
Op weg naar duurzame parochies
Onze eerste zorg is het geloof doorgeven aan de komen-
de generaties. Op die wijze blijven onze parochies be-
staan en zijn ze duurzaam. Parochies kunnen daarnaast
ook op een andere wijze duurzaam zijn. Dan hebben we
het over onze zorg voor de duurzaamheid van de schep-
ping. Over deze laatste vorm van duurzaamheid gaat dit
artikel.
 
Paus Franciscus
In 2015 schreef paus Franciscus de encycliek Laudato si'.
In deze brief wijst de paus ons op onze zorg voor de
schepping, de zorg voor ons gemeenschappelijk huis.
God heeft ons de aarde met alles wat er is gegeven om
er een goed leven te kunnen leiden. Wij mensen zijn
onderdeel van de schepping. De paus schrijft dat alles
met elkaar verbonden is. God openbaart zich ook in de
schepping, in de schoonheid van het werk van zijn han-
den. Tenslotte zijn het niet alleen de mensen die God lof
brengen. “Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer.” 
(Psalm 67)
 
Zorg voor de schepping is niet alleen iets wat de over-
heid moet regelen. Ieder heeft zijn eigen verantwoorde-
lijkheid op zijn eigen niveau. Dit geldt voor ieder huis-
houden en ook voor allerlei gemeenschappen en organi-
saties. De paus schrijft: “Daar kunnen immers een grote-
re verantwoordelijkheid, een sterk gemeenschapsgevoel,
een bijzonder vermogen om voor de ander te zorgen en
een edelmoedigere creativiteit, een diepe liefde voor de
eigen grond ontstaan, evenals het denken aan wat men
kinderen en kleinkinderen achterlaat.”
 
Duurzame parochies
De afgelopen tien jaar zijn vele kerken actief aan de slag
gegaan met duurzaamheid. Op vele plaatsen in ons land
zijn er ‘groene kerken’. Hierbij moet opgemerkt worden
dat paus Benedictus XVI er voor zorgde dat het Vaticaan
in 2007 het eerste CO2-neutrale land ter wereld was.
Hoog tijd dat ook de federatie Vlietstreek dit oppakt.

 
Wij vertalen in onze federatie de oproep in Laudato si'
als volgt:
»  We creëren inzicht in ons energieverbruik.
»  We onderzoeken of we energie kunnen besparen.
»  We plaatsen zonnepanelen op de pastoriedaken, als
de daken daarvoor geschikt zijn.
 
Uw bijdrage
Op de weg naar duurzame parochies liggen nog enkele
uitdagingen. Dit vraagt uitzoekwerk en het bedenken
van oplossingen. Ook is het nodig dat onderzoek gedaan
wordt naar mogelijkheden van verduurzaming. Mensen
die hierbij mee willen denken kunnen zich per e-mail
melden via penningmeester@sintmaarten-trinitas.nl.
Inmiddels heeft de eerste parochiaan zich al gemeld!
 
Ook vragen we u om de aanschaf van zonnepanelen
financieel te steunen. Met uw financiële bijdrage hebt u
straks uw ‘eigen’ zonnepaneel op ons dak! In een volgen-
de editie van Kerk aan de Vliet zullen we u daarover
nader informeren over hoe u kunt meedoen.

Vincent Dobbe, penningmeester en Pier Tolsma, diaken 
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Van het bestuur

De klokken van de Sint Martinuskerk
Enkele omwonenden hebben zich
medio april 2020 gemeld bij de paro-
chie omdat zij hinder ondervonden
van de kerkklokken. Ter vermijding
van negatieve berichtgeving is er toen
door het bestuur besloten om in juni
2020 het geluid van de klokken te
dempen. Dit heeft toen tot veel ophef
geleid. Het bestuur heeft circa 500 reacties van omwonenden ontvangen,
omdat zij deze wijziging niet wilden accepteren. Het vertrouwde geluid was
opeens verdwenen. Vanwege de vele verzoeken heeft het bestuur toen be-
sloten om het volume weer te herstellen naar de gebruikelijke omvang.
 
In december 2020 heeft de gemeente geluidsmetingen laten verrichten.
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente aan de parochie kenbaar ge-
maakt, dat er sprake is van een overtreding van de geluidsnormen en dat
er sprake is van een strafbaar feit. De gemeente gaf tevens te kennen dat
zij voornemens is een last onder dwangsom op te leggen, indien het geluid
niet gedempt zou worden. Tegen dat voornemen heeft de parochie een
zienswijze bij de gemeente ingediend. Desondanks heeft de gemeente op
15 juli 2021 besloten dat zij een dwangsom zal opleggen wanneer de geluids-
normen na 29 juli 2021 nog worden overschreden.
 
De parochie heeft dan ook niet anders kunnen besluiten dan het geluid van
de klokken te dempen. Zij betreurt deze gang van zaken. De klokkentoren is
vanaf 1893 in gebruik en dat gebruik is steeds door de mensen in de omge-
ving omarmd en geaccepteerd. Dat gebruik wordt nu helaas belemmerd. Het
bestuur heeft dan ook inmiddels bezwaar aangetekend tegen het besluit van
de gemeente. Het geluid van de klokken blijft gedempt totdat door de ge-
meente of de rechter uiteindelijk anders wordt beslist. Het bestuur vraagt
uw begrip voor deze situatie.
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Rob van der Brugge
(rob.vanderbrugge@sintmaarten-trinitas.nl) of met vicevoorzitter Raf
Houben (raf.houben@sintmaarten-trinitas.nl). 
 
Ondersteun het bezwaar van het bestuur door de petitie te ondertekenen:
www.petities.com/ongehinderd_klokkenluiden_st_martinuskerk_voorburg.

Nieuwe secretaris
Graag stel ik me via deze weg voor als
de nieuwe secretaris van het bestuur
van de federatie Vlietsstreek. Mijn
naam is Theo Tetteroo. Ik ben al jaren-
lang betrokken bij de Kerk. Vanaf mijn 
zestiende speel ik orgel, vooral in de
Petrus- en Pauluskerk. En een aantal jaar
geleden was ik ook secretaris, eerst van de
Petrus en Paulusparochie, later van de Trinitas-
parochie. Verder zit ik in het bestuur van de R.K. Begraafplaats Sint Agatha.
Ik vind het fijn om iets te kunnen doen voor deze katholieke gemeenschap;
met elkaar het geloof omzetten in goede daden. Het bestuur kan en moet
daarbij helpen, maar uiteindelijk wordt de Kerk gevormd door alle parochia-
nen, waaronder heel veel vrijwilligers, die bijdragen aan een vitale gemeen-
schap. Ik zie uit naar een fijne samenwerking met allen die de parochies van
Leidschendam, Voorburg en Rijswijk een warm hart toedragen.

Theo Tetteroo
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Van het pastoraal team

Allerzielen
We mogen op enkele dagen van het jaar stilstaan bij het leven dat met ons
verweven is. Op een verjaardag met degene die het leven hier en nu met ons
deelt. Op een sterfdag en ook op Allerzielen met hen die overleden zijn. Hun
leven in ons midden is voorbij, maar in onze herinneringen en in de kracht
van ons geloof niet ten einde. Prachtig is dit verwoord is een gedicht.

De mensen van voorbij
Zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
Zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen
Daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
Zijn in het licht, zijn vrij.
 
Dit jaar komt er op Allerzielen een
extra naam van een dierbare bij, zal
ik haar met anderen gedenken. Mijn
moeder is overleden. Op zich is dit in
het mensenleven geen unieke ge-
beurtenis. In ieder mensenleven
vindt dit plaats. Hoeveel zonen en
dochters hebben dit ook al meege-
maakt of zullen het in ieder geval
meemaken. Toch treft het je tot diep
in je menselijke vezels, wanneer je
moeder komt te overlijden. Zij is er
vanaf je eerste levensadem en hope-
lijk is zij gebleven dichtbij of wat ver-
der op afstand.
 
In de gewone normale, alledaagste
gebeurtenissen raken we aan het
mysterie van het menselijk leven.

Het geboren worden, de liefde in je
leven omarmen, het afscheid moe-
ten nemen, het overlijden van een
moeder of vader, broer of zus, een
kind. Een familielid, partner, vriend
of vriendin. Je wordt geraakt en het
ontroert je. Op zo een moment merk
je, dat je diep in je leven niet alleen
bent, maar verbonden leeft met de
ander in je leven. En je ervaart dank-
baarheid en onmacht; vreugde en
verdriet op momenten dat je het
leven van de ander omarmt of los
moet laten.
 
Gelukkig is er een goede band tussen
ons in het gezin. Met elkaar delen
we die dankbaarheid en in de weken
na het overlijden ook het verdriet.
Rondlopend in het huis van m'n
moeder sprak eerst alles van haar
aanwezigheid. Dat boek ligt, die foto
staat al een hele tijd op dezelfde
plaats. Het hoort zo bij mijn moeder.
Nu spreekt alles van haar afwezig-
heid. Lukt het mij om het te ver-
plaatsen om het wellicht op te
ruimen.

Dank u wel
Met een verwijzing naar de woorden
van de dankbetuiging wil ik ook u be-
danken.
“Liefde houdt niet op
 waar het leven
 te midden van ons
 op aarde eindigt.”
 
Gelukkig hebben we vele jaren dank-
baar mogen genieten van het mooie
en goede leven, van de aandacht en
zorg van Riet Bakker–Busker. ‘Dank u
wel’ voor ieder teken van meeleven
na het overlijden van m'n moeder.
Ieder gesprekje, elk kaartje heeft mij
goed gedaan.

Pastor Wim Bakker

 
Gelukkig hoeft dit niet in mijn ge-
dachten, in mijn herinneringen, in
mijn geest. Ik hoef niet bang te zijn
dat ik haar vergeet. Zeker in mijn ge-
loof helpt ze mij juist om hechter
met haar en mijn Schepper verbon-
den te zijn. Natuurlijk is er de pijn
van het gemis, maar in en door de
Geest van Christus, haar en mijn Ver-
losser, blijft ze leven bij God en leeft
ze voort in mijn diepste wezen.
 
Wanneer ik denk, wanneer ik bid
mag ik m'n moeder de ruimte geven
om mij, die ze zoveel geleerd heeft
door haar leven, nog meer te leren
door haar dood. Ik hoop dat dit ook
zo mag zijn in uw leven.

Pastoor W. Bakker
 
P.S. In mijn gedachten en bij het
verwoorden ben ik geïnspireerd
door het boekje ‘Moeder’ van Henri
Nouwen.
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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

Oecumenische meditatieve vieringen in de Advent

We kunnen angstig zijn over de toekomst. We kunnen er
ook verlangend en hoopvol naar uitkijken. De Bijbel leert
ons: “Vreest niet!” Dit is het thema van de gebedsvierin-
gen op weg naar Kerstmis. Met woord en gebed, stilte en
zang bezinnen we ons op: ‘De Maagd wordt zwanger’,
‘Herders Hij is geboren’ en ‘Alpha en Omega, begin en
einde’. De vieringen zijn op de woensdagen 1, 8 en 15
december om 19.30 uur in de Sint Martinuskerk.

 
De vieringen 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
gaan we samen met diaken Pier Tolsma in gesprek over
‘De Schepper is schepping geworden’, over onze beelden
van de Schepper, de schepping en onze eigen plaats
daarin.

Werkgroep gebedsvieringen
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Geloven en vieren

Paus Franciscus wil een ‘synodale Kerk’
Paus Franciscus wil individuen, groe-
pen en verantwoordelijken sterker
bij de leiding van de Kerk betrekken
en ervoor zorgen dat zij beter naar
elkaar luisteren: een ‘synodale Kerk’.
Slechts zo kan de Kerk volgens hem
de uitdagingen van de toekomst het
hoofd bieden en haar getuigenis van
de christelijke boodschap – het werk
van àlle gedoopten – versterken.
 
Alle gedoopten moeten in de Kerk
betrokken zijn als actieve deelne-
mers; er zijn daar geen ‘acteurs’ en
‘toeschouwers’. De paus vindt het
noodzakelijk om samen-op-weg te
gaan, in beweging te komen en om
creatief te zijn. Dat veronderstelt
een houding van openheid voor de
inbreng van de Geest die in elke
deelnemer spreekt, een bereidheid
om de eigen mening los te laten, een

verlangen om samen tot besluiten te
komen.
 
Het synodale proces start in oktober
in Rome; alle bisdommen moeten
vervolgens met deze vraag aan de
slag gaan: hoe kan de Kerk meer
plaats geven aan de inbreng en in-
spraak van gelovigen? De afronden-
de synode van de bisschoppen in
Rome (oktober 2023) heeft als
thema: ‘Kerk en synodaliteit: ge-
meenschap, participatie en zending’.
 
Kerk is de gemeenschap van hen die
in het Evangelie geloven, gedoopt
zijn, samen komen en door getuige-
nis en dienst aan de samenleving uit-
drukking geven aan hun geloof. Vol-
gens het conciliedocument Lumen
Gentium is er een gemeenschappe-
lijk priesterschap van àlle gelovigen;

Versoepeling van de coronamaatregelen
Het vorige nummer van Kerk aan de Vliet opende met
‘Weer naar de kerk’. De golf van besmettingen bleek
toch langer te duren dan toen gehoopt. Uiteindelijk is
het 25 september geworden waarop nieuwe versoepe-
lingen van de coronamaatregelen van kracht zijn. De bis-
schoppen hebben de door de regering afgekondigde
maatregelen vertaald naar richtlijnen voor de parochies.
Voor onze kerken betekent dat het volgende.

»  Vooraf aanmelden voor de vieringen en registreren
van kerkgangers  is niet meer nodig.
»  De anderhalvemeterregel is vervallen, maar u houdt
nog wel afstand van elkaar. De coördinatoren wijzen u in
de kerk een plaats aan. Er wordt rekening gehouden met
mensen die extra kwetsbaar zijn.
»  De extra vieringen op zaterdag in de HH. Benedictus
en Bernadette en in de HH. Petrus en Paulus vervallen.
 
De maatregelen voor u persoonlijk blijven van toepas-
sing, dus geen handen schudden, handen wassen, hoes-
ten en niezen in de ellenboog en bij klachten thuisblij-
ven. U wordt nadrukkelijk gevraagd rekening met elkaar
te houden en aandacht te hebben voor elkaars gezond-
heid. In navolging van de paus en onze bisschoppen roe-
pen wij op u te laten vaccineren. Vaccinatie is een daad
van liefde en respect voor elkaar. Op onze website vindt
u meer uitgebreide informatie over de versoepelingen.
 
Onze kerk is ook jouw kerk, welkom (terug)!
Het was de bedoeling op zondag 12 september in alle
kerken aansluitend aan de Eucharistievieringen buiten

de gemeenschap van gelovigen is
wezenlijk ruimer dan de ambtsdra-
gers. Daarom is het van belang dat
de stem van àlle gelovigen in de Kerk
wordt gehoord.
 
Ik ben benieuwd hoe dit belangrijke
proces in ons bisdom en onze fede-
ratie zal worden aangepakt.

Emile Verviers

activiteiten te organiseren om elkaar weer te ontmoe-
ten. Omdat het toen nog niet mogelijk was, is er nu op
zondag 10 oktober koffie met gebak na de Eucharistie-
viering. In de H. Bonifatius zal dit op 17 oktober zijn. Zo
bouwen we de gemeenschap weer op. Nadere bericht-
geving hierover vindt plaats via mededelingen in de ker-
ken en op onze website. Ook worden de banieren ‘Wel-
kom in de kerk’ aan onze kerken bevestigd.

Pastoor W. Bakker

Vacature in het federatiebestuur

Wij zijn blij dat Theo Tetteroo de functie van secretaris
op zich heeft genomen. Blijft de vacature voor de por-
tefeuille gebouwen. Een belangrijke en dankbare taak:
voor vele parochianen is hun kerkgebouw heel dier-
baar. Een kundig bestuurder waarop wij kunnen bou-
wen is van grote waarde. Meer informatie vindt u op
onze website en bij de leden van het bestuur.
                                            Pastoor W. Bakker, voorzitter
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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

Allerheiligen
Op 1 november is er een Eucharistieviering om 19.00 uur
in de HH. Benedictus en Bernadettekerk.
 
Allerzielen
Op 2 november is er om 9.30 uur een
Eucharistieviering in de HH. Benedic-
tus en Bernadettekerk.
 
Op zondag 31 oktober zullen we in
de vieringen op de plaats van de
voorbede een kaars ontsteken en
op dat moment de overledenen van
het afgelopen jaar met name noe-
men en in de stilte vanuit ons hart
al onze overleden dierbaren geden-
ken in ons gebed en zo stilstaan bij
Allerzielen. Attentie: De viering op
zondag 31 oktober in de H. Bonifa-
tiuskerk begint om 10.00 uur.
 
Voor hen die niet aanwezig kunnen
zijn tijdens de vieringen is er na de
vieringen de gelegenheid een kaars
aan te steken en het gedachtenis-
kruisje van uw overledene in ont-
vangst te nemen. Hiervoor zal de
kerk na afloop van de vieringen
open zijn voor u. Dat is op zondag
31 oktober in de HH. Benedictus
en Bernadettekerk van 10.30 uur
tot 11.00 uur en in de H. Bonifatius-
kerk van 11.00 uur tot 12.00 uur.
 
Tegelijk zal er na afloop van de Eucharistieviering in
de H. Bonifatiuskerk om 11.00 uur de gravenzegening
plaatsvinden op het kerkhof achter de parochiekerk.
 

Viering Allerheiligen en Allerzielen Sluiting van het AZC Rijswijk?

Het Asielzoekercentrum (AZC) aan de Lange Kleiweg
kwam er vijf jaar geleden, voor een maximale periode
van vijf jaar. Als de gemeenteraad niet anders besluit,
wordt het AZC op 1 december 2021 gesloten. Het Cen-
traal Orgaan opvang Azielzoekers heeft de gemeente
verzocht om het AZC open te houden. De Samenlopers,
vrijwilligers van verschillende kerken die zich voor het
AZC inzetten, hebben dat verzoek gesteund, mede na-
mens de Bonifatiusparochie. Hun brief aan het gemeen-
tebestuur is op de website van R.K. Vlietstreek geplaatst.
 
Na te hebben opgemerkt dat Rijswijk vijf jaar geleden tij-
dens de crisis in Syrië moedig te hulp schoot, vervolgt de
brief met: “Maar midden in de crisis van nu, is het moei-
lijk vol te houden dat het AZC weg kan. Als we weten dat
in Afghanistan mensen die voor onze militairen hun leven
waagden, maar ook homo's, vrouwen en minderheden,
nu te vrezen hebben voor op z'n best onderdrukking en
op z'n slechtst de dood, moeten we als Rijswijk opnieuw
dapper durven zijn en onze hulp aanbieden.” Het is goed
om mensen die van huis en haard verdreven worden een
plek van veiligheid te geven. “Als we de moed hebben om
te doen wat goed is, kunnen we opnieuw besluiten om
als Rijswijk onze verantwoordelijkheid te nemen.” 
 
Hier, in ons Rijswijk, is de infrastructuur er al en zijn vrij-
willigers beschikbaar. De Samenlopers “zijn dankbaar
voor de saamhorigheid die er hier rond het AZC is ont-
staan, waardoor ons leven en samenleven is verrijkt. We
konden dit, als Rijswijk, en we kunnen dit, als Rijswijk”.
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Van Binnenuit; najaar 2021
De Protestantse Gemeente Rijswijk heeft ook in het najaar
van 2021, onder de naam Van Binnenuit, weer een rijk
aanbod aan activiteiten, waarbij ook parochianen uit de
federatie Vlietstreek welkom zijn. We noemen kort enkele
activiteiten. Zie voor meer informatie de website
www.van-binnenuit.nl. 
 
* Op de dinsdagen 12-10, 26-10, 9-11, 23-11, 7-12 en 21-12, van 14.00 –
16.00 uur, is er in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364, een ‘Ontmoeting
voor ouderen’.
* Op iedere dinsdagmorgen, tussen 10.00 en 12.00 uur, is er een crea-och-
tend in de Oude Kerk in Rijswijk; u bent welkom, ook voor een kopje koffie.
 
* Er zijn verder kringen voor twintigers, dertigers en veertigers/vijftigers, en
een gespreksgroep rond het boek ‘In den beginne’ van Meir Shalev. Aanmel-
ding of informatie bij sifrabaayen@pgrijswijk.nl.
* Lezing over God en de pandemie op 18 jan 2022 om 20.00 uur in de Nieu-
we Kerk.
 
* Op 11, 12 en 13 maart 2022 voert de musicalgroep van de Nieuwe Kerk de
musical ‘Vis-a-Vis’ uit. Wie zin heeft om daaraan mee te werken (zingend of
anderszins) is welkom. De repetities zijn op de donderdagavonden, 20.00 –
22.00 uur, in de Nieuwe Kerk, te beginnen op 7 oktober. U kunt zich opgeven
bij musicalproject@gmail.com.

Heilige Bonifatius

O, kom er eens kijken...  Sint voor ieder1

Ieder kind verdient een cadeau op 5 december! Voor ieder kind in Rijswijk
een Sinterklaascadeau kan via de stichting Sintvoorieder1. Dat gaan we als
gezamenlijke Kerken in Rijswijk in samenwerking met Welzijn Rijswijk en Kei
Rijswijk weer proberen te doen. Rond de 1.400 kinderen in Rijswijk in de
leeftijd 0 tot en met 17 jaar komen daarvoor in aanmerking. Ouders kunnen
zich via stichting Kei aanmelden. Dus kent u mensen met een ooievaarspas,
wijs hen alstublieft op deze mogelijkheid!
 
Stichting Sintvoorieder1 vindt het super als u een keer pakjes wilt komen in-
pakken. U kunt zich daarvoor via de website aanmelden. Het zijn werkelijk
verzorgde pakketten. Voor meer informatie zie www.sintvoorieder1.nl.
 
U kunt ook donaties doen. In de vieringen van 30 en 31 oktober en 6 en 7
november willen we chocoladeletters inzamelen. Dat zal in alle kerken van
Rijswijk en omstreken gebeuren. Wij zorgen ervoor dat de zoetigheden op
hun bestemming komen. We hopen dat zo ieder kind van Rijswijk verrast
wordt door de Sint. Ik zie uit naar heel veel letters, het zou leuk zijn om uw
naam in chocolade letters te doneren (met foto). De letters die verpakt zijn
in een doosje zijn het prettigst om te verwerken.

Ellen Sormani

Voor veel kinderen is het vieren van
Sinterklaas een vanzelfsprekendheid.
Dit is helaas niet voor alle kinderen
in Nederland het geval. Stichting
Sintvoorieder1 heeft als doel zoveel
mogelijk kinderen die in moeilijke
omstandigheden verkeren een Sin-
terklaascadeau te geven.

Actie Kerkbalans 2021

Eind mei heeft u de brief Actie Kerk-
balans ontvangen. Velen van u heb-
ben gereageerd met een financiële
bijdrage. De opbrengst van de Actie
Kerkbalans 2021 voor de Bonifatius-
parochie is € 29.300. Wij zijn erg
dankbaar met de ontvangen giften
om de kerk en de vieringen in stand
te houden.

Vincent Dobbe, penningmeester

Familieberichten

Overleden
Jack Eijsackers, 82 jaar
Riet Vergeer-van Schaik, 88 jaar
Gerard Kruijdenberg, 91 jaar
Jacques Tomeij, 87 jaar

Maaltijdprojecten

In de Benedictus en Bernadettekerk 
worden vanaf woensdag 6 oktober
om de veertien dagen weer maaltij-
den gehouden. Voorlopig wel in een
aangepaste bezetting, met veel min-
der deelnemers dan voorheen. De
bekende deelnemers worden voor
de eerstkomende maaltijden per-
soonlijk telefonisch uitgenodigd.
 
In de Nieuwe Kerk zijn er voorlopig,
zeker in oktober, nog geen maaltij-
den. Zodra daarover meer bekend is
zal dat worden bekendgemaakt.

7



Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
15.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon
Bon

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

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

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

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

za
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

Schola cum Jubilo
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Gloria Deo
Joko

Zaterdag 16 en zondag 17 oktober: 29e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen

Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens

Samenzang
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Gerardus Majella
Con Amore
 

Zaterdag 23 en zondag 24 oktober: 30e zondag door het jaar, Missiezondag, tweede collecte voor Missio

vr 19.00 P&P Gebed Kapelaan Huntjens Plechtig lof, Con Amore

Vrijdag 29 oktober

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
10.00
11.00
11.00
14.30
14.30
16.00

Mar
B&B
Mar
Bon
Bon
P&P
Bon
 
 

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

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker
Diakens Tolsma & Scheffers
Kapelaan Huntjens
Mgr. Van den Hende
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Samenzang
Barina
Sint Maarten
Gloria Deo, KRO-televisie
Gravenzegening
Con Amore
Vormselviering, JoKo
Gravenzegening Agatha, Schola cum Jubilo
Gravenzegening Noorthey, Schola cum Jubilo

Zaterdag 30 oktober en zondag 31 oktober: 31e zondag door het jaar

ma 19.00 B&B Euch. Kapelaan Huntjens  

Maandag 1 november: Allerheiligen

di
di
di
di

09.00
09.30
19.00
19.00

P&P
B&B
Mar
P&P

Euch.
Euch.
Gebed
Gebed

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Past. Bakker & gl. Agterdenbosch
Dkn Tolsma & gebedsl. De Wit

 
 
Sint Maarten
Con Amore

Dinsdag 2 november: Allerzielen: Gedenken van alle overleden gelovigen

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.

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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Vieringen in onze kerken

za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

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

Zanggroep
 
Barina
Sint Maarten
Schola Cantorum
Schola cum Jubilo

Zaterdag 6 en zondag 7 november: H. Willibrord, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

za
zo
zo
 
zo
zo

16.30
09.30
09.30
 
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
 
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
 
Euch.
Euch.

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

Samenzang
Resonet in Laudibus
Sint Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
& kinderen vertelviering
Gloria Deo
Con Amore

Zaterdag 13 en zondag 14 november: 33e zondag door het jaar, in Mar en P&P inzameling voor de Voedselbank

za
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Samenzang
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Gerardus Majella
JoKo

Zaterdag 20 en zondag 21 november: Christus, Koning van het heelal, tweede collecte voor RK Jongerenwerk

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen

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

Sint Maarten
Barina
Vier Jaargetijden, kinderwoordd. & tienerkwartier
Koorschool
Con Amore
 

Zaterdag 27 en zondag 28 november: 1e zondag van de Advent

za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

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

Samenzang
 
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Schola Cantorum
Schola cum Jubilo

Zaterdag 4 en zondag 5 december: 2e zondag van de Advent, collecte voor PCI en IPCI

za
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Zanggroep
Resonet in Laudibus
Sint Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo
Con Amore

Zaterdag 11 en zondag 12 december: 3e zondag van de Advent

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

12.15
19.00
09.00
09.30
09.30
09.30

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

Middaggebed
Eucharistie & Rozenkrans
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

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

12.45
19.00
09.00
09.00
09.00
09.30

Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

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

Vieringen op weekdagen
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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

Er wordt een nieuwe Pius X-school gebouwd en de leer-
lingen krijgen nu les in de school tegenover de Sint Mar-
tinuskerk. De kinderen mogen daarom hun fiets nu stal-
len bij de begraafplaats. De kerkgangers kunnen hun
fiets stallen voor de pastorie.

Fietsen bij de Sint Martinuskerk

In 2021 is het de zeventigste keer dat de Sint Maartensoptocht wordt geor-
ganiseerd. Uiteraard altijd op 11 november! Vorig jaar kon de optocht helaas
niet doorgaan. Nu verwachten we dat het wel kan. Zie voor de definitieve
berichtgeving: www.sintmaartenlampionoptocht.nl.
 
De lampionoptocht vertrekt om 18.30 uur vanaf het Oosteinde bij de ingang
van de Vlietwijck. De route gaat door een aantal straten in de wijk en heeft
als eindpunt de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde te Voorburg. De kinde-
ren hebben voldoende tijd om voor en na de lampionoptocht bij huizen aan
te bellen, een Sint Maartenslied te zingen en natuurlijk om snoep of een an-
dere lekkernij in ontvangst te nemen. Het eindpunt van de optocht is bij de

Sint Maarten lampionoptocht

Allerheiligen
Op 1 november is er een Eucharistieviering om 19.00 uur
in de HH. Benedictus en Bernadettekerk aan de Sir Wins-
ton Churchillaan 372 in Rijswijk.
 
Allerzielen.
Op 2 november is er om 9.00 uur een Eucharistieviering
in de HH. Petrus en Pauluskerk. De Allerzielenvieringen
om 19.00 uur in de Martinus en de Petrus en Paulus zijn
vooral bedoeld voor genodigden die het afgelopen jaar
van een dierbaar familielid afscheid hebben genomen. 

Viering van Allerheiligen en Allerzielen
 
Ook op zaterdag 30 en zondag 31 oktober zullen we in
de vieringen een kaars ontsteken en op dat moment alle
overleden zielen, al onze overleden dierbaren gedenken
en zo in ons gebed stilstaan bij Allerzielen.
 
Zegening van graven en urnen
De jaarlijkse gebedsdienst en zegening van de graven en
urnen in verband met de gedachtenis van Allerzielen is
op zondag 31 oktober op de begraafplaatsen in Leid-
schendam: om 14.30 uur op St. Agatha, Veurse Achter-
weg en om 16.00 uur op Noorthey, Tuinenlaan 6.
 
Familieleden, vrienden en belangstellenden worden uit-
genodigd om bij deze vieringen aanwezig te zijn en een
lichtje te ontsteken bij de overledenen.

Pastoor W. Bakker

St. Martinuskerk en het uitdelen van
appeltjes door Sint Maarten. Het zal
omstreeks 19.30 uur afgelopen zijn.
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten

Getrouwd
Davide Gatti en Gosia Noras
 
Gedoopt
Kiki Simonis
Mirthe Raven
Jan Harthorn
Dieter de Vin
Valentina Visser
Gabrielle ’t Hoen
Giuliano Longhitano
Chiara Longhitano
Willemijn Braken
 
Overleden
Mary Langeveld, 90 jaar
Ineke Verdegaal-van Baren,
85 jaar
Bastiaan Nijssen, 82 jaar
Gonda Sannen, 86 jaar
Tiny Vreeburg-Kulker, 94 jaar
Trees Overklift Vaupel Klein,
93 jaar
Jo Heijne-de Groot, 95 jaar
Agnes Putters-van Kempen,
100 jaar

Openmonumentendag in de Sint Martinuskerk

Op Openmonumentendag was er in
de tuin van de St. Martinuskerk een
scratchconcert van Stichting Corda
Vocale.
 
Circa tachtig mensen waren komen
genieten van deze uitvoering en
ruim 280 personen hebben die dag
de kerk bezocht.

Een nieuw schooljaar voor het Sint Maartenscollege

Het Sint-Maartenscollege in Voorburg
opent elk schooljaar met een viering
voor de nieuwe brugklassers. De leer-
lingen zijn dan te gast in de Sint Mar-
tinuskerk. Bisschop Van den Hende
ging samen met pastoor Wim Bakker
voor in de viering van gebed, zang en
muziek.
 
Bisschop Van den Hende vertelde:
“Jezus vertelt over Gods liefde en hoe
jij met jouw talenten en steun die
liefde kunt verspreiden en daarmee God en de mensen om je heen dienen.” 
De lezing uit het Evangelie ging over de werken van barmhartigheid.

De bisschop  vertelde: “Sint Maarten was een soldaat die zijn mantel deelde
met een arme bedelaar. Hij was soldaat, maar ook daarnaast kon hij iets
doen voor een mens in nood. Zo kun jij ook altijd mensen helpen want wat je
ook gaat doen, jullie zijn op de eerste plaats mens en als mens mag je voor
elkaar zorgen, elkaar helpen en steunen en dat kun je ook nu al doen op
school, in verbondenheid met Jezus.”
 
Bij de gebeden ontstaken docenten kaarsen, de bisschop bad om Gods zegen
voor hen en voor de leerlingen voor het komende schooljaar.

Vrouw en Geloof-groep

Het oecumenisch vrouwenwerk is een initiatief van de gezamenlijke kerken
in Leidschendam, Leidschenveen en Voorburg en biedt gelegenheid elkaar te
ontmoeten.
 
De eerste Vrouw en Geloof ochtend was op woensdag 15 september van
10.00 tot 12.00 uur in de Kruisheuvelkerk. De hoop is dat er nu weer een
heel seizoen volgt op alle derde woensdagen van de maand, steeds in een
andere kerk. Het thema voor dit seizoen is Geloven zonder kerk. De eerstvol-
gende bijeenkomst is op woensdag 20 oktober in De Haard Molenpad 2a in
Leidschendam.
 
De kleine kringen willen voorzichtig starten in september of oktober, eventu-
eel in een andere samenstelling en aangepaste frequentie, afhankelijk van
de ontwikkelingen met betrekking tot het virus. U wordt hierover geïnfor-
meerd. Eventuele belangstellenden kunnen contact opnemen met Plony Kor-
ving: p.korving@outlook.com of tel. 06 102 92 726.

Op 13 en 14 november is de jaarlijk-
se inzameling voor de Voedselbank.
Het gaat om houdbare producten.
Op onze website en in de kerken
vindt u een folder met meer infor-
matie.
 
Op het feest van Sint Maarten komt
de Voedselbank uw bijdrage inzame-
len. U kunt ook financieel bijdragen
door een bedrag over te maken
naar: NL03 ABNA 0613 5832 21, ten
name van Voedselbank Leidschen-
dam-Voorburg. Wij hopen dat u
ruimhartig meedoet.

Pier Tolsma, diaken

Inzameling Voedselbank

Weer eens koffie op 12 september
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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

Op 31 augustus opende Vronesteyn, het centrum voor de priester- en dia-
kenopleiding, het nieuwe studiejaar met een Eucharistieviering in de Een-
drachtskapel (kerk van de HH. Laurentius en Ignatius) in Rotterdam.
 
“De studie van Vronesteyn is een gezamenlijk op weg zijn als gemeenschap
van geroepenen”, zegt bisschop Van den Hende tijdens de viering. “Daarom
ben ik blij met ambassadeurs, met donateurs, met familie. Omdat zo zicht-
baar wordt dat verschillende geledingen van de Kerk samen de weg met de
Heer gaan.”
 
Bij deze gelegenheid ontvangt priesterstudent Benno van Croesdijk de aan-
stelling tot lector. Enkele dagen eerder, op 27 augustus, had priesterstudent
Arno Aardoom de aanstelling tot acoliet ontvangen in Bovendonk.
 
Als federatie feliciteren we Benno en Arno met deze betekenisvolle mijlpalen
in hun traject richting het priesterschap. Ook wensen we aan de rector en
aan al de priester- en diakenstudenten een gezegend studiejaar toe.

Laura Migliori, ambassadeur Vronesteyn

Nieuws vanuit Vronesteyn
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Kerk en wereld

Onze missionarissen

Een missionaris is een man of vrouw die door de katho-
lieke kerk uitgezonden wordt om het geloof te verkon-
digen en uit te dragen. Zij hebben hun hele leven in
dienst gesteld van hun medemensen in de derde wereld.
Deze vrouwen en mannen hebben ook heel veel
bijgedragen aan het onderwijs en de gezondheidszorg.
 
Ook onze parochies hebben missionarisen uitgezonden
die wij als MOV blijven steunen in gebed en met finan-
ciële middelen. Momenteel werken nog twee van onze
missionarissen in ontwikkelingslanden en zijn er vijf in
Nederland rustend of werkend in achterstandswijken.
 
Voor onze missionarisen willen we een symbolische actie
doen na de vieringen van 6 en 7 november. Wij willen
heerlijke ‘kerkkoekjes’ te koop aanbieden. Met de op-
brengst bezorgen wij hen een financiële verrassing, een
steuntje bij hun werk en een uiting van onze waardering
voor hun inzet.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede 

Oktober is de Wereldmissiemaand. In Nederland voert 
Missio campagne voor Wereldmissiemaand onder de
titel ‘We moeten immers wel spreken over wat we ge-
zien en gehoord hebben’. Het is een citaat uit het boek
Handelingen en het thema van de Boodschap voor Mis-
siezondag van paus Franciscus. Hij roept ons op om dat
wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen.

 
Dit jaar vraagt Missio steun voor de Kerk in Guinee, een
hoofdzakelijk islamitisch land in West- Afrika, waar de
christengemeenschap (circa 7 % van de bevolking) nog
jong is. Priesters zijn er niet veel. De Kerk wordt vooral
gedragen door catechisten-echtparen die stevig gewor-
teld zijn in het geloof en die bereid zijn een leidende
functie op zich te nemen. Ze krijgen van de Kerk niet al-
leen de opdracht, maar ook het vertrouwen dat ze zelf
verantwoordelijk zijn voor de kleine basisgemeenschap-
pen, door die bij elkaar te roepen en in leven te houden.
 
Missio ondersteunt de Kerk in Guinee, in het bijzonder
het pastorale werk ten behoeve van vrouwen en kinde-
ren door de zusters van de congregatie Soeurs Servantes
de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria
Maagd en Moeder) in het bisdom N’Zérékoré. In het
weekend van 23 en 24 oktober krijgt de oproep van paus
Franciscus bijzondere aandacht. De tweede collecte is
bestemd voor het werk van Missio. U kunt uw bijdrage
ook overmaken naar Missio: NL65 INGB 0000 0015 66,
met vermelding Wereldmissiemaand.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Wereldmissiemaand oktober: steun de Kerk in Guinee

In de Advent leven we toe naar de geboorte van Jezus en
denken we aan de laatste zware weken van Maria. Toe-
passelijk heeft de Adventsactie het thema gekregen ‘Een
gezonde start voor moeder en kind’. Adventsactie steunt
dit jaar vier projecten die zich richten op goede, bereik-
bare zorg voor moeder en kind rondom zwangerschap,
bevalling en de periode erna. Wij kozen een project in
Zimbabwe voor een opvanghuis bij een kraamkliniek. 
In het weekend 18/19 december is de tweede collecte
bestemd voor Zimbabwe. Tevens hopen we een mooie
bijdrage aan het project te leveren door de verkoop van
kerststukjes in de weekenden 11/12 en 18/19 december.
En u kunt natuurlijk ook een gift overmaken op rekening-
nummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
 
Gedichten ‘Moeder en Kind’
Om bij onze kinderen het thema van de Adventsactie
onder de aandacht te brengen, nodigen we hen uit ge-
dichten te maken over het thema ‘Moeder en Kind’. Op
bladzijde 16, jeugd en jongern, vindt u hierover meer
informatie.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Adventsactie 2021

Collecte voor de PCI en de IPCI

Op 4 en 5 december is er weer de gebruikelijke collecte
voor parochiële caritasinstellingen: in Rijswijk is dat de
Adventscollecte voor de PCI en in Leidschendam en
Voorburg de Klompcollecte voor de IPCI. Onze caritasin-
stellingen zijn er om mensen in onze eigen omgeving zo
nodig financieel te ondersteunen. Uw bijdrage daaraan is
zeer welkom.

Pier Tolsma, diaken
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Titel: Oer: Het grote verhaal van nul tot nu
Auteur: Corien Oranje, Cees Dekker en Gijsbert van den
Brink

Hoe tegenstrijdig zijn geloof en wetenschap? Zijn Bijbel,
oerknal en evolutieleer met elkaar te verenigen? Om een
antwoord om deze vragen te geven, brachten twee theo-
logen en een natuurwetenschapper deze zaken in één
verhaal bij elkaar. Het Bijbelse verhaal van God en mensen, 
van schepping en verlossing wordt op een geheel eigen wijze vertelt in het
perspectief van de huidige wetenschappelijke inzichten. In het verhaal is de
verteller een proton, een van de kleinere deeltjes die een seconde na de oer-
knal ontstonden. Vanuit telkens andere posities maakt het proton het ont-
staan van het heelal, van de aarde en van het leven mee. Vervolgens geeft
het verslag van de Bijbelse geschiedenis. Gaandeweg ontdekt het proton wie
de Schepper van hemel en aarde is.
 
Het is een spannend verhaal waarmee de schrijvers op een verrassende en
laagdrempelige wijze uitleggen wat het christelijk geloof inhoudt. Zij laten
zien dat geloof en wetenschap niet met elkaar in strijd zijn, maar juist uitste-
kend samengaan.

Pier Tolsma, diaken

Boekbespreking

In Amoris Laetitia, worden we uitgenodigd om bij het wonder van het leven
stil te staan: “Kinderen zijn een geschenk. Ieder is uniek en onherhaalbaar
(...). Men houdt van een kind, omdat het kind is: niet omdat het mooi is of
omdat het zus of zo is; nee, omdat het kind is! Niet omdat het denkt zoals ik
of mijn verlangens belichaamt. Een kind is een kind. De liefde van de ouders
is een instrument van de liefde van God de Vader, die met tederheid de ge-
boorte van ieder kind verwacht, het onvoorwaardelijk aanvaardt en het be-
langeloos aanneemt.”
 
Paus Franciscus wil ouders bemoedigen in het mooie, maar vaak ook moeilij-
ke proces van de opvoeding. Het is ook een kennismakingsproces. Ouders
moeten zich inzetten om hun kinderen écht te leren kennen en ze te respec-
teren als unieke individuen met een eigen persoonlijkheid. Ouders hebben 
ook de taak om hun kinderen op te voeden tot verantwoordelijke mensen,
die zich ervan bewust zijn dat ze kind van God zijn. Er is een spanningsveld:
aan de ene kant de unieke persoonlijkheid van hun kinderen begrijpen en
verwelkomen maar tegelijkertijd een opvoedende taak uitvoeren. Daarbij
mogen ouders altijd op God vertrouwen.
 
Het gezin is ook de plek om de vele uitdagingen van het leven te oefenen:
“Het gezin is de omgeving van de primaire socialisatie, omdat het de eerste
plaats is waar men leert een plaats in te nemen tegenover de ander, te luiste-
ren, samen te delen, te verdragen, te respecteren, te helpen, samen te leven.
De opvoedkundige taak moet het gevoel voor de wereld en de maatschappij
opwekken als ‘familiale omgeving’, het is een opvoeding tot weten te ‘wo-
nen’ boven de grenzen van het eigen huis uit.” Het gezin is dus ook de eerste
gelegenheid van evangelisatie: “Het geloof is een gave van God, ontvangen
bij het doopsel, en is niet het resultaat van menselijk handelen, maar de ou-
ders zijn voor de rijping en de ontwikkeling ervan Gods instrument.” Gezin-
nen zijn rijke leerscholen waarbinnen de navolging van Christus zichtbaar en
tastbaar wordt.

Pater Tom Kouijzer en Laura Migliori

Ouderlijke liefde als instrument van Gods liefde

Kleine daden
In maart 202 zal er opwinding ge-
weest zijn in Carthago. Er zouden
weer Christenen voor wilde, opge-
hitste dieren worden geworpen om
te worden vertrapt. Het amfitheater
zat vol. Twee jonge vrouwen werden
naar binnen gestuurd, Perpetua en
Felicitas. Ze liepen hand in hand de
arena binnen, de één pas moeder
geworden, de ander in verwachting.
 
Een schok ging door de menigte, een
schok van afschuw. Schande!! Die
vrouwen liepen hand in hand! Hoe
durfden ze? Want Felicitas was sla-
vin, Perpetua haar meesteres. Mees-
ters en slaven liepen nóóit hand in
hand. Alsof ze gelijken waren. Dat
kón helemaal niet.
 
In die tijd vond men slavernij vol-
komen normaal, vanzelfsprekend.
Maar Paulus had een eeuw eerder
de aanzet tot verandering gegeven:
bij God ben je allemaal welkom, alle-
maal even dierbaar, allemaal mens.
Er zijn geen Joden of Grieken meer,
slaven of vrijen, mannen of vrouwen,
u bent allen één in Jezus Christus
(Gal 3,28).
 
Door kleine grote daden als van Per-
petua en Felicitas is de mentaliteit
langzaam, veel te langzaam, omge-
slagen. Uiteindelijk is dan toch de
slavernij in het westen afgeschaft.
Met hoeveel onbegrip zullen latere
generaties terugzien op andere vor-
men van ongelijkheid die ook in onze
Kerk nu nog steeds normaal zijn?

Column

Adventgedachte
Ook wij zijn in verwachting, geroe-
pen om God in ons geboren te laten
worden. Dat is het wonder van het
komende Kerstfeest: God is ons nabij
in mensen, mensen zijn zijn belang-
rijkste sacrament. Het gaat er om,
God hier en nu te dóén, in kleine
goede dingen staan we op de weg
naar Zijn komst.

(Adventretraite 2018)

Inspiratie en bezinning
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Adventretraite 2021:  Hoop bedriegt niet
Ook in de komende Advent bieden
de jezuïeten weer een digitale ‘re-
traite’ aan: de deelnemers krijgen
dagelijks een e-mail met een Bijbel-
tekst en begeleidende vragen ter
overweging. Zo kunt u dagelijks bid-
den met behulp van computer of
smartphone.

De deelnemers kunnen als zij dat willen hun ervaringen uitwisselen. In onze
federatie kan dat op de zaterdagen 4, 11 en 18 december, van 10 tot 11.15
uur in de Benedictus en Bernadettekerk. We kunnen dan met elkaar delen
wat ons in ons gebed heeft getroffen; door deze uitwisseling kan onze spiri-
tualiteit worden verdiept en verrijkt. U kunt zich, als u nog niet eerder aan
zo'n retraite deelnam, inschrijven via www.ignatiaansbidden.org. Deze re-
traite is gratis.
 
Parochianen uit Voorburg en Leidschendam die Rijswijk te ver vinden, kun-
nen met ons contact opnemen (verviersbeker@hetnet.nl) voor een mogelij-
ke uitwisseling dichter in de buurt. U kunt zich bij ons opgeven of verdere
informatie vragen. U bent van harte welkom; het is zeer de moeite waard.

Yvonne en Emile Verviers-Beker

Leren en verdiepen

Activiteiten volwassenencatechese
De ‘programmacommissie’ heeft zich gebogen over de komende activiteiten:
films die in de serie Cinekerk kunnen worden getoond en lezingen die kun-
nen worden georganiseerd. Er is een aanzienlijke lijst van films en onderwer-
pen opgesteld. Omdat er in de Maartenszaal maar zo'n veertien bezoekers
kunnen komen en het in het atrium van de St. Martinus in de wintermaan-
den te koud is, hebben we besloten om de activiteiten op te schorten.
 
In januari gaan we na wanneer we – gelet op de dan actuele coronasituatie –
weer met ons programma kunnen beginnen. Het programma zal dan in dit
blad worden bekendgemaakt.

Interview

Koen Agahozo-
van der Ham 

Kloosterdagen in de abdij van Egmond
Met geloofsgenoten uit de federatie enkele dagen in een
klooster verblijven. Dat kan. Ingrid van der Aart, voorma-
lig lid van ons pastoraal team, ontvangt ons graag in de
abdij van de benedictijnen in Egmond-Binnen. Zij is als
oblaat, lekenbenedictijn, aan de abdij verbonden.
 
Tijdens het drie- of vierdaagse verblijf wordt er deelge-
nomen aan de dagelijkse Eucharistie- en gebedsvieringen
en de gezamenlijke maaltijden. De deelnemers spreken 

Nieuwe Leef- en geloofmomenten
Op woensdag 6 oktober starten we weer met een aantal
nieuwe series. We gaan het hebben over de Sacramen-
ten, het Onze Vader en over deugden. U vindt de video's
via onze website onder ‘Video-uitzendingen’.

samen met Ingrid over het leven van de benedictijnen en hoe je elementen
daarvan in het eigen leven kunt toegepassen. Ook is er ruimte voor onderling
contact en voor afzondering. Als u hierin geïnteresseerd bent, laat het mij
weten. Na een eerste inventarisatie gaan we concrete afspraken maken.

Pier Tolsma, diaken

Wie ben je?
“Ik ben Koen Agahozo - van der Ham
(32 jaar), enkele jaren geleden ge-
promoveerd als scheikundige en nu
werkzaam als forensisch weten-
schapper bij het Nederlands Foren-
sisch Instituut in Ypenburg. Ik ben ge-
huwd met Marie Colombe. Marie is
zeer onlangs gepromoveerd in de
biomedische wetenschappen op een
onderzoek rond borstkanker. We
hebben een lieve dochter van acht
maanden.” 
 
“Daarnaast ben ik jarenlang actief
geweest als jeugdlid en als leiding bij
scouting.”
 
Wat doe je?
“In Waddinxveen was ik medeoprich-
ter van de jongerengroep; op don-
derdagen ben ik daar nog lector. Ik
nam deel aan de Wereldjongeren-
dagen in Sydney, Madrid, Krakau en
Panama. Op dit moment ben ik coör-
dinator van de ‘coronacoördinato-
ren’ in de Bonifatiuskerk.”
 
Wat inspireert je?
“God is een integraal deel van mijn
leven; ik sta in relatie tot God, met
de Kerk als hulpmiddel. Zonder de
Eucharistie zou ik die relatie niet
kunnen onderhouden: je beseft dat
Christus steeds naar je toekomt en
zich aan je geeft, en jij geeft je aan
Hem. Daarnaast geeft helpen als vrij-
williger energie en inspiratie. Mijn
relatie met God is nog verdiept in
mijn huwelijk: het huwelijk versterkt
mijn geloof, en mijn geloof versterkt
mijn huwelijk.”
 
Waar hoop je op?
“Dat mensen wat mobieler, mee-
gaander worden, juist als de tijd ver-
anderingen van ons vraagt. En vooral
dat we ons geloof en ons Kerk-zijn,
wat we doen in de Kerk en waarom
we het doen, goed leren overbren-
gen, om vooral ook jonge mensen in
contact te brengen met God, om hun
zoektocht naar zin te faciliteren, een
zaadje te planten.”

15



Jeugd en Jongeren

Eerste heilige Communie vieringen in de Heilige Bonifatius

In de H. Bonifatius waren er vier vie-
ringen van de eerste heilige Commu-
nie: twee op 6 juni 2021 en en twee
op 13 juni 2021.
 
De foto's hiervan waren niet gepubli-
ceerd in het laatste nummer van
Kerk aan de Vliet, dus in deze pagina
geven we een impressie van die bij-
zondere dagen.

Lieve God,
maak het ook in ons hart lichter en
lichter,
zodat Jezus ook daar kan komen.
Help ons echte kinderen te worden
van jou,
thuis, op school, en overal.
Soms zijn we jou vergeten en zijn we
niet lief voor elkaar.
Maar we willen het toch weer
proberen.
Dan wordt het een echt
‘Zalig Kerstfeest!’

AdventsgebedOproep voor kinderen: moeder en kind gedichtjes

Beste kinderen,
hier een oproep voor jullie!
 
Men zegt dat een gedicht ‘de stem van het hart’ is, omdat we met gedichten
onze diepste gedachten en gevoelens kunnen uitdrukken. Met dit bericht
willen we jullie van harte uitnodigen om ook zelf een poging te wagen:
Schrijf een gedicht met als thema ‘Moeder en Kind’. Je mag alle kanten op
gaan qua aanpak: wees creatief en laat vooral je eigen stem horen!
 
Je kunt jouw gedichtje sturen aan de redactie. Dat kun je met e-mail doen
naar kadv@sintmaarten-trinitas.nl. Je kunt het ook bij de parochiebureaus in
de brievenbus doen. Schrijf duidelijk op de buitenkant ‘Moeder en Kind’. De
mooiste teksten zullen een speciale plek krijgen in het Kerstnummer, waarbij
dit thema natuurlijk een speciale rol speelt.
 
We kijken ernaar uit jullie gedichtjes te lezen!


