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Ruim een jaar heeft het kerkelijk leven op een lager pitje
gestaan. Soms waren de kerken helemaal gesloten, vaak
waren er maar een beperkt aantal bezoekers toege-
staan. Nog steeds leven we in de tijd van corona en zijn
er maatregelen nodig om te voorkomen dat we besmet
raken. De plotselinge golf van besmettingen begin juli is
daar een duidelijk voorbeeld van.
 
Veel mensen zijn momenteel gevaccineerd. Daardoor
zijn de maatregelen gelukkig weer minder streng en kun-
nen er weer redelijke aantallen mensen aan de liturgie-
vieringen deelnemen. Maar om teleurstellingen te voor-
komen is aanmelding vooraf nog steeds gewenst. Dankzij
de richtlijnen die tijdens de vieringen gelden, kunnen we
zeggen dat onze kerken veilige plekken zijn.
 
Deelname aan het kerkelijk leven en deel uitmaken van
de geloofsgemeenschap is niet alleen een kwestie van
inspiratie. Het is ook simpelweg een goede gewoonte,
een regelmatig terugkerend ritueel, een gelovig houvast
in ons leven. Deze goede gewoonte heeft bij velen van
ons afgelopen jaar onder druk gestaan. Het terugkeren-
de ritueel moet weer nieuw leven ingeblazen worden.
Daar zijn ook het federatiebestuur en het pastoraal
team zich van bewust. Daarom worden er ook plannen
gemaakt om hier aan te werken.

 
Onze kerk is ook jouw kerk, welkom (terug)!
Het plan is om op zondag 12 september in alle kerken
aansluitend aan de Eucharistievieringen buiten activitei-
ten te organiseren om elkaar weer te kunnen ontmoe-
ten. Zo bouwen we de gemeenschap weer op. Vanaf 22
augustus zijn de toegangskaarten hiervoor af te halen na
de vieringen en bij de secretariaten. De definitieve vorm-
geving is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandig-
heden en de dan geldende coronamaatregelen. Nadere
berichtgeving hierover zal komende tijd gebeuren via de
website en via mededelingen in de kerken. Hierbij aan-
sluitend zullen in september de banieren ‘Welkom in de
kerk’ weer op onze kerken bevestigd worden. 
 
Gastvrijheid bieden en welkom heten
In april schreef pastoor Bakker: “Ik zie het voor me
gebeuren. De coördinatoren doen hun gele hesjes uit.
Ze dragen een button met ‘welkom’ erop.” De begin
2020 aangekondigde welkomgroepen zullen zodra dat
mogelijk is van start gaan. Binnenkort zullen de mensen
die zich destijds daarvoor beschikbaar hebben gesteld
samen met de coronacoördinatoren worden uitgenodigd
om dit concreet vorm te geven.
 
Gedenken, danken, vieren en solidariteit
Er is veel gebeurd afgelopen jaar. Om daarbij stil te staan
maar ook om vooruit te kijken zullen er bijeenkomsten
voor verschillende groepen parochianen worden georga-
niseerd. Denk daarbij aan jongeren, jonge gezinnen en
ouderen. Een eerste activiteit in dit kader zijn de geza-
menlijke Ziekenzalvingen (zie pagina 5). Meer informatie
volgt de komende maanden. Ook wordt onze solidariteit
gevraagd voor de mensen in onze omgeving die door co-
rona zijn getroffen en voor de mensen in armere landen
waar de vaccinaties slechts moeizaam op gang komen.
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Contact en colofon Van het bestuur

Organisatie RK Vlietstreek

Beste parochianen van de
federatie Vlietstreek,
Beste vrijwilligers,
 
Graag informeer ik u over een belang-
rijke kwestie waaraan ons bestuur
momenteel werkt. Sinds enige tijd leeft
de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen
dat ons kleine pastoraal team ruimte en tijd
houdt om met name pastorale zorg te bieden
aan de parochianen van de vier kerken.
 
Lokaal en federaal
Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om de betrokkenheid tussen de vrij-
willigers en de bestuursleden te versterken. Daarnaast speelt ook de uitda-
ging in coronatijd: hoe we ervoor zorgen dat iedereen betrokken blijft bij zijn
of haar kerk, verantwoordelijkheid draagt en initiatief neemt en dat de ge-
meenschap behouden blijft. Zeker in een tijd dat ontmoetingen moeilijk zijn
is dit een lastige vraag. Vragen als hoe we een ‘wij’-gevoel creëren en behou-
den en hoe we ervoor zorgen dat de kostbare inzet van iedere parochiaan in
goede banen wordt geleid, zowel binnen de plaatselijke gemeenschap als
binnen de federatie, vragen de aandacht. Juist dit geeft immers die energie
en vreugde en het gevoel bij te dragen aan een geloofsgemeenschap waar
het Evangelie leeft en betekenis krijgt in het leven, in het zorg hebben voor
elkaar en het geloven met elkaar voor nu en naar de toekomst.
 
Draagvlak
Over één zaak zijn we het direct eens: zonder vrijwilligers is er geen vitale
geloofsgemeenschap mogelijk. Het bestuur en het pastoraal team geven
richting en sturing aan de geloofsgemeenschappen, maar zonder uw draag-
kracht is er straks niets meer om richting en sturing aan te geven. Daarom is
er een structuur nodig die het werken binnen de federatie voor iedereen
overzichtelijker en beter afgestemd op elkaar, dus plezieriger kan maken.
Dat kán door duidelijkheid en inzichtelijkheid te scheppen over verantwoor-
delijkheden en communicatielijnen binnen onze vrijwilligersorganisatie.
Belangrijk is dat de toegankelijkheid van het pastoraal team en het bestuur
gewaarborgd blijft. Dit alles met respect voor de eigenheid van ieders ver-
antwoordelijkheid.
 
Inspraak
Die cruciale rol van de vrijwilliger heeft ons er ook van overtuigd dat ideeën
die wij uitwerken nooit waarde kunnen krijgen zonder uw inspraak en be-
trokkenheid. We zullen in de komende maanden via de werkgroepen, verte-
genwoordigers van u als vrijwilliger benaderen om met ons, bestuur en pas-
toraal team, in gesprek te gaan over de nieuwe plannen van de organisatie
en communicatielijnen. Over hoe binnen een bepaald taakveld, binnen de
eigen geloofsgemeenschap of federatief, een eigen aanspreekpunt (altaar-
team, beheerteam, vormingsteam, diaconieteam) inhoud kan krijgen.
 
Ik hoop van harte dat u bereid bent ons te helpen, mee te denken en om
samen met ons de verantwoordelijkheid te dragen voor de vitaliteit en het
voortbestaan van onze kerken. Dat kan alleen samen met U.
U wordt gewaardeerd. Samen gaan we het realiseren.
 
Met een hartelijke groet namens het bestuur en het pastoraal team,

Pastoor Wim Bakker
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Van het pastoraal team

Broos en kwetsbaar
“De mens – als gras zijn zijn dagen, hij bloeit als de bloem op het veld; gaat
de wind erover – verdwenen, en de plek heeft geen weet meer van hem.”
(Ps 103,15-16) De mens is inderdaad een broos en kwetsbaar wezen. Wie
dit even was vergeten, is afgelopen jaar door het coronavirus weer flink
wakker geschud.

De ontwikkeling van wetenschap en techniek gedurende
de afgelopen eeuw heeft ons het idee gegeven dat wij
alles in de hand hebben, dat we ons leven vorm kunnen
geven zoals we dat zelf willen, dat we heer en meester
zijn van het bestaan. Dan is er plotseling zoiets nietigs als
een virus dat heel dit denken onderuit haalt.
 
Er zijn ook andere tekenen die wijzen op onze broosheid
en kwetsbaarheid. Regelmatig kun je lezen over de toe-
name van gevallen van burn-out onder jongeren. De
prestatiedruk waarmee zij te maken hebben is hun psy-
chisch teveel. Als wij heer en meester zijn over ons be-
staan, als ons ven maakbaar is en als je dan toch niet in
staat bent te voldoen aan de hoge eisen die jezelf en je
omgeving aan je stellen, dan ben je een loser, een suk-

kel. Dat geldt niet alleen studieresultaten en werkpresta-
ties. Dat geldt ook voor lichamelijke schoonheid, voor
het sociale leven, voor liefdesrelaties, voor een gelukkig
leven leiden. Mensen worden geacht op eigen kracht,
onafhankelijk van anderen gelukkig te worden.
 
Ons leven is echter geen project van maakbaarheid, van
doelen stellen en resultaten boeken. Ons leven is een
proces van ontvankelijkheid, van groeien en vruchtbaar
worden. Wij mensen zijn broos en kwetsbaar. Wij zijn
geheel afhankelijk van de zorg, de liefde en aandacht van
anderen. De broosheid en kwetsbaarheid maakt ons juist
tot mensen. Met Kerstmis horen we het geboorteverhaal
zoals Lucas vertelt: het verhaal van een kind in doeken
gewikkeld. Mens worden is broos en kwetsbaar zijn. Ook
daarin is Jezus Christus aan ons gelijk geworden.
 
Wij broze en kwetsbare mensen zijn afhankelijk van de
liefde en waardering van anderen. Juist de broosheid en
kwetsbaarheid openen ons en maken ons ontvankelijk
voor liefde en vriendschap en stellen ons zo in staat zelf
ook liefde en vriendschap te geven. Liefde en vriend-
schap zijn niet af te dwingen en niet te koop. Zij zijn de
vruchten van een broos en kwetsbaar leven. Jezus gaf
zijn leven voor ons. Ook ons leven draagt vrucht wan-
neer wij er vanuit onze broosheid en kwetsbaarheid zijn
voor de ander.

Pier Tolsma, diaken

Diakenstudent Javed Masih stelt zich voor

Vanaf 1 september ga ik twee dagen
per week werken in de federatie
Vlietstreek. Daarom wil ik me graag
aan u voorstellen. Ik ben Javed
Masih, 48 jaar, en ik woon in Leiden
met mijn vrouw en twee kinderen.
In 2014 zijn wij vanuit Pakistan naar
Nederland gekomen. In Pakistan ben
ik opgeleid tot catechist, pastoraal
en sociaal werker en docent. In Ne-
derland heb ik een master theologie
gedaan aan de VU in Amsterdam en
nu volg ik de diakenopleiding Boven-
donk. Het komende studiejaar heb ik
de mogelijkheid een kleine stage te

doen in de parochie. Diaken Pier
Tolsma zal mij daarbij begeleiden.
 
Samen gaan we het aanbod voor
catechese binnen de federatie met
de betreffende werkgroepen in het
licht van het pastoraal beleid bekij-
ken. Ook zal ik kennismaken met de
verschillende pastorale activiteiten
die er zijn. Ik ben op dinsdag en don-
derdag aanwezig in de parochie. Ik
kijk ernaar uit u te ontmoeten en
hoop op een leerzame en gezegende
tijd in uw midden.

Javed Masih, diakenstudent
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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

Bedevaart naar de Martelaren van Gorcum te Brielle
Op donderdag 5 augustus zal pastoor Bakker om 14.00 uur de Eucharistievie-
ring in de kerk van het heiligdom van de Martelaren van Gorcum te Brielle
vieren. Ik nodig u van harte uit om mee te vieren. Na afloop van de Eucharis-
tieviering zal ik u rondleiden op het heiligdom.
 
Het adres van het heiligdom te Brielle is: de Rik 5, 3232 LA Brielle. Op de
rondweg bij Brielle de afslag ‘Tinte’ nemen en dan na de begraafplaats de
eerste afslag rechts. Dan ziet u vanzelf het heiligdom aan uw rechterkant.
De eerste weg rechts nemen en dan gelijk rechts kunt u het heiligdom
oprijden om uw auto te parkeren.

Pastoor W. Bakker
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Geloven en vieren

Graag wil ik alle parochianen en vrijwilligers van de paro-
chiefederatie RK Vlietstreek bedanken voor de grote har-
telijkheid die ik heb ervaren rond mijn afscheid van de
verschillende kerken. Ik ben slechts kort bij u geweest
maar kijk toch met veel dankbaarheid terug op de afge-
lopen maanden. De positieve ervaring van het afgelopen
half jaar maakt dat ik met veel vertrouwen vooruit kan
kijken naar mijn nieuwe benoeming in de parochie de
Vier Evangelisten in Den Haag-Zuid waar ik 15 augustus
zal starten. Ik blijf dus in de buurt en hopelijk tot ziens!

Pater Tom Kouijzer

Afscheid pater Tom Kouijer: woord van dank

Algemene Ziekenzalving

Vorige jaar kon de algemene Ziekenzalving niet door-
gaan. Dit jaar nodigen we u – met inachtneming van alle
coronamaatregelen – weer van harte uit. In alle kwets-
baarheid wenden wij ons tot onze God om ons in het
Sacrament van de Ziekenzalving door de Heer zelf aan te
laten raken en sterken. Dit persoonlijk aan laten raken
heeft een intense betekenis gekregen vanuit het afgelo-
pen jaar van constant afstand moeten houden.
 
We weten dat Jezus mensen met zijn woorden en han-
den in hun hart aanraakt. De priester bidt bij de Zieken-
zalving: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige
zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan
met de genade van zijn heilige Geest. Moge Hij u van
zonden bevrijden, u heil en verlichting schenken.” Na
afloop bent u welkom om onder het genot van een kop
koffie of thee samen te zijn met elkaar. Natuurlijk met in
achtneming van de anderhalve meter. Er kunnen maxi-
maal twee personen met u meekomen.
 
De Ziekenzalving is in drie kerken. Op dinsdag 21 sep-
tember om 14.30 uur in de Sint Martinuskerk en op don-
derdag 23 september om 14.30 uur in de HH. Petrus en
Pauluskerk. Wilt u zich opgeven bij het centraal paro-
chiebureau in Voorburg, 070 327 45 11, of het secretari-

aat te Leidschendam, 070 327 43 10, met vermelding van
de kerk waar u het sacrament wilt ontvangen, het aantal
personen en eventueel gewenste hulp bij vervoer. Op
dinsdag 28 september om 14.30 uur in de H. Bonifatius-
kerk. Opgeven bij Open Huis Bonifatius, 070 399 24 16,
onder vermelding van het aantal personen en eventuele
gewenste hulp bij vervoer. U kunt u ook aanmelden via
e-mail. Zie daarvoor de parochiepagina's.
 
Wij hopen velen van u te ontmoeten, mede namens de
contactgroep Zieken- en Ouderen en de werkgroep Vol-
wassenenpastoraat,

Pastoor Bakker en kapelaan Huntjens

Maria Tenhemelopneming: een toekomst in de vreugde van God

Op 15 augustus, het hoogfeest van
Maria Tenhemelopneming, overwe-
gen wij hoe de moeder van de Heer
aan het einde van haar aardse leven
haar Zoon in zijn paasmysterie is
gevolgd.
 
Dood en zonde hangen ten nauwste
met elkaar samen en zo heeft Jezus
haar, die altijd ‘vol van genade’ en
dus vrij van de zonde is geweest, ook
al de volledige overwinning op de
dood geschonken, dus naar ziel én
lichaam.

Behalve een dag van grote vreugde over onze Moeder is
dit ook een dag van hoop voor ons, omdat het volmaakte
geluk dat haar nu al ten deel is gevallen in de toekomst
ook de andere volgelingen van Christus wacht. Een
kloosterzuster zei ooit: “Eind goed, al goed. En als nog
niet alles goed is, dan is het blijkbaar nog niet het einde.
Ik geloof in een toekomst in de vreugde van God.”
 
Elke avond zing ik de lofzang van Maria om God te dan-
ken voor de goede en mooie dingen van de dag. Ooit
hoop ik, door Gods genade, dit Magnificat tot in eeuwig-
heid te mogen zingen, in een verheerlijkt lichaam, samen
met Maria – een toekomst in de vreugde van God!

Kapelaan Daan Huntjens
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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

Je bent al naar Santiago gewandeld, daarna ook naar
Rome. Waarom?
“Nu is dat misschien bijzonder. Maar in vroegere tijden
liepen sommige christenen meerdere pelgrimstochten.”
 
Had je geoefend voor je eerste pelgrimstocht?
“Niet echt. Ik wist niet precies hoe mijn lichaam zich zou
houden. Ik beschouwde de wandeling als een soort lange
duurloop. Je loopt in je eigen tempo en dat is prettig. Ik
herinner me dat ik eens in Zuid-Frankrijk moest haasten
om de veerboot te halen. Ik heb toen in een hoger tempo
gelopen dan normaal. Ik kreeg daar al snel last van. Als ik
mijn eigen tempo liep, liep ik zonder problemen zo'n
twintig à vijfentwintig kilometer per dag.”
 
Wat brengt de pelgrimstocht je?
“Het geeft een enorme geestelijke rust om alleen bezig te
zijn met je wandeling en de omstandigheden. Meer dan
vroeger valt het mij op hoeveel mensen zich druk maken
over de vele toestanden in ons land en de wereld.”
 
Wat is je bijgebleven van Italië?
“Het prachtige Italiaanse landschap. Ook zag ik dagelijks
het effect van de lockdown. Al die winkels en restaurants
die gesloten waren. En de gastvrijheid die ik ervaren heb.
Onbekenden die je zomaar een brood meegeven.”
 

In gesprek met een pelgrim

Jan Mulder woont in Rijswijk, heeft inmiddels twee pel-
grimstochten gemaakt en wil opnieuw een voettocht
maken naar Santiago. Wat beweegt Jan? Vincent Dobbe
hield daarover een interview met Jan, dat hieronder ver-
kort wordt weergegeven.

Nieuwe administrateur begraafplaats

Nu Flip van der Spek, administrateur van de Begraaf-
plaats bij de Bonifatiuskerk, afscheid heeft genomen, is
gezocht naar een opvolger. Die is gevonden in de per-
soon van Kitty Zwerus, die zich hieronder aan u voorstelt.
We danken Flip voor zijn jarenlange inzet, en wensen
Kitty veel genoegen en succes toe in haar nieuwe functie.

Met veel genoegen stel ik mij aan u
voor. Op 1 juni ben ik in dienst getre-
den als administrateur begraafplaats
van de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk.
Na een jarenlang verblijf in de Belgi-
sche Ardennen ben ik weer terugge-
keerd in Rijswijk. Hierna was ik op
zoek naar een zinvolle invulling van
vrije tijd en de mogelijkheid om
nieuwe mensen te ontmoeten. In
 april las ik de advertentie in Groot Rijswijk voor deze

vacature en heb ik hier onmiddellijk op gereageerd. Aan
de gevraagde competenties voldoe ik en bovendien slui-
ten de werkzaamheden goed aan op mijn eerdere erva-
ring als onder andere directiesecretaresse.
 
Ondanks dat de werkzaamheden zich in een verdrietige
sfeer bevinden, vervul ik mijn taken in een bijzonder
prettige omgeving met een heel fijn team van medewer-
kers. Ik hoop dan ook deze functie nog een aantal jaren
met plezier te kunnen en mogen vervullen.

Kitty Zwerus
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Heilige Bonifatius

Familieberichten

Maaltijdprojecten

Vanuit de Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Deze keer doe ik eens geen beroep op uw vrijgevigheid, maar gebruikt de PCI
een stukje ruimte in Kerk aan de Vliet om u eens extra te bedanken. Naast
uw periodieke bijdragen aan uw medemens in nood, ontvingen we bij onze
halfjaarlijke collecte het fantastische bedrag van ruim € 650. En dat in kerken
met slechts ‘corona’-bezetting. Daarnaast steunde u in zeer ruime mate de
oproep van de Samenlopers om de in het AZC-Rijswijk wonende kinderen te
verrassen met een ‘zomerrugzakje’, gevuld met nuttige schoolspulletjes en
leuke ontspanningscadeautjes.
 
Dat alles verdient wel een bedankje aan de goede gevers. PCI Bonifatius zal
met zorg en toewijding uw gaven gebruiken voor de bij ons binnenkomende
aanvragen. En we realiseren ons maar terdege dat we dat uitsluitend kunnen
doen door uw steun. Daarvoor dus onze hartelijk dank.

Peter Speetjens, penningmeester PCI Bonifatiusparochie 

Expositie Benedictus en Bernadettekerk

We bedanken mevrouw Fie Huisman
voor haar expositie. Het is jammer
dat door de maatregelen tegen coro-
na er minder mensen van hebben
kunnen genieten.
 
We hopen dat we haar mooie werk
in de toekomst ook weer kunnen
bewonderen.

De volgende maanden exposeert ondergetekende met verschillende aqua-
rellen. Ik vind het nog steeds een leuke hobby waar ik veel plezier aan be-
leef. Meestal schilder ik aquarellen maar ook een enkele keer met olieverf.
We hopen dat de corona regels zullen versoepelen zodat het weer gezellig
druk wordt in de Benedictus zaal.

Bets Vriend

Vanwege de coronadreiging is nu
nog niet bekend wanneer er maaltij-
den worden gehouden in de Nieuwe
Kerk en in de Benedictus en Berna-
dettekerk. Zodra daarover een be-
sluit is genomen zullen de deelne-
mers persoonlijk worden benaderd.

Er is besloten om dit jaar geen con-
certen meer te geven in deze serie.
De kans is te groot dat net als vorig
jaar op het laatste moment gemeld
moet worden dat een concert toch
geen doorgang kan vinden. Boven-
dien is de voorbereidingstijd wat
kort geworden. In 2022 hopen we
weer van start te kunnen gaan.

Muziek in de Bonifatius

Het Strandwalfestival in Rijswijk
(tweede weekend van september)
gaat zonder tegenbericht in beperk-
te vorm door. Het wordt een be-
scheiden festival, waarvoor reserve-
ringen noodzakelijk zijn, en zonder
een markt op de Van Vredenburch-
weg. In verband met de veiligheids-
risico's zal de Bonifatiuskerk dit jaar
helaas geen podium bieden.

Strandwalfestival 2021
Maria Magdalena in het Catharijneconvent
In het Catharijneconvent in Utrecht is tot 9 januari 2022 een expositie te zien
rond Maria Magdalena. Lang weggezet – ook door kerkvaders – als een zon-
dares, wordt zij sinds kort opnieuw geroemd als Apostel der Apostelen; haar
naamdag 22 juli is sinds 2016 een kerkelijke feestdag.

De expositie geeft een breed beeld
van haar kwaliteiten als vrouw en
als gelovige: een volgelinge van wie
Jezus hield, die als eerste zijn op-
standing verkondigde; een sterke,
zelfstandige vrouw die tegen de an-
dere leerlingen zei: “Wat voor jullie
verborgen is zal ik jullie vertellen”;
een vrouw wier liefde fierheid in
haar wekte. Zij is in haar vrouw-zijn
bemiddelaar met het heilige; teken
van protest tegen de – tegen alle
genade in – nog steeds bestaande
discriminatie van de vrouw, ook
binnen onze Kerk.

Emile Verviers
 

Dopelingen
Jan Marzierski
Marie Christine van der Ham
Juliëtte Berger
 
Overleden
Petronella van Bemmelen-
Vreeswijk, 86 jaar
Ans Bovens-Segers, 99 jaar
Gerard Gijzen, 89 jaar
Aad van Ruijven, 71 jaar
Rien Blom, 94 jaar
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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.
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
Sint Maarten
Gerardus Majella
Con Amore

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

za
za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00

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

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

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

Sint Maarten
organist
Gerardus Majella
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Gerardus Majella
Con Amore
 

Zaterdag 14 en zondag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming

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

Sint Maarten
organist

Resonet in Laudibus
Sint Maarten
organist
Schola cum Jubilo

Zaterdag 21 en zondag 22 augustus: 21e 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
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Sint Maarten
organist

Resonet in Laudibus
Sint Maarten
organist
Con Amore

Zaterdag 28 en zondag 29 augustus: 22e zondag door het jaar

za
za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

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

Zanggroep
organist

Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Schola Cantorum
Schola cum Jubilo

Zaterdag 4 en zondag 5 september: 23e zondag door het jaar, gebedsdag voor de schepping

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

Schola cum Jubilo
organist

Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Gloria Deo
Con Amore

Zaterdag 11 en zondag 12 september: 24e zondag door het jaar

Oktober is de rozenkransmaand. In onze kerken wordt op de volgende dagen de rozenkrans gebeden in de
HH. Benedictus en Bernadette op maandag om 19.00 uur; in de H. Bonifatius iedere dag om 19.30 uur in de
pastorie en in de HH. Petrus en Paulus op woensdagavond om 19.00 uur en na de Eucharistieviering van 9.00 uur
op dinsdag- en vrijdagochtend.
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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
10.00
11.00
13.00

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

Euch.
Euch.
Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Diaken Tolsma

Sint Maarten
organist
Gerardus Majella
Gerardus Majella
Sint Maarten
Gloria Deo, KRO Televisie
JoKo
 

Zaterdag 18 en zondag 19 september: 25e zondag door het jaar, vredesweek, tweede collecte voor PAX

di
do

14.30
14.30

Mar
P&P

Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pastoor Bakker

Sint Maarten
Con Amore

Dinsdag 21 september & donderdag 23 september: algemene viering van de Ziekenzalving

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

Sint Maarten
organist

Resonet in Laudibus
Vier Jaargetijden, kinderwoordd. & tienerkwartier
Koorschool
Con Amore

Zaterdag 25 en zondag 26 september: 26e zondag door het jaar

di 14.30 Bon Euch. Kapelaan Huntjens organist

Dinsdag 28 september: algemene viering van de Ziekenzalving

za
za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
18.00
18.30
09.30
09.30
11.00
11.00
15.30

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

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

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Gebedsleiders Verviers en Beker
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens

Zanggroep
organist

Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Schola Cantorum
Schola cum Jubilo
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Zaterdag 2 en zondag 3 oktober: 27e zondag door het jaar, wereldmissiedag voor kinderen

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
15.00

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

Euch.
Euch.
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
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens

Sint Maarten
organist

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

Zaterdag 9 en zondag 10 oktober: 28e zondag door het jaar

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

12.15
19.00
09.00
09.30
09.30
09.30

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

Middaggebed
Eucharistie & Rozenkrans
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

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

12.45
19.00
09.00
09.00
09.00
09.30

Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

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

Vieringen op weekdagen

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
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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

In de HH. Petrus 
en Pauluskerk tij-
dens een korte
samenkomst met
de leden van Con
Amore, kreeg Nel
Groenewegen de
onderscheiding
van de Nederland-
se Sint Gregorius-
vereniging voor
vijftig jaar trouwe
dienst. Ze startte
 in 1970 als so-
praan bij het Sint
Caeciliakoor.
 
Naast haar koorlidmaatschap was ze de eerste vrouw die
zitting nam in het kerkbestuur van de parochie en ook is
ze lange tijd actief geweest bij de ouderensoos ‘De
Schuytenjager’. Helaas moet zij nu door het afnemen van
haar visueel vermogen afscheid nemen. Met een toepas-
selijk lied, de medaille, een oorkonde en een mooi boe-
ket werd Nel in het zonnetje gezet.

Nel Groenewegen vijftig jaar koorlid

Helaas was een afsluiting van het seizoen in mei niet mo-
gelijk. Daarom stonden we met een brief stil bij het ver-
haal over de wijnstok en de ranken uit Johannes 15,
waar Jezus zegt: “Blijf in mij, dan blijf ik in u”. In deze co-
ronatijd kunnen we ons soms afgesneden voelen van ge-
liefden, vrienden en van onze geloofsgemeenschap en
soms ook van de Bron van ons leven, van God. Mag het
een troostende en bemoedigende gedachte zijn dat de
verbinding met de Bron van leven en liefde nooit afge-
sneden zal worden. We hopen op woensdag 15 septem-
ber een nieuw seizoen te starten in de Kruisheuvelkerk.

Oecumenisch Vrouwenwerk

Hoewel corona ons leven op z'n kop heeft gezet, blijft de
kerk ook in coronatijd een plaats waar we elkaar en God
kunnen ontmoeten. Het gaat wel anders dan we willen
en gewend zijn. Maar het kan door vindingrijkheid en
vrijwilligers. Een team van vrijwilligers zorgt ervoor dat
de parochianen veilig kunnen deelnemen aan vieringen,
door mensen duidelijk en vriendelijk te wijzen op de re-
gels en hen te begeleiden naar een zitplaats. Eucharistie-
vieringen gaan gewoon door, al vereist corona de nodige
aanpassingen. 
 
Hein Athmer maakte op verzoek van de gemeente
Leidschendam-Voorburg foto's van het dagelijks leven
in de tijd van corona. Op 17 april 2021 was hij daarvoor
in de St. Martinuskerk en op 18 april in de HH. Petrus
en Pauluskerk.
 
Een deel van de foto's wordt in het gemeentearchief
opgenomen. Een aantal zal tentoongesteld worden in
Museum Sweansteyn te Voorburg. De meeste foto's
zijn op onze website opgenomen. 

Wij zijn Kerk, ook in coronatijd
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten

Huwelijksaankondiging
Davide Gatti en Gosia Noras
 
Gedoopt
Aymeli Ramirez Villalobos
Jayden Siriram
Darren Siriram
Emilia Zahriychuk
 
Overleden
Margriet Dierick-van der Bilt,
104 jaar
Ton Tetteroo, 86 jaar
Cor van der Hulst, 91 jaar
Koos van Lochem, 90 jaar
Obe Faber, 86 jaar
Wim de Gruijter, 76 jaar
Hans de Gilde, 70 jaar
Leo Hendriks, 96 jaar
 
Huwelijken in 2021
Sint Martinus, 7 augustus
Davide Gatti en Gosia Noras
 
Óbidas  Portugal, 18 september 
Roeland de Koning en
Marta Paz Gomes Verdugo
(woonachtig in de parochie Sint
Maarten)
 
HH. Petrus en Paulus, 9 oktober
Simon Cuperus en
Mariska van Lochem

De dag van mijn priesterwijding,
27 mei 1961, is op een heel bijzondere
wijze gevierd. Met Pinksteren 23 mei,
mocht ik mijn zestigjarig priesterjubi-
leum vieren. Die dag mocht ik in de
Petrus en Pauluskerk met pastoor
Bakker de Eucharistie vieren aan het
altaar waaraan ik ook mijn eerste
H. Mis opdroeg. Velen van u waren
via livestream, tijdens de H. Mis op
het Pinksterfeest met ons verbonden.
 
Ik ben dankbaar voor de waardige verzorging van de viering door pastoor
en assistenten, door koor, koster, drukkerij, bloemversierders, streamver-
zorgers en begeleiders. Rond de dag van mijn jubileum heeft u mij op een
bijzondere manier willen verrassen in de vorm van kaarten, e- mailtjes en
andere attenties. De woorden die daarbij geschreven zijn maakten mij verle-
gen en soms geëmotioneerd. Dank voor het licht van de Paaskaars dat door
de pastoor aan mij werd doorgegeven, dank voor de mooie attentie in de
vorm van bloemen. Graag zou ik antwoord willen geven op uw geschreven
en gemailde woorden. Ik hoop dat u begrijpt dat dat niet kan. Daarom is dit
mijn dankwoord. Mede door u zijn de fijne dagen rond 27 mei, voor mij
onvergetelijk geworden. 

Beste groeten, J. Olsthoorn

Dankwoord pastor Olsthoorn

Open Monumentendag

Op zaterdag 12 en zondag 13 sep-
tember zijn weer de jaarlijkse Open
Monumentendagen. Met het the-
ma ‘Mijn monument is jouw monu-
ment’ wordt aangesloten bij het
thema van de Europese monumen-
tendagen: ‘Inclusive Heritage’. 
 
Het programma in de St. Martinus
en in de HH. Petrus en Paulus wordt
te zijner tijd op de website gepubli-
ceerd.

Geschiedenis van katholiek Voorburg

Bernard Dijkman is bezig met een serie artikelen over de geschiedenis van
katholiek Voorburg. De eerste drie afleveringen staan nu op onze website:
https://rkvlietstreek.nl/geschiedenis/kerkgebouwen/st-martinuskerk/ Ze
vormen een welkome aanvulling van wat daar reeds eerder gepubliceerd
was. Zeer lezenswaardig!

Opbrengst Actie Kerkbalans eerste kwartaal
In het eerste kwartaal heeft de Sint Maartenparochie van ruim 300 parochia-
nen een donatie ontvangen: samen het bedrag van € 32.000. De Trinitaspa-
rochie heeft van 370 parochianen € 31.000 ontvangen. Van deze bijdragen
kunnen de kosten voor de kerkgebouwen betaald worden en ook de vierin-
gen en activiteiten van de parochie. Onze hartelijke dank hiervoor.
 
Heeft u nog niet gedoneerd? De parochies hebben uw bijdrage echt nodig!
Vergeet u het niet? Sint Maarten: NL60 RABO 036 59 00 435 ten name van
parochie Sint Maarten Voorburg. Trinitas: NL33 RABO 036 59 91 325 ten
name van parochie Trinitas Leidschendam.  

De penningmeester

Koper poetsen
Op 21 juli waren tieners van een van
de zomerkampen van het bisdom
Rotterdam op bezoek in de HH. Pe-
trus en Pauluskerk in Leidschendam.
Zij kwamen om de koperen attribu-
ten uit de kerk te poetsen. Door het
mooie weer was dat een mooie klus
om buiten voor de kerk te doen. 
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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

Vacatures in het federatiebestuur

Zoals eerder bericht zijn er in het federatiebestuur twee
vacatures voor de functie van secretaris en voor gebou-
wenzaken. Meer informatie vindt u op onze website.
Geïnteresseerden kunen zich bij mij melden.

Pastoor W. Bakker

Zonnepanelen op onze pastorieën

Het federatiebestuur onderzoekt momenteel de moge-
lijkheid van zonnepanelen op de daken van onze pasto-
rieën. Op 7 september is er om 20.30 uur een online
informatiebijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden
via penningmeester@sintmaarten-trinitas.nl.

Vincent Dobbe

In de zomer van 2020 hebben we in
onze parochies GIVT geïntroduceerd,
een simpele manier om met je mobiele
telefoon mee te doen met de collecte in de kerk. Nu na
een jaar zien we dat in onze parochies zo'n 10 tot 20 %
van de giften via GIVT binnenkomt. GIVT blijkt een be-
trouwbare dienst. De donaties staan snel op de rekening
van de parochie. In de app op je telefoon kun je terug-
zien hoeveel je gedoneerd hebt. Je kunt zelfs een jaar-
overzicht downloaden dat je kunt gebruiken bij je belas-
tingaangifte. Attentie: bij de allereerste gift vraagt GIVT
via een email enkele persoonsgegevens. Het is belangrijk
dat u deze eenmalige registratie goed afrondt. Meer info
is te vinden op www.givtapp.net. We hopen dat u het
gemak van GIVT ontdekt.

Vincent Dobbe, penningmeester RK Vlietstreek

GIVT: hoe gaat het digitaal collecteren?

Samen in actie tegen corona

In Nederland zijn we druk bezig de ruimte op te zoeken
die de versoepeling van de coronamaatregelen ons
biedt. Velen van ons zijn ondertussen gevaccineerd of
hopen binnenkort geprikt te worden.
 
Hoe anders is dat elders in de wereld. In een groot deel
van wereld is slechts een kwart van de bevolking mini-
maal eenmaal geprikt. De gevolgen daarvan zijn duide-
lijk. Snel vaccineren is overal ter wereld van levens-

belang. Giro555 roept ons op samen
in actie te komen tegen corona. Wij
kunnen met onze financiële steun
bijdragen aan het sneller wereldwijd
vaccineren.

Pier Tolsma, diaken
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Kerk en wereld

MIVA  – Transport en communicatie

tegen het COVID-19 virus. De meest kwetsbare mensen
worden het hardst getroffen, in Nederland maar zeker
ook in ontwikkelingslanden. Ook daar gelden maatrege-
len en kunnen de pioniers hun werk niet doen zoals zij
zouden willen.
 
Die pioniers zijn al lang niet meer alleen maar missiona-
rissen en missionair werkers uit onze streken. Eigen
mensen in de ontwikkelingslanden hebben hun taken
overgenomen, maar hun achterban is veelal arm en de
financiële middelen zijn daardoor beperkt. Hier ligt een
taak voor ons: al doen we zelf steeds minder missiewerk,
helpen kunnen we wel! Het banknummer van MIVA is
NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, 's-Hertogenbosch.
 

De  Samenlopers  – Rugzakjes uitdelen

Drie auto's vol met rugzakjes vertrokken maandag 5 juli
naar het AZC. Vijf vrijwilligers hebben aan alle kinderen
een rugzak overhandigd. Aansluitend hebben we een
feestje gehouden. Er was muziek, er waren poffertjes
en ijs en de kinderen konden worden geschminkt. Ook
zagen we de inhoud van de tasjes al direct in actie: het
hele AZC terrein werd met stoepkrijt bewerkt en we
zagen ook ballen en springveren voorbij komen.

Vredesweek 18-26 september 2021

PAX maakt daar dit jaar het thema van de Vredesweek van. ‘Wat doe jij in vredesnaam?’ mag klinken als een vraag
die ons een spiegel voorhoudt ten aanzien van ons eigen handelen. Maar ook doet het een appel op ieders eigen
verantwoordelijkheid om aandacht te geven aan het goede samenleven, hier in eigen land en wereldwijd. U kunt
PAX in de gelegenheid stellen zijn vredesboodschap te blijven uitdragen met een gift bij de deurcollecte na afloop
van de vieringen of op de rekening van PAX: NL03 TRIO 0390 5150 00.

Van 18 t/m 26 september is dit jaar de Vredesweek, georganiseerd door
PAX. In onze kerken zal hieraan aandacht worden besteed in het weekend
18/19 september. Het thema van dit jaar is: ‘Wat doe jij in vredesnaam?’.
 
Herhaaldelijk klinken verhalen van mensen die systematisch gediscrimineerd
worden vanwege hun geloof, geaardheid of afkomst. En, net zo belangrijk,
worden mensen zich steeds meer bewust van hun eigen handelen of hun
onwetendheid op dat gebied. Er kan pas sprake zijn van vrede als recht
wordt gedaan aan iedereen. Vrede is rechtvaardig. Vrede is liefde. Vrede
sluit niet uit: vrede is inclusief.

 
Het weer werkte mee en zodoende werd er ook nog
samen geknutseld, verzorgd door de Samenlopers vrij-
willigers van de kinderactiviteiten. Elke zaterdag verzor-
gen vrijwilligers van de Samenlopers een ochtend vol
met spel en knutselen en doen dat enorm leuk en lief-
devol voor de kinderen.
 
Het was een feest en niet alleen voor de kinderen…
Dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt door
het gegeven speelgoed, de financiële bijdragen en de
vrijwillige inzet.

De Samenlopers

Wereldwijd wor-
den vervoers- en
communicatie-
middelen van
MIVA (Missie
Verkeersmidde-
len Actie) inge-
zet om mensen
te beschermen

Gebedsdag voor de schepping

Op 4 en 5 september bidden we voor het behoud van
de schepping. Zoals we in het scheppingsverhaal kunnen
lezen heeft God ons het beheer over de schepping toe-
vertrouwd. Het is onze opdracht voor de schepping te
zorgen. We mogen haar gebruiken maar niet verbruiken
en zeker niet misbruiken. De klimaatveranderingen ver-
oorzaakt door menselijk handelen worden steeds zicht-
baarder: extreme hitte in Noord-Amerika en Siberië en
watersnood in Limburg, België en Duitsland.

Pier Tolsma, diaken
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Column

Klein Wonder
Ooit heb ik in de boekenwinkel van
de Norbertijner Abdij van Berne te
Heeswijk een rozenkrans gekocht.
Een prachtig exemplaar met bloed-
rode kralen van hout. Ik vroeg aan
pater Jan, die oorspronkelijk uit Den
Haag kwam, om de rozenkrans te
zegenen. Dat deed hij met warme
pastorale woorden.
 
Toen ik in de zorg werkte nam ik de
rozenkrans wel eens mee in de zak
van mijn zorgjas. En zo ging de ro-
zenkrans onbedoeld een keer mee in
de wasmachine. Na het wasprogram-
ma waren alle kralen van kleur ver-
anderd... van bloedrood in bleekro-
ze. Dat vond ik jammer want de
bloedrode kleur van de kralen herin-
nerde mij aan het bloed van Jezus
Christus.
 
Maar wat gebeurde er tot mijn grote
verbazing? In de loop van de tijd ver-
anderde de kleur van de kralen
weer... van roze naar rood. Ik weet
niet of hier een logische verklaring
voor is... maar ik vond het een won-
der. Het wonder is in de beschou-
wing van de belever. Ik vind het hele
leven een groot wonder... en dit
spontane kleurherstel van mijn ro-
zenkrans... een klein wonder.

Jerry van Veldhoven

… God, mocht Gij mensen vinden
die recht doen!
Dàn kunnen wij allen zeggen:
Gij zijt onze God,
een bevrijder van mensen.
Gij hebt mijn roepen gehoord.
Gij hebt me verhoord en gezegd:
“Wees niet bang” –
“Zie, Ik ga iets nieuws maken;
het is al aan het kiemen,
ziet gij dat niet?”
Heer, ik geloof.
Kom mijn ongeloof te hulp...

Edward Schillebeeckx; ontleend aan Jes
64,4, Kl 3,51, Jes 43,19 en Mc 9,24

Inspiratie en bezinning

Boekbespreking

Het huwelijk als roeping

De apostolische exhortatie Amoris 
Laetitia, waaraan de Kerk een speci-
aal jaar wijdt, is een prachtig docu-
ment dat ons laat reflecteren op
gezinnen en hun fundamentele rol
binnen de Kerk en de maatschappij.
 
Een gezin ontstaat wanneer twee mensen hun leven aan elkaar schenken,
een levensproject waaraan ze een leven lang blijven werken. De paus bena-
drukt dat de liefde die het echtpaar verbindt een kostbaar geschenk van God
is. De keuze voor het huwelijk is dus een stap die men neemt als antwoord
op Gods stem: “Het huwelijk is een roeping, in zoverre het een antwoord is
op de specifieke roeping de huwelijksliefde te beleven als een onvolmaakt
teken van de liefde tussen Christus en de Kerk. Daarom moet de beslissing
om te huwen en een gezin te vormen de vrucht zijn van de onderscheiding
van een roeping.”
 
God is altijd aanwezig in het leven van gezinnen en wil hen inspireren door
zijn liefde. De Heer spreekt tot ons op veel verschillende manieren. Men kan
zijn stem horen in het gebed en in het deelnemen aan de sacramenten maar
ook via de mensen die we op onze weg ontmoeten. Gezinnen nemen een
centrale plaats in binnen de geloofsgemeenschap, naast de priesters, de reli-
gieuzen en de andere bijzondere roepingen in de Kerk. De paus bemoedigt
gezinsleden om de stem van de Heer steeds te zoeken en zich door Hem te
laten leiden op hun gezamenlijke levensweg.
 
Het bewustzijn van de diepe betekenis van het huwelijk geeft kracht en rich-
ting ook op moeilijke momenten: “in haar (het Sacrament) komt Christus de
christelijke echtgenoten tegemoet.  ...Hij blijft hun nabij, geeft hun de kracht
Hem te volgen door hun kruis op te nemen, weer op te staan wanneer zij
struikelen, elkaar te vergeven, elkaars lasten te dragen.” In goede en slechte
tijden mogen wij als gezinsleden op weg gaan als leerlingen van Christus.

Pater Tom Kouijzer en Laura Migliori

Psalmgebed

Titel: Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met
Ignatius van Loyola
Auteur: Nikolaas Sintobin
 
In dit boek neemt Nikolaas Sintobin – jezuïet en werk-
zaam als internetpastor – de lezer mee in de kunst van
het ‘onderscheiden’. Dit is het aandachtig en luisterend
in het leven staan, om de beste weg voor jou te vinden.
Hierbij worden zowel het hart, als het verstand en de wil
meegenomen. 

In simpele bewoordingen en met heel veel voorbeelden legt Sintobin uit hoe
het onderscheiden in de traditie van de jezuïeten is ingepast en ontwikkeld.
Hierbij is het uitgangspunt dat de juiste weg de weg is die meer verbonden-
heid geeft met God en dat deze weg te ontdekken is door acht te slaan op
juist ook de meest subtiele gevoelens.
 
Het boek leest gemakkelijk weg en is door de vele voorbeelden en de geko-
zen taal zeer toegankelijk. Het nodigt uit om de methode in het dagelijkse
leven te gaan uitproberen.

Dieneke Meijer
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Frans
Remery

Wie ben je?
“Ik ben Frans Remery, 80 jaar, 52
jaar getrouwd met Marry; we heb-
ben drie kinderen en vier lieve klein-
dochters. Als ingenieur heb ik jaren-
lang gewerkt voor Rijkswaterstaat,
onder andere aan de deltawerken. Ik
geef nog steeds lezingen en schrijf
boeken over bruggen.”
 
Wat doe je?
“Ik ben in de parochie Sint Maarten
al 40 jaar lid van de MOV-groep. Een
leuke groep, die veel samenwerkt
met de andere MOV-groepen (Vas-
tensoep, het werk van Jacintha van
Luyk in Kenia, Vredesweek, Wereld-
missiedag en Adventsactie). Verder
zing ik in twee koren, zorg ik mee
voor het onderhoud van het kerkhof,
ben ik secretaris van een overleg tus-
sen diverse werkgroepen en lid van
de corona-coördinatoren (welkomst-
groep)."
 
Wat inspireert je?
“God is leidend in je functioneren, in
je hele leven. Ik voel waardering over
wat ik zie en meemaak. Wonder-
baarlijk dat de schepping zo is, van
sterren tot schelpen. Ik voel de wer-
king van het gebed: je wordt gedra-
gen. Het is goed om iets aan de ge-
meenschap bij te dragen; samen vie-
ren en samen doen maken het geloof
aantrekkelijk. Naar buiten treden, er
zijn voor anderen, ook wereldwijd
(MOV) is een belangrijke functie in
de kerkgemeenschap. ”
 
Waar hoop je op?
“Er zijn dringend nieuwe mensen
nodig in de MOV-groep! Het is verder
van groot belang om jongeren bij de
Kerk te betrekken: het geloof moet
aantrekkelijk voor hen zijn, ook in de
vieringen die dan een andere vorm
kunnen hebben dan het altijd-zo-
gewende. Ik hoop dat de nu nog wat
losstaande deelgemeenschappen
binnen de federatie wat meer bij
elkaar gaan horen, dat de mensen
zich met elkaar verbonden gaan
voelen.”

De programmacommissie wil in het najaar weer voorzichtig starten met het
vertonen van films in de serie Cinekerk en met het houden van lezingen.

Cinekerk 7 oktober: Marie Heurtin

Op donderdag 7 oktober zijn we van
plan om de film Marie Heurtin te
vertonen. Deze film berust op het
waargebeurde verhaal van zuster
Marguerite, die de doofblinde Marie
Heurtin opvangt, en ondanks haar
onhandelbaarheid contact met haar
kan krijgen.

De film start om 20.00 uur precies, hetzij in de Maartenszaal hetzij in het
Atrium van de St. Martinuskerk. Natuurlijk houden we ons daarbij aan de
dan geldende coronamaatregelen. Wat dat feitelijk betekent bekijken we
tegen die tijd. Er wordt een vrije gift gevraagd om de kosten te dekken.
 
We treffen voorbereidingen voor een lezing op donderdagavond 18 novem-
ber. U kunt deze datum alvast in uw agenda noteren. Meer hierover in het
volgende nummer.

Leren en verdiepen Interview

Alpha is meer dan een cursus!
Heb je geloofsvragen, blijf er niet in steken, maar ga op zoek
naar antwoorden… Denk jij ook wel eens dat er meer is tus-
sen hemel en aarde? Stel je vragen en praat met andere
deelnemers door over veel inspirerende onderwerpen.
 
Alpha 2021
Met de informatieavond op dinsdag 21 september om 19.30
uur start er in de federatie Vlietstreek in de Sint Martinuskerk
een nieuwe serie Alphabijeenkomsten. Tijdens tien interactieve en gezellige
bijeenkomsten en een zaterdag ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.
De eerste avond op 21 september is geheel vrijblijvend, daarna kun je beslis-
sen of je door wilt gaan of niet. Meld je voor deze informatieavond wel voor
19 september even aan bij Frans Aarts.
 
De avonden zijn op de dinsdagen 28 september, 5, 12 en 26 oktober, op
woensdag 3 november, dinsdag 9 november, zaterdag 13 november (gehele
dag) en de dinsdagen 16, 23 en 30 november. De bijeenkomsten worden
gegeven in een ongedwongen sfeer en beginnen om 18.30 uur met een
gezamenlijke maaltijd om elkaar beter te leren kennen. Iedereen is welkom
en de deelname eraan is gratis. Mail voor meer informatie over Alpha naar
alpharkvlietstreek@gmail.com of bel Frans Aarts tel. 06 37 60 82 58.

Kapelaan Daan Huntjens, Willie Planje en Frans Aarts

Nieuwe Leef- en geloofmomenten

Sinds vorig jaar wordt wekelijks een video gemaakt over
het geloof in ons dagelijks leven. Deze video's van ongeveer
tien minuten over leven en geloven worden verzorgd door de leden van het
pastoraal team. Het zijn momenten van reflectie en bezinning op een be-
paald onderwerp. Gemiddeld wordt een video door zo'n honderd mensen
bekeken. In september starten we weer met een aantal nieuwe series. We
gaan het hebben over de Sacramenten, het Onze Vader en over deugden. 
U vindt de video's via onze website onder ‘Video-uitzendingen’.

Pier Tolsma, diaken
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Jeugd en Jongeren

Parochie Sint Maarten

Parochie Trinitas

Foto's eerste communicanten 2021

Franciscus en de wolf
Op 3 oktober om 15.30
uur is de volgende Kin-
derVertelViering in de
Sint Martinuskerk.
Daags voor Werelddie-
rendag starten wij met
de Franciscusviering
het nieuwe Kinderver-
telvieringenseizoen.
 
Het verhaal van Fran-
ciscus en de wolf kan niet ontbreken; evenmin het ge-
bruik van de Tau, hét teken van Franciscus. Kinderen van
0-7 jaar en hun (groot)ouders zijn welkom om de aller-
kleinsten al vierende, vertrouwd te maken met de kerke-
lijke ruimte en de verhalende Bijbelse traditie, met licht,
met bidden, met stil worden, met muziek en luisteren.
Alle kinderen nemen hun lievelingsdierenknuffel mee!
Meldt u zich voor de zekerheid uiterlijk vrijdag 1 oktober
aan via kindervertelviering@gmail.com met vermelding
van het aantal personen en hun leeftijd?
 
Gezocht: nieuwe werkgroepleden en muzikanten
We blijven op zoek naar ouders die de vieringen willen
helpen voorbereiden én naar (evtueel jonge) muzikanten
die met hun instrument de kinderliedjes tijdens de vie-
ringen op zondagmiddag willen begeleiden. Meer infor-
matie via kindervertelviering@gmail.com!

Werkgroep KinderVertelVieringen

KinderVertelViering

Op eerste Pinksterdag was het weer mogelijk een bijeen-
komst van de KinderWoordDienst te houden. De kinde-
ren zijn bijeen gekomen en hebben een speurtocht ge-
daan, met thema Sacramentsdag en Pinksteren.
 
Lego en andere
opdrachten waren
onderdeel van
deze bijzondere
speurtocht. Hier-
mee konden de
kinderen leren
over deze twee
hoogfeesten. De
middag werd af-
gesloten met een
samenzijn van de
gezinnen in de tuin
van de Martinus-
kerk, onder het
genot van een ijsje
en wat fris. Dat
was een mooie
gelegenheid om weer bij elkaar te komen, na zoveel
maanden met beperkingen.
 
De volgende bijeenkomst van de KWD staat gepland
voor zondag 26 september. Kinderen (en na afloop ou-
ders) zijn van harte uitgenodigd!

Wergroep KinderWoordDienst

KinderWoordDienst

De foto's van de eerste communicanten van de H. Bonifatiusparochie hopen we in het volgende nummer te kunnen
publiceren.


