber en 10 december. Aanvang 17.30
uur. Er zijn maximaal 24 gasten en er
worden coronamaatregelen toege-
past (zoals geen vrije keuze van zit-
plaatsen). Betaling alleen met gepast
geld (€ 6,-). Aanmelden op de maan-
dag ervoor bij Adèle Lievaart, tele-
foon 070 393 21 63. Als er teveel
aanmeldingen zijn komt u op de re-
servelijst te staan en bent u zeker
van een eetplek op de volgende
datum.
 
 

Maaltijdprojecten

Gedoopt
Fleur Guilonard
Daniel Lebbing    
 
Overleden
Pierre van den Dop, 85 jaar
Gré Goddijn, 86 jaar
Truus Coene-van Duijn, 82 jaar
Marcel Hesseling, 72 jaar
Jef van Krieken, 93 jaar
Nelly Ballering-van Beers, 92 jaar
Hans Beerends, 70 jaar

O kom er eens kijken... Sintvoorieder1

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

Daar gaan gaan we als gezamenlijke Kerken in Rijswijk aan meedoen, in sa-
menwerking met het AZC, Welzijn Rijswijk en Kei Rijswijk. Ouders met een
ooievaarspas kunnen zich via stichting Kei aanmelden voor een cadeau. Kent
u mensen met een ooievaarspas, wijs hen alstublieft op deze mogelijkheid!
Sintvoorieder1 vindt het super als u een avondje pakjes wilt komen inpak-
ken; meer informatie en aanmelden op www.sintvoorieder1.nl. In de vierin-
gen op 7 en 8 november willen we in onze twee kerken chocoladeletters in-
zamelen (liefst in doosjes). Ik zie uit naar heel veel letters: doneer uw naam
in letters! Hopelijk kan ieder kind in Rijswijk zo verrast worden door de Sint.

Ellen Sormani

Muziek in de Bonifatius

Gerard Legierse geeft op 22 november 2020 een orgelconcert. Dit concert
komt in de plaats van het gebruikelijke Caeciliaconcert door Gloria Deo,
omdat er vanwege corona niet voluit gezongen kan worden. Op het pro-
gramma staan werken van Bach, Händel, J. Zwart, Gigout, Guilmant en Vier-
ne. Dit concert in de Bonifatiuskerk begint om 15.00 uur en duurt een uur.
De toegang is gratis; na afloop is er een deurcollecte. Welkom!
 
Aanmelden van tevoren is verplicht! Via muziek@bonifatiusparochie.info 
(of als het niet per e-mail kan via 06 20 96 19 25).

Word SchuldHulpMaatje!
De schuldenproblematiek in Rijswijk is
groot. 45% van de huishoudens heeft langdu-
rige betalingsachterstanden, en meer dan 30 %
loopt financieel op het randje. Met getrainde vrijwilligers wil SchuldHulp-
Maatje Rijswijk mensen met schulden hulp bieden om te komen tot een
schuldenvrij leven, tot gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid.
 
Vanuit ‘Wij Geloven in Rijswijk’ (de H. Bonifatiusparochie, de Protestantse
Gemeente Rijswijk, de Volle Evangelie Gemeente en de Nederlands Gerefor-
meerde Kerk) wordt er gewerkt aan de oprichting van SchuldHulpMaatje in
Rijswijk. Wilt u misschien ook SchuldHulpMaatje worden of op een andere
manier hieraan meewerken, kom dan naar de informatieavond op dinsdag
10 november om 20.00 in de Hofrustkapel, Laan Hofrust 21.
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Vieringen in onze kerken

za
za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

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

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

Zaterdag 24 en zondag 25 oktober: 30e zondag door het jaar

vr 19.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens Plechtig Lof, afsluiting maand van de Rozenkrans

Vrijdag 30 oktober

za
za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00
14.30
16.00

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

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

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma

Zanggroep
organist
organist
Barina
St. Maarten
Schola Cantorum
Con Amore
Schola Cum Jubilo, gravenzegening op Sint Agatha
Schola Cum Jubilo, gravenzegening op Noorthey

Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november: Allerheiligen en Allerzielen

za
za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00
middag

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

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

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

organist
organist
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo (Ned)
Con Amore
Eerste heilige Communie, Koorschool

Zaterdag 7 en zondag 8 november: 32e zondag door het jaar en op zondag in de Martinus: Sint Maarten

za
za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.15
11.00
middag

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

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

Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Van Deelen
Kapelaan Huntjens
Mgr. Van den Hende

organist
organist
organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo (Latijn)
JoKo
Heilig Vormsel, Koorschool

Zaterdag 14 en zondag 15 november: 33e zondag door het jaar. In Rijswijk afscheid kapelaan Van Deelen

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 Vliet
Pastor Van Vliet
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Pastor Van Vliet
Pastoor Bakker
Pastor Van Vliet

Schola Cum Jubilo
organist
organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gerardus Majellakoor
Con Amore

Zaterdag 21 en zondag 22 november: Christus, Koning van het heelal, tweede collecte RK Jongerenwerk

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

Maandag 2 november: Allerzielen
Op Allerzielen, maandag 2 november, zijn er vanwege corona geen vieringen in onze kerken. 
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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

Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & Tolsma
Pastoor Bakker
Diaken Tolsma

Vier Jaargetijden
organist
organist
Barina
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Koorschool
Con Amore
 

Zaterdag 28 en zondag 29 november: 1e zondag van de Advent, collecte voor de IPCI en de PCI

za
za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

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

organist
organist
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
organist

Zaterdag 5 en zondag 6 december: 2e zondag van de Advent

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

Zanggroep
organist
organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo (Ned)
Con Amore

Zaterdag 12 en zondag 13 december: 3e zondag van de Advent

za
za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

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

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

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

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

12.15
19.00
  9.00
  9.30
  9.30
  9.30

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
  9.00
  9.00
  9.00
  9.30

Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

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

Vieringen op weekdagen

Eucharistievieringen rechtstreek via internet bekijken

Sinds enige tijd kunt u de Eucharistievieringen in de
H. Bonifatius en in de St. Martinus thuis via internet bij-
wonen. Op deze wijze kunt u ook als u niet naar de kerk
kunt komen, betrokken zijn bij de vieringen in deze twee
kerken. Meer informatie hiervover vindt u op onze web-
site: https://rkvlietstreek.nl/nieuws/video-uitzendingen/
Anders dan de uitzendingen van de KRO geeft dit u de
gelegenheid in contact te blijven met uw eigen geloofs-
gemeenschap. Ook is het mogelijk de vieringen op een
later tijdstip te bekijken. 
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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

Sinds augustus staat het zangkoor Con Amore onder lei-
ding van Ria Hoogstraat-van Vliet. Ria is assistent-diri-
gent en bekend met het repertoire van Con Amore. Henk
Nieuwland en Rolf van den Berg zijn de vaste organisten.
Vanaf 20 augustus zijn de repetities weer begonnen met
in achtneming van de coronavoorschriften. In de kerk nu,
omdat we daar meer afstand kunnen houden. Zingen op
anderhalve meter afstand tussen de koorleden is niet
makkelijk en is ook wel even wennen. Nog niet alle leden
nemen weer deel aan de repetities.

Con Amore... en nu verder

Het weekend van 12 en 13 september hebben wij  weer
voor het eerst gezongen in de viering met vijftien koor-
leden vanwege de beperkingen. Het repertoire is aan-
gepast om samenzang te vermijden. Met uw hart jubelen en neuriën is waarschijnlijk wel coronaproof.
 
Wilt u ook graag zingen dan bestaat natuurlijk de mogelijkheid om lid te worden van het koor. Con Amore repeteert
op donderdagavond, u kunt naar binnen via De Haard en bent van harte welkom vanaf 19.30 uur.

Anke van Veen, voorzitter Con Amore

Op zondag 1 november zal bij gelegenheid van Allerzie-
len de zegening van de graven en urnen plaatsvinden op
de begraafplaatsen in Leidschendam:
om 14.30 uur op St. Agatha, Veurse Achterweg;
om 16.00 uur op Noorthey, Tuinenlaan.
U wordt dringend verzocht daarbij de
RIVM-richtlijnen betreffende corona
in acht te nemen.
 
Vanwege corona is er dit jaar geen korte viering in de
kapel of aula. Op St. Agatha is er wel de mogelijkheid om
tussen 12.00 uur en 14.00 uur een kaarsje op te halen en
bij het graf te plaatsen. Tevens wordt u een gebed aan-
gereikt. Vanaf 14.30 uur is daar de zegening van de gra-
ven en urnen. Wilt u daarbij zijn, dan kan dat met maxi-
maal twee personen per graf.

Velen hebben ook dit jaar al bijgedragen aan de Actie
Kerkbalans hetzij eenmalig hetzij via een machtiging tot
automatische incasso, maandelijks, per kwartaal, half
jaar of jaar. De opbrengst tot nog toe loopt redelijk in de
pas met die over dezelfde periode van het vorige jaar:
voor de Trinitas tot en met augustus 2020 € 80.849
(2019: € 79.831); voor de Sint Maarten tot en met
augustus 2020 € 82.499 (2019: € 84.519).
 
Zoals te verwachten was, zijn de inkomsten uit collecten
heel veel lager dan vorig jaar: ongeveer tweederde min-
der! Zou dat voor u een reden kunnen zijn voor een extra
donatie? Hartelijk dank!
RK Parochie Trinitas: NL33 RABO 0365 9913 25
RK Parochie Sint Maarten: NL60 RABO 0365 9004 35

Commissie Actie Kerkbalans

Tussenstand Actie KerkbalansGraven- en urnenzegening
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten

Overleden
Lucia Doodett-Kroes, 72 jaar
Jean Beeren, 87 jaar
Kees Zaat, 84 jaar
Co Croin-Jansen, 84 jaar
Wim van Leest, 84 jaar
Nico Zandbergen, 80 jaar
Jos van der Ham, 79 jaar
Rie van den Bosch-Hoogendorp,
94 jaar
Joost Meijer, 58 jaar
Corrie van Lochem-Oudshoorn,
103 jaar
Jeannet Onderwater-van der Ham,
84 jaar
Jeanne de Lange-Philippa, 96 jaar
Ammy van der Heijdt-van Rossum,
90 jaar

In memoriam Rob Tempelaars en Geer Blom

Al ongeveer zeventig jaar wordt in Voorburg de Sint Maarten lampionop-
tocht gehouden. Honderden kinderen met (groot)ouders lopen mee met
lampionnen begeleid door twee muziekkorpsen. Deze Voorburgse traditie is
ter ere van de naamdag van Sint Maarten op 11 november en het feit dat hij
de patroon van Voorburg is.
 
In Voorburg verwijst zijn naam naar onder andere Stichting Sint Martinus, de
Sint Maartensschool, het Sint Maartenscollege, de Sint Martinuskerk aan het
Oosteinde, de Oude Kerk, officieel Martinikerk aan de Herenstraat, Scouting
Sint Maarten-Hildegard, Woningbouwvereniging Sint Martinus, Martinus-
laan, verzorgingshuis De Mantel en De Panden (de panden van de mantel
van Sint Maarten).
 
Als gevolg van de aangescherpte maatregelen tegen corona heeft de werk-
groep Sint Maarten lampionoptocht helaas moeten besluiten om deze ze-
ventigste lampionoptocht niet door te laten gaan. Meer informatie vindt u
op www.sintmaartenlampionoptocht.nl. Daar vindt u ook de Sint Maartens
liederen met tekst en muziek, foto's en films van de laatste jaren. Hopelijk
lukt het in de huiselijke sfeer toch het feest van Sint maarten te vieren.

Sint Maarten lampionoptocht

Woensdag 16 september waren twintig vrouwen bij elkaar voor de eerste Vrouw en Geloof ochtend. Het was een
goede ochtend, men had elkaar veel te vertellen. Het thema ‘relaties in en met de Bijbel’ werd besproken in deze tijd
waarin relaties met elkaar nu extra moeilijk zijn. Als de ontwikkelingen het toelaten willen we woensdag 14 oktober
tussen 10 uur en 12 uur weer met een beperkt aantal vrouwen bij elkaar komen in De Haard, Molenpad 2a, en op
woensdag 18 november tussen 10 uur en 12 uur in de Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 in Voorburg.
 
Bent u van plan om te komen, meldt u dan aan en u ontvangt een bevestiging met richtlijnen. U kunt contact opne-
men met Marianne Pompert, pompertmarianne@gmail.com of Plony Korving, p.korving@outlook.com.

Rob Tempelaars
In juli bereikte ons het schokkende bericht dat onze dirigent Rob Tempelaars
als gevolg van een val met de fiets is overleden. De dankdienst voor hem
vond plaats in de Kloosterkerk in Den Haag, waarin dominee Rienk Lanooy
en pastoor Wim Bakker voorgingen. Naast de bijdrage van vele musici en het
Bachkoor uit de Oude kerk, zongen twaalf leden van Con Amore op verzoek
van de nabestaanden “A Toi la gloire” van G.F. Händel. Het was een indruk-
wekkende dienst waarin Rob geschetst werd als een enthousiaste, betrok-
ken, zoekende en onderzoekende man.
 
Ook wij als koorleden en parochianen hebben Rob zo leren kennen. Een en-
thousiaste, energieke, hartelijke, vrolijke man met oog voor eenieder. Wij,
‘zijn’ zangkoor Con Amore, zullen hem node missen. Voor zijn bijdrage aan
de instandhouding en uitbreiding van ons repertoire en zijn passie voor de
Gregoriaanse muziek zijn wij hem dankbaar. Rust zacht Rob.

Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg

 
Geer Blom
Op 14 september is Geer Bom, oud-voorzitter en erelid
van zangkoor Con Amore, overleden. Geer was voorzit-
ter in de tijd dat de fusie plaatsvond tussen het koor van
de Gedachteniskerk paus Johannes XXIII en het koor van
de HH. Petrus en Pauluskerk. Samen werden we zang-
koor Con Amore. Later sloten ook leden van het koor van

de St. Joseph Opifex zich aan. Een bont gezelschap dus
met verschillend repertoire en evenzoveel meningen.
Geer heeft dit proces van samensmelting in goede banen
geleid. Wij zullen hem in dankbaarheid herinneren. Rust
zacht Geer.

Anke van Veen, voorzitter Con Amore
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Hoe vergaat het onze koren in deze tijden van corona-
dreiging? Dat vroeg de redactie aan de leiding van onze
kerkkoren. Uit de ontvangen reacties blijkt dat alle koren
het moeilijk hebben gevonden en ernaar snakken weer
gewoon te mogen zingen. Een kleine samenvatting.
 
Tijdens de coronastop
Begin maart viel alles met een schok stil: liturgie en repe-
tities. Een enorm gemis. Zelfs met Pasen waren er geen
vieringen! Er kon ook niet worden gezongen bij de uit-
vaart van enkele koorleden die zijn overleden. Het aantal
besmettingen onder koorleden valt gelukkig mee. Op
vele manieren werd getracht het contact te houden: via
een groepsapp, een digitaal koorstudiesysteem, het
rondbrengen van paaseieren, een enkele (veilige) sa-
menkomst op een terras, contacten via telefoon, skype,
en ZOOM, een ‘ketting van e-mails met schrijfbeurten’.
 
Voorzichtig weer opstarten
Velen vinden het zingen ook nu nog te riskant. Er is een
goed protocol gemaakt van de voorwaarden waaronder
weer gezongen mag worden. De stemmen moeten na zo
lange periode weer worden losgezongen, maar dat kan
vanwege de maatregelen niet met het hele koor tegelijk.

Onze koren in coronatijd

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

Het valt ook niet mee om op anderhalve meter afstand
van elkaar te zingen: je kunt elkaar dan minder goed
horen. Het kost dirigenten en koorbesturen moeite om
de koorleden te ‘verdelen’ over de vieringen en tot een
goed repetitieschema te komen. Het voelt als een voet-
balcoach die slechts de helft van een elftal mag opstel-
len. Maar in elk geval: er wordt weer gezongen en de
vieringen kunnen weer met koorzang worden verrijkt.
 
Toekomst
Men is vol energie en goede moed, ondanks de dreiging
van een ‘tweede golf’. Het zal nog wel even duren voor
alles weer ‘gewoon’ is; en sommigen kijken al bezorgd
naar Kerstmis (en zelfs naar Pasen volgend jaar).
“We zullen zien, we houden moed; met Gods hulp.”

Bisdomblad Tussenbeide vernieuwd
Het bisdomblad Tussenbeide is deze zomer vernieuwd.
Tussenbeide geeft al jarenlang informatie en inspiratie
vanuit het bisdom. De vormgeving is echter al een hele
tijd hetzelfde. Naast digitale informatievoorziening is een
mooi blad iets dat voelt als een cadeautje. Dat is de be-
doeling van de nieuwe vormgeving.
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Kerk en wereld

De Samenlopers

Adventsactie
De campagne voor de Adventsactie heeft dit jaar als
motto ‘Delen smaakt naar meer’ en richt zich op de be-
strijding van de ondervoeding in de wereld.
 
De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de vicieuze
cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige
opleiding en weer armoede. De armoedeval krijgt men-
sen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen
weten eraan te ontsnappen.
 
In de Adventsactie willen wij daar iets aan doen. We
steunen dit jaar één van de projecten die ervoor zorgen
dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen ver-
bouwen en op die manier beschikken over gezond en ge-
varieerd voedsel. In de komende weken kiest de werk-
groep MOV welk project dit jaar gesteund zal worden. In
het weekend 19 en 20 december wordt in onze kerken
daarvoor dan gecollecteerd.

Werkgroep M.O.V. 

Een busje voor Voedselbank Laak

Weet u ……
- dat er in de Bonifatiusparochie zo'n 195 mensen wonen
die afhankelijk zijn van de Voedselbank?
 - dat er ongeveer 110 mensen om verschillende redenen
niet terecht kunnen bij de Voedselbank?
- dat daarom een team van hardwerkende vrijwilligers
elke vrijdag bezig is om aan deze mensen voedselpakket-
ten uit te reiken?
- dat die voedselpakketten met de hulp van een aantal
bedrijven, onder andere Sligro, Jumbo en Makro samen-
gesteld worden?
- dat die levensmiddelen bij die bedrijven opgehaald
moeten worden?

Hierbij het nieuws rondom de activiteiten van de Samen-
lopers op AZC Rijswijk. We blijven de voorgeschreven co-
ronamaatregelen volgen en zijn blij dat er weer contact
is met de bewoners. De andere activiteiten waren alweer
opgestart en nu kan ook met de meer individuele activi-
teiten, zoals bijvoorbeeld computer- en taallessen, weer
worden begonnen. 
 
Film in plaats van Open Dag
Elk jaar wordt op Burendag de ‘Open AZC dag’ georgani-
seerd. Vanwege het coronavirus kunnen de deuren van
de AZC's dit jaar helaas niet open voor publiek. Om u
toch een inkijkje te geven in het leven van een AZC-be-
woner, is de korte film ‘AZC in Beeld’ gemaakt. Deze is
vanaf zaterdag 26 september op www.azcinbeeld.nl te
zien.
 
Oproep voor (wees)fietsen en fietsonderdelen 
Voor het fietsproject in het AZC Rijswijk zoeken wij
(wees)fietsen en fietsonderdelen. Daarbij kunt u bijvoor-
beeld denken aan kinderzitjes, fietsmandjes en gereed-
schap dat u over heeft en dat gebruikt kan worden om
fietsen te repareren. Het is allemaal van harte welkom.
 
In het AZC Rijswijk verblijven zo'n vijfhonderd asielzoe-
kers. Een fiets is een belangrijk middel om naar school
te gaan, boodschappen te doen, naar afspraken te gaan,
enzovoorts. Er is een redelijke doorstroom van asielzoe-
kers, zodat er telkens weer fietsen voor alle leeftijden
nodig zijn.
 
Asielzoekers hebben zelf weinig geld om aan een fiets
uit te geven. Daarom is vanaf de begintijd van het AZC
Rijswijk door De Samenlopers in nauwe samenwerking
met het COA het Fietsenproject ontwikkeld. Vrijwilligers
van De Samenlopers werken samen met vrijwilligers
vanuit de bewoners van het AZC om fietsen te repare-
ren en AZC Bewoners te leren zelf eenvoudige en indien
mogelijk wat ingewikkelder reparaties aan fietsen uit te
voeren.
 
De fietsen en fietsonderdelen kunnen donderdagmiddag
tussen 15.00 en 17.00 uur worden afgegeven bij het AZC
aan de Lange Kleiweg 80, 2288 GK Rijswijk. Indien dat
een probleem is, kunt u bellen of e-mailen met Kees van
Oosterom (06 21 21 20 31, oostecw@gmail.com) voor
een afspraak om uw bijdrage op te halen.
 
Wilt u meer informatie of een ander contactmoment?
Dat kan via: info@desamenlopers.nl. En kijk ook eens
op www.desamenlopers.nl en op onze facebooksite:
De Samenlopers - AZC Rijswijk.

Ellen Sormani namens De Samenlopers

 
Om dit laatste mogelijk te maken heeft het garagebedrijf
Wittebrug een bestelbusje gedoneerd. Echter de kosten
van de autoverzekering, wegenbelasting en onderhoud
(APK-keuring) komen ten laste van bovengenoemde vrij-
willigers. Om die reden vragen wij u vriendelijk om finan-
ciële ondersteuning. Uw donatie kunt u overmaken op:
bankrekening NL98INGB0004063429 ten name van PCI
Bonifatiusparochie onder vermelding van: Bestelbus
Voedselbank Laak

Leo van Rheenen, coördinator Voedselbank Laak
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Roeping
Heel wat jaren heb
ik aangemodderd
in mijn persoonlijk,
geloofs- en werkleven. Ik heb in mijn
jonge jaren verschillende soorten
werk gedaan: onder meer buffetme-
dewerker, barkeeper, archiefmede-
werker, en koerier. Zelfs heb ik een
tijdje als straatmuzikant in het cen-
trum van Den Haag en Scheveningen
gitaar gespeeld en gezongen.
 
Op mijn 36e raakte ik werkloos en
kreeg via de Gemeente de keus: om
een zogenoemde Melkertbaan in
een algemeen verpleeghuis of in
Verpleeghuis Zuidhoorn van het
Leger des Heils te aanvaarden. Van-
uit mijn christelijke gerichtheid koos
ik voor Zuidhoorn: een grote witte
historische villa met serre waar veer-
tig dames werden verpleegd... en
een enkele heer. Daar heb ik drie
jaar gewerkt, als afdelingsassistent,
tot de sluiting daarvan omdat het
niet meer voldeed aan verpleeghuis-
eisen. Dat was het begin van mijn
loopbaan in de zorg en het was, ach-
teraf gezien, de meest gezellige in-
stelling waar ik heb gewerkt. Zuid-
hoorn was kleinschalig, groothartig,
en idyllisch gesitueerd naast een
boerderij. Elke lente werden nieuw-
geboren lammetjes binnengebracht
voor de bewoners om op schoot
mee te knuffelen. Maar vooral de
geloofsinvulling was indrukwekkend.
Er werd gebeden met de bewoners
en elke week kwamen Leger des
Heils muzikanten om hymnzang te
begeleiden bij de weeksluiting. En er
waren veel enthousiaste vrijwilligers.
 
Verpleeghuis Zuidhoorn heeft voor
altijd een plek in mijn hart. Jezus
heeft immers gezegd: “Waar twee of
meer in mijn naam samen zijn, daar
ben ik in hun midden.” (Mt 18,20). In
Zuidhoorn was dat voelbaar.

Jerry van Veldhoven

Column

Meditatie

Je kunt beter niets doen,
dan druk zijn met niets.

Lao-Tse

Inspiratie en bezinning

Boekbespreking

Titel: Febe: Een verhaal – Paulinisch christendom in
narratieve vorm
Auteur: Paula Gooder
 
Paulus schrijft in Rom 16,1-2: “Ik beveel u onze zuster
Febe aan, diakones van de gemeente te Kenchréae.
Ontvangt haar hartelijk zoals christenen past en staat
haar bij in alle zaken waarin zij uw hulp nodig heeft. Zelf
is zij voor velen, en met name ook voor mij, een echte 
beschermengel geweest.” Dit is alles wat we van Febe weten. Zij bezorgt de
brief aan de Romeinen bij de christenen in Rome.
 
De anglicaanse theoloog Paula Gooder werkt dit uit tot een verhaal over het
leven van Febe en haar aanwezigheid in Rome bij de christelijke gemeen-
schap die daar in de tijd van het vroege christendom leeft. Deze historische
roman is voorzien van een uitgebreide toelichting en verantwoording. Het is
een spannend en goed geschreven verhaal dat een beeld geeft van de eerste
christenen en de thema's die voor hen van belang waren. Gooder schrijft
hierin over roeping, en over vergeving schenken en vergeving ontvangen.
“Vergeving is in de praktijk een lange, slingerende weg. Het vraagt moed.
Het vergt vastberadenheid. Het vereist dat je jezelf en anderen liefhebt.”

Pier Tolsma, diaken

Leerling van Jezus zijn, is dienstbaar zijn

In augustus was ik samen met mijn vrouw in Groningen, waar we beiden ge-
studeerd hebben. We bezochten de Martinikerk om de werken van barmhar-
tigheid van de jonge schilder Egbert Modderman te zien. Vier van de zeven
schilderijen zijn klaar. Tot onze verrassing heeft hij ook een schilderij van Sint
Martinus gemaakt. Hierop staat niet Martinus centraal maar de bedelaar, die
ons bovendien aankijkt. Zo doet hij ook een beroep op ons.
 
Martinus begreep uit zijn droom dat wat hij voor de bedelaar gedaan had,
voor Jezus gedaan was. In de persoon van de bedelaar heeft Martinus Jezus
ontmoet en in de bedelaar is het dus Jezus die ons aankijkt en een beroep op
onze dienstbaarheid doet. Van zichzelf zegt Jezus: “De Mensenzoon is niet
gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.” (Mc 10,45) Leerling
zijn van Jezus is ook hierin Hem navolgen en Hem daardoor ontmoeten. Met 

Christus Koning lezen we de tekst uit
Matteüs 25 over de werken van
barmhartigheid: “Ik had honger en
gij hebt Mij te eten gegeven…”. Deze
tekst heeft Martinus geïnspireerd.
 
Leerling zijn van Jezus betekent Hem
toelaten in je leven, naar Hem luiste-
ren en Hem leren kennen. Uiteinde-
lijk zal dit leiden tot navolging door
ook zijn weg van liefde en dienst-
baarheid te gaan. Dan nemen we
niet langer zelf de centrale plaats in
ons leven in, maar staat Hij centraal
in ons leven en met Hem onze mede-
mens. Door dienstbaar te zijn ver-
kondigen wij zijn Evangelie aan de
wereld om ons heen.

Pier Tolsma, diaken
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Leren en verdiepen

Adventsretraite: Zie, Ik kom spoedig

Ook dit jaar kunt u via uw e-mailadres deelnemen aan een dagelijks moment
van bezinning, een innerlijke reis. Als u zich via www.ignatiaansbidden.org
opgeeft, ontvangt u tijdens de Advent dagelijks een Bijbeltekst met begelei-
dende vragen ter overweging. De meditatieve teksten worden aangeboden
door de jezuïetenorde. 
 
Als u dat wilt kunnen we onze ervaringen uitwisselen: op de zaterdagen 5,
12 en 19 december van 10 tot 11.30 uur in de Benedictus en Bernadettekerk.
We kunnen dan met elkaar delen wat ons de afgelopen week in ons gebed
en in onze voorbereiding op het Kerstfeest heeft getroffen. Het zijn verrij-
kende en verdiepende, persoonlijke gesprekken.

De bijeenkomsten, die open staan
voor parochianen van de hele fede-
ratie, worden begeleid door Yvonne
en Emile Verviers-Beker. U kunt zich
bij hen aanmelden en informatie
vragen (verviersbeker@hetnet.nl).
Van harte welkom!

Interview

Marieke van
den Boogaard

Wie ben je?
“Ik ben Marieke van den Boogaard,
28 jaar. Ik woon met Viktor in Am-
sterdam maar ben in Rijswijk opge-
groeid. Ik heb HBO Personeel en Ar-
beid gestudeerd en Bestuurskunde in
Leiden. Bij het UWV houd ik me bezig
met de privacybescherming. In mijn
studietijd heb ik tien jaar met veel
plezier gewerkt in WZC Steenvoorde,
waar ik mensen echt kon bijstaan.”
 
Wat deed en doe je in de Kerk?
“Lang ben ik misdienaar en acoliet
geweest in de Bernadettekerk. Ik
nam deel aan tal van activiteiten
voor en door jongeren, zoals de Blote
Voetengroep (na het Vormsel) en de
RKJD (RK Jongeren in Delft).”
 
“Nu ben ik lid van de PCI, waar we
verzoeken om hulp beoordelen,
samen met het maatschappelijk
werk en de Voedselbank. Fijn werk:
een directe uitoefening van het
geloof.”
 
Wat inspireert je?
“In de groepen van leeftijdsgenoten
voel je dat er iets is wat je bindt. We
zijn er voor elkaar, putten kracht uit
het samen ondernemen van (religi-
euze) activiteiten. De essentie is dat
alles wat je doet in een groter geheel
moet passen; het draait om omkijken
naar elkaar. We kunnen een hoop
willen, maar we gaan daar niet al-
leen over. Er is altijd Iemand bij je:
God. De verbintenis die ik voel met
mijn lieve ouders en grootouders
ervaar ik ook binnen de kerk.”
 
Waar hoop je op?
“In het geloof moet ruimte zijn voor
verschillende meningen en gedach-
ten. Hopelijk blijven we met elkaar
verbonden, en kunnen ook oude
mensen dat blijven voelen, ook als
kerken fuseren of sluiten. Want ritu-
elen en een voorganger hebben we
nodig, maar zij zijn niet hét geloof
maar (welkom) ‘onderhoud’ daar-
van: het omzien naar elkaar.”

Jongerenpastoraat 2020-2021 bisdom Rotterdam
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Jongerenprogramma
2020 - 2021

Er is een nieuw jaarprogramma van
het bisdom met activiteiten waarbij
jongeren elkaar ontmoeten, met el-
kaar de Eucharistie vieren, zich ver-
diepen in het geloof en samen eten,
zoals bij de Tour of Faith (TOF).

In januari is de WJD@Home op
Ameland, een landelijke ontmoeting
voor jongeren tussen de 15 en 30 jaar.
Tijdens deze dagen wordt er Eucharistie gevierd, is er catechese van de bis-
schoppen en zijn er lezingen en workshops. Verder staat DiaconAction op
het programma, waarbij tieners en jongeren uitgedaagd worden om een dia-
conale activiteit te doen in hun eigen omgeving. In de zomer van 2021 zullen
ook de zomerkampen weer worden georganiseerd met een week vol sport,
spel, verdieping en plezier. Voor kinderen in de leeftijd van 8-11 jaar, voor
tieners van 12-14 jaar en jongeren van 15-17 jaar. Alle activiteiten zijn op
een kalender gezet die als ansichtkaart via de parochies en het jongerenwerk
wordt verspreid. Zie ook onze website www.rkvlietstreek.nl.

Augustinus en het Woord van God

Op 7 oktober hield Paul van Geest een lezing in het kader van het Jaar van
het Woord van God. Enkele gedachten hieruit zijn de volgende. Woorden zijn
altijd ontoereikend voor het Geheim. Als je denkt dat je God begrijpt, heb je
Hem nog niet begrepen. Iets van het Geheim dat God is, blijft altijd onbe-
noemd. Als we in de Bijbel lezen, moeten we doorvoelen wat God deed met
de mensen uit die tijd; als we ons dat eigen maken kunnen we dat doorge-
ven in ònze gemeenschap. We komen tot inzicht, als we oplettend open-
staan voor de Heilige; en dan aanstekelijk, enthousiast, bezield het Woord
hier en nu doorgeven en dóén. De sleutel van Schriftlezing is dus de liefde,
zoals zij dat ook is voor de omgang met andere mensen. Liefde is immers: de
ander in zijn eigenheid en schoonheid zien en liefhebben, in welwillendheid
en vriendelijkheid. Zo mogen wij ook naar het Woord van God luisteren.
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Jeugd en Jongeren

Viering van de eerste heilige Communie

Na eerder uitstel hebben de kinderen van de parochies
Sint Maarten en Trinitas op 27 september en 4 oktober
hun eerste heilige Communie kunnen doen. Vanwege
corona was het nodig in beide parochies de kinderen

over twee vieringen te verdelen. Zo hebben zij dit feest
samen met hun naaste familie op gepaste wijze kunnen
vieren. In november doen de kinderen van de H. Bonifa-
tiusparochie hun eerste Communie.

Advent vieren met kinderen en jongeren

Advent: een nieuw begin voor groot en klein
Op 29 november 2020 begint alweer de tijd van de
Advent, een tijd van vier weken die ons leidt naar het
Kerstfeest. Het woord ‘advent’ stamt van het Latijnse
woord adventus af, dat betekent ‘komst’. In deze tijd
bereiden we dus ons voor op de komst van het kindje
Jezus in de wereld.
 
Advent vieren met kinderen en jongeren
Er zijn veel verschillende manieren waarop we de Advent
kunnen vieren met onze gezinnen, afhankelijk van de
leeftijd van de kinderen. De bekendste traditie is onge-
twijfeld om samen een Adventskrans te maken. Dat kan
gedaan worden met echte kaarsen (met vier kaarsen,
een voor elke Adventszondag) en blaadjes, maar ook
door middel van een mooi knutselwerk (zie foto's).
 
De krans is meer dan alleen versiering, omdat het een
mooie kans is om thuis samen te bidden. Bijvoorbeeld,
elke zondagavond kan het gezin bij elkaar komen voor
een kort viermoment. Dat zou er als volgt uit kunnen
zien.

Het aansteken van het kaarsje door
een van de kinderen (één kaars bij
de eerste zondag, twee kaarsen bij
de tweede, etc.). Bij een papierkrans
wordt het vlammetje op het kaarsje
geplakt door een van de kinderen. 
Het opzeggen van een adventsversje,
het lezen van een Adventsverhaal,
het bidden van een Onze Vader, het
zingen van een afsluitend Advents-
liedje. Onder meer te vinden in het
boek Ons dagelijks Brood.
 
Een nieuw begin
Advent is niet alleen de tijd voor
Kerst, maar ook het begin van het
nieuwe kerkerlijk jaar. Dat is heel
mooi: God geeft ons een nieuwe
kans om ons hart te openen om
Jezus te ontvangen. Laten we dat
met vreugde vieren!


