
In dit nummer
2  Van het bestuur
3  Met lege handen
4  Geloven en vieren
6  Nieuws Rijswijk
8  Liturgieoverzicht

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

Volgend nummer
Het volgende nummer
verschijnt op 3 februari.
Kopij inleveren tot
uiterlijk 14 januari.
Zie ook het colofon.

Het KerstvogeltjeZalig Kerstmis

Ook in de scholen binnen onze federatie wordt Kerstmis
gevierd. Bovenstaande Kerststal is te vinden in de
Emmaüsschool in Leidschendam.
 
Redactie en medewerkers Kerk aan de Vliet wensen u
allen een zalig Kerstmis en een gelukkig nieuwjaar toe.

Toen het groepje kinderen na school
naar huis liep en het bos passeerde, riep
een van hen: “Kijk, daar ligt een vogeltje.”
En inderdaad, daar in de sneeuw lag stil en bewegingloos
een roodborstje. De kinderen gingen eromheen staan.
“Zou die nog leven?”, vroeg een jongetje. Een meisje
stapte naar voren, deed haar wanten uit, en keerde ze
binnenstebuiten om er een soort warm nestje van te
maken; ze legde daar voorzichtig het vogeltje in. De
kinderen kwamen om het meisje staan en keken naar
het vogeltje… maar zijn oogjes bleven gesloten.
 
Het meisje zei: “Kijk, zijn vleugeltje beweegt!” Sommige
kinderen zagen het ook maar anderen geloofden het
niet. “Laten wij het vogeltje naar Oma Hoop brengen”,
riep een van de kinderen. Iedereen in de omgeving
kende Oma Hoop als een lieve oude dame die de meest
hopeloze gevonden diertjes wist beter te maken met
haar liefdevolle zorg.
 
Toen de kinderen het vogeltje bij haar brachten was ze
net bezig om het Kerststalletje op te zetten. Ze liet de
kinderen binnen en toen ze het bewegingloze vogeltje
zag pakte ze meteen een mandje, bekleedde het met
een zachte doek, en legde daar voorzichtig het vogeltje
in. Vervolgens zette ze het mandje op een stoel naast de
kachel. De kinderen kregen van Oma Hoop een beker
warme chocolademelk.
 
Een paar weken later, net voor de kerstvakantie, toen de
kinderen weer van school naar huis liepen, riep een van
de kinderen: “Kijk, daar op die tak, een roodborstje.” En
een meisje zei opgewonden: “Dat is het roodborstje dat
wij naar Oma Hoop hebben gebracht!” Inderdaad, Oma
Hoop had van het hopeloze hoopje met haar geloof,
hoop en liefde weer een levendig vogeltje gemaakt. En
de kinderen begonnen te zingen: “Midden in de winter-
nacht…” terwijl het vogeltje vrolijk meefloot.

Jerry van Velthoven
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Van het bestuur

De organisatie van de parochiefederatie
Op 6 en 8 oktober en 2 november zijn er informatieavonden geweest om de
nieuwe organisatie van onze federatie te bespreken. De coördinatoren van
de werkgroepen waren op deze avonden vol enthousiasme aanwezig. Het
was fijn om elkaar weer te ontmoeten en dit met elkaar te bespreken.
 
Pastoor Bakker vertelde dat de veranderingen rekening houden met de hui-
dige werkwijzen en met de vrijwilligers die het werk doen. Wat goed loopt,
blijft behouden en kan zelfs gekopieerd worden in andere kerken. Dat wat
aandacht nodig heeft wordt gestroomlijnd en gestructureerd. Het doel is dat
we met kundigheid, met plezier en met waardering voor de vrijwilligers, in
samenwerking met het pastoraal team en het federatiebestuur, een goede
basis vormen voor de vitaliteit en het voortbestaan van onze federatie. Daar-
toe is een nieuwe structuur bedacht. De aanwezigen hebben het voorstel
besproken en becommentarieerd: positieve stemming, lijnen kort houden,
ICT aandacht, wie doet wat, noodzaak van ontlasting pastoraal team, zelf
initiatief nemen en verantwoordelijkheid dragen, onderling banden aanha-
len, aandacht voor meer jongeren en vrijwilligers in de Kerk. Het geleverde
commentaar is in het voorstel verwerkt. U vindt de volledige uitwerking op
onze website. Belangrijk is om te weten dat de nieuwe structuur goed ont-
vangen is en dat we doorgaan.
 
Op 16 en 17 november stonden er twee vervolgavonden gepland om de
altaar- en beheerteams verder uit te diepen qua personele invulling (wie
nemen er plaats in de kerngroep van de teams), welke activiteiten met werk-
groepen worden ontplooid, welk vergaderschema wordt gehanteerd et cete-
ra. Helaas moesten we deze bijeenkomsten vanwege de coronamaatregelen
uitstellen. Onze hartelijke dank gaat uit naar alle enthousiaste mensen die
mee willen werken om met deze nieuwe structuur onze federatie vitaal,
levensvatbaar en gastvrij te houden. We houden u op de hoogte.

Lizette de Groot – de Groot

Nogmaals vraag ik dringend uw aan-
dacht voor het volgende. In het fede-
ratiebestuur is de portefeuille gebou-
wen nog steeds vacant en wij zoeken
op zeer korte termijn hiervoor een
geschikt en gemotiveerd bestuurslid. 

Dit dringende verzoek wil ik aan allen voorleggen, die onze kerkgebouwen
een warm hart toedragen als huis van gebed, maar even zozeer als cultu-
reel erfgoed in onze omgeving. Tot nu toe is de vraag rechtstreeks tot u als
lezer gericht. Nu doe ik ook een verzoek om, als u zichzelf niet kandidaat wil
of kan stellen, met onze bestuursleden samen mee te zoeken naar een ge-
schikt persoon. Aarzel niet om met mij contact op te nemen of met iemand
anders van het huidige bestuur, als u denkt dat u zich wil inzetten, dan wel
iemand kent die u geschikt acht. Dank u wel.

Pastoor W. Bakker, voorzitter

Vacature in het bestuur
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Van het pastoraal team

Met lege handen
In zijn kerstpreek van 2019 zei paus
Franciscus: “Een charmante legende
verhaalt dat de herders zich na de
geboorte van Jezus naar de stal
haastten met verschillende geschen-
ken. Ieder bracht mee wat hij had.
Sommigen kwamen met de opbreng-
sten van hun werk, anderen namen
een kostbaar voorwerp mee. Maar
terwijl ze hun geschenken allemaal
lieten zien, was er één herder die
niets had om aan te bieden. Hij was

heel arm en kon geen geschenk pre-
senteren. Terwijl de anderen elkaar
stonden te overtreffen in vrijgevig-
heid, stond hij ergens opzij. Hij
schaamde zich. Op een gegeven
moment konden Sint Jozef en Onze
Lieve Vrouw al die geschenken nog
maar lastig aannemen, vooral Maria,
die ook de baby nog eens vast moest
houden. Haar blik viel op de herder
met de lege handen en ze vroeg hem
om dichterbij te komen. En ze legde
de baby Jezus in zijn armen. Toen die
herder het Kindje aanpakte, besefte
hij dat hij had ontvangen wat hij niet
had verdiend, dat hij in zijn armen
het grootste geschenk van alle tijden
droeg. Hij keek naar zijn handen, die
handen die hem altijd zo leeg sche-
nen te zijn… die waren tot wieg van
God geworden. Hij voelde zichzelf
bemind, overwon zijn schaamte en
begon Jezus aan de anderen te laten
zien, want hij kon het geschenk der
geschenken niet voor zichzelf hou-
den.”
 
Tien jaar geleden ontving ik enkele
uren voor de Nachtmis het Sacra-
ment van Verzoening. Ik weet niet
meer precies wat ik te biechten
had, maar wel dat ik het uiteindelijk
samenvatte in de woorden: “Ik heb
mijn hart in deze Advent dus eigenlijk

helemaal niet klaar weten te maken
voor Kerstmis.” De reactie van de
priester is mij altijd bijgebleven. 
“Wat God met Kerstmis wil geven
is zó groot: daar kun je nooit echt
op voorbereid zijn.”
 
Niet voor niets klinken in de Kerst-
nacht de woorden “De genade van
God […] is op aarde verschenen” 
(Tit 2,11). Paulus noemt de komst
van God op aarde genade. We heb-
ben niets gedaan om zijn komst te
verdienen en zullen het Hem ook
nooit kunnen terugbetalen. Hij is
om niet gekomen.
 
Als je voelt dat je met lege handen
staat en je hart maar armzalig is in
het liefhebben, dan is de Kerstnacht
jouw nacht! De genade van God is
verschenen om door te schijnen in
jouw leven. Grijp je kans, pak het
Kind aan van Maria en het licht van
Kerstmis zal doorschijnen in jou.

Kapelaan Daan Huntjens

Door de Kerststal achter in de kerk te plaatsen willen we
ook dit jaar een spontaan bezoekje van uzelf, met het
gezin of met de kleinkinderen vanaf de dagen voor Kerst-
mis tot het feest van de Doop van de Heer (9 januari)
mogelijk maken. Een mooie periode om het Kerstfeest
thuis en in de kerk iets meer samen te beleven en te
vieren. Graag wel afstand houden van elkaar en wanneer
dat nog steeds gevraagd wordt: draag een mondkapje.
 
In de HH. Petrus en Pauluskerk kunt u overdag via het
portaal direct achter de glazen wand de Kerststal zien.
In de Mariakapel kunt u een kaarsje opsteken. In de
St. Martinuskerk is overdag de Kerststal via de Maria-
kapel te zien. In de H. Bonifatiuskerk staat een deur van
de kerk open en door een hekwerk ziet u de Kerststal in
het portaal. In de HH. Benedictus en Bernadettekerk is
de Kerststal te bezoeken tijdens de uren van Open Huis.

Het bezoeken van de Kerststal

 
Voor u allen een zalig Kerstmis en een gelukkig nieuwjaar
ook in naam van de leden van het pastoraal team en het
federatiebestuur.

Pastoor W. Bakker
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Nr
1
2
3
4
5
6

Thema
Veertigdagentijd
Goede Week en Pasen
Pinksteren en zomer
Start seizoen
Christus Koning & Advent
Kerstmis

Periode
12-02-22 t/m 10-04-22
09-04-22 t/m 05-06-22
04-06-22 t/m 07-08-22
06-08-22 t/m 09-10-22
08-10-22 t/m 11-12-22
10-12-22 t/m 12-02-23

Aanlevering artikelen
vrijdag 14 januari
vrijdag 11 maart
vrijdag 6 mei
vrijdag 8 juli
vrijdag 9 september
vrijdag 11 november

Editieschema Kerk aan de Vliet 2022

Hiernaast vindt u het editieschema
van de volgende jaargang. Het
verschijnen van de verschillende
nummers is gekoppeld aan het
kerkelijk jaar. Ook in 2022 verwel-
komen wij uw medewerking door
het aanleveren van artikelen, hulp
bij de bezorging et cetera.

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
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Geloven en vieren

Boeteviering en Sacrament van Boete en Verzoening
In de Advent klinken de woorden: “Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn
paden recht.” Op dinsdag 21 december is er om 16.00 uur in de HH. Petrus
en Pauluskerk een boeteviering met een gezamenlijk gewetensonderzoek.
Na afloop kunt u het Sacrament van Boete en Verzoening (Biecht) ontvan-
gen. Gelegenheid om op andere tijdstippen dit Sacrament te ontvangen zijn:
zaterdag 11 december vanaf 15.00 uur vóór de viering van 16.00 uur in de
St. Martinuskerk, dinsdag 14 december na de viering van 9.00 uur in de
HH. Petrus en Pauluskerk en na de viering van 9.30 uur in de HH. Benedictus
en Bernadettekerk, vrijdag 17 december na de viering van 9.30 uur in de
H. Bonifatiuskerk en maandag 20 december na de viering van 16.30 uur in
de HH. Benedictus en Bernadettekerk.

Pastoor Bakker en kapelaan Huntjens

Wederom Kerstmis vieren in tijd van corona
Het is nu eind november, beperkende coronamaatrege-
len zijn van kracht en een nieuwe serieuze lockdown
komt eraan. Wat zal ik u schrijven over de Kerstvieringen
in onze kerken? De kans is groot, dat eind december de
anderhalvemeterregeling nog steeds van toepassing is
in de kerken. Dus… In dat geval mogen er een beperkt
aantal mensen Kerstmis in de kerken vieren. Dat doet
me en velen van u met mij echt verdriet. We verlangen
er zó naar om samen de geboorte van onze Heer te vie-
ren door met elkaar te luisteren naar het Kerstevangelie,
de kerstliederen te zingen en de gebeden te bidden.
 

Zal het beperkte aantal mensen ook gevolgen hebben
voor het Kerstfeest thuis? Met uw gezin, enkele familie-
leden, je beste vriend(in) maak je van harte ruimte in je
woning voor elkaar om het kostbare leven met elkaar en
dat van onze Heer te vieren. Mijn gedachten, mijn gebe-
den gaan niet alleen uit naar hoe en met hoeveel men-
sen we de Kerstmissen kunnen vieren in de kerk, maar
zijn ook voor u, voor jullie thuis. Dat we allen op een ver-
antwoordelijke wijze zo samen mogen komen, dat het u
allen goed doet en tot zegen van ons allen mag zijn.

Pastoor W. Bakker

Website VierKerstmis.nl ook dit jaar online
Op vrijdag 26 november ging de
website VierKerstmis.nl online. De
Nederlandse bisschoppen roepen
iedereen op om zoveel mogelijk in
de eigen kerk Kerstmis te vieren.
VierKerstmis.nl biedt handige links
en downloads die inspirerend en

informatief zijn voor en over het
vieren van Kerstmis. Kinderen kun-
nen een mooi Kerstdoeboekje down-
loaden. Er is een link naar het Kerst-
evangelie, een brief, een filmpje
namens en met de Nederlandse
bisschoppen en nog veel meer.

Aanmelden voor de vieringen met Kerstmis

Vanaf 20 november is het weer noodzakelijk dat u zich
aanmeldt voor de vieringen op zaterdag en zondag. Deze
aanmeldingsplicht zal ook voor de vieringen met Kerst-
mis en Nieuwjaar gelden. We hopen u dan in onze ker-
ken te mogen begroeten, maar helaas zal het aantal
plaatsen beperkt zijn. Voor deze vieringen gelden andere
dagen voor het aanmelden per telefoon. Voor de Kerst-
vieringen op 24, 25 en 26 december kunt u zich in Rijs-

wijk op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 de-
cember aanmelden en in Leidschendam-Voorburg op
dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 december.
Voor de vieringen met Oud en Nieuw en op 2 januari is
dat in de hele federatie op 29 en 30 december. Telkens
kan er tussen 10.00 en 11.30 uur gebeld worden. Meer
informatie over het aanmelden en het laatste nieuws
vindt u op de website: www.rkvlietstreek.nl.

Pier Tolsma, diaken

Welkom in onze kerken
Twee jaar geleden waren we druk bezig te werken aan
de gastvrijheid van onze geloofsgemeenschappen. Er
kwamen welkomgroepen voor onze vier kerken die in
maart 2019 zouden starten. Toen legde corona de zaak
stil. Afgelopen zomer pakten we de draad weer op. Tij-
dens bijeenkomsten op 29 september in de St. Martinus
en op 4 oktober in de HH. Benedictus en Bernadette is er
gesproken met de welkomgroepen en met de corona-

coördinatoren. Deze laatste groep bracht een schat aan
ervaring in. Vol enthousiasme dachten we snel daarna
over te kunnen stappen van de coronacoördinatie naar
pure gastvrijheid. Maar helaas ook nu speelt corona ons
parten. Voorlopig is de gezondheid van de kerkgangers
onze eerste zorg. Ondertussen dragen de coronacoördi-
natoren bij aan de gastvrijheid van onze geloofsgemeen-
schappen.

Pier Tolsma, diaken
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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

Verwarming en ventilatie in coronatijd
Omdat er in coronatijd geen grote luchtstroom aanwezig
mag zijn, zal de heteluchtkachel in de Bonifatiuskerk
vóór de viering worden uitgezet. De temperatuur zal dan
meteen dalen; dat is niet te vermijden. In de Benedictus
en Bernadettekerk verwarmen de kachels de lucht met
verse lucht van buiten en wordt de binnenlucht afgezo-
gen, wat veilig is; hier zal het dus iets aangenamer zijn.
Maar laten we onze jassen toch maar aanhouden...

AZC blijft voorlopig open
Met steun van de Samenlopers heeft de gemeenteraad
van Rijswijk besloten om het AZC nog een half jaar open
te houden; dat was voor nu het maximaal haalbare. We
kunnen dus doorgaan met onze activiteiten, en daar zijn
we blij mee.
 
Op 16 oktober hebben we een gezellig feestje voor de
kinderen georganiseerd, met schminkers, poffertjes en
ijsjes; dat was bedoeld als afscheid maar nu gaan we dus
vrolijk door zolang er kinderen wonen. Op 13 november
hebben we weer iets binnen gedaan: de kinderen heb-
ben heel grappige inktvissen gemaakt. En ze krijgen nog
een cadeau van de Sint; allen hartelijk dank voor de
chocoladeletters.

In de Benedictus en Bernadettekerk zijn er twee koren,
beide onder leiding van Hans Speetjens en begeleid door
George Willegers, die binnenkort zal vertrekken. Resonet
in Laudibus zingt op de zondagen; de repetities zijn op
woensdag om 20.00 uur. Het Middenkoor Barina, jonger
in leeftijd en met eigentijds repertoire, zingt eenmaal
per maand en repeteert op dinsdagavond om 20.00 uur.
 
In de Bonifatiuskerk zingt Gloria Deo eenmaal per maand
een Latijnse Mis en eenmaal een Nederlandse Mis met
samenzang. De Schola cantorum voor mannen zingt Gre-
goriaans, meestal op de eerste zondag van de maand;
sommige leden zingen ook tijdens rouw- en trouwvierin-
gen. De repetities zijn op donderdag om 20.00 uur en
voor de Schola om 19.00 uur. De Koorschool heeft vier-
entwintig koorleden in de leeftijd van 7 tot en met 20
jaar: een hechte groep kinderen, ondersteund door wat
oudere leden. De repetities zijn op donderdag van 15.30
tot 17.00 uur. De Koorschool zingt eenmaal per maand
op zondag tijdens de gezinsviering, op de hoogfeesten
en bij eerste Communie- en Vormselvieringen. Alle
drie de koren staan onder leiding van dirigent/organist
Gerard Legierse. U kunt bij hem nadere inlichtingen
vragen of u aanmelden (06 13 82 87 84).
 
Het Gerardus Majellakoor, onder leiding van organist/di-
rigent Ben van Oosten, zingt éénmaal per maand tijdens
de zondagsviering in de Bonifatiuskerk of de Benedictus
en Bernadettekerk; de repetitie is op donderdag om
20.00 uur. Inlichtingen en/of aanmelding bij de secretaris
van het koor: Henny Hazen-Nederpelt (06 28 25 13 59).

De koren van de parochie
In onze parochie
zijn veel koren
actief. Kom erbij
en zing mee!
Zingen is immers
dubbel bidden!
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Expositie in de Benedictus  en Bernadettekerk

Maaltijdprojecten

Na de expositie van ondergetekende
worden iconen, geschilderd door de
heer en mevrouw Krijger, geëxpo-
seerd. We hopen dat het u inspi-
reert. Zij laten weten: “Bij een ico-
nenschilder in Den Haag hebben we
met aanwijzingen, geduld, een hel-
pende hand en prachtige muziek
geleerd, om op een houten paneel,
bekleed met zeer dunne linnen stof,
kleurrijke afbeeldingen van heiligen
te schilderen. Na een plechtige Oos-
ters-Orthodoxe viering werden deze
gewijd. De iconen, met vaak ‘hemels
gouden fijne arceringen en goddelij-
ke gloed over de heiligen’, zijn voor
ons een venster naar de hemel ge-
worden in onze woning.”
 
Dank aan Wil Kouwer die alle exposities heeft gefotografeerd voor onze
website en voor Kerk aan de Vliet. We wensen U een gezegende en fijne
Kersttijd en voor het nieuwe jaar veel gezondheid.

Bets Vriend

Woonzorgcentrum Steenvoorde
(Gen. Spoorlaan) biedt zorg aan
mensen met geheugenproblemen en
chronische lichamelijke ziektes. Op
maandagmiddagen wordt twee keer
per maand een oecumenische vie-
ring gehouden èn twee keer per
maand een leescafé. Voor deze acti-
viteiten zijn extra handen nodig.
 
Bent of kent u de vrijwilliger(s) die
één of meerdere maandagen per
maand onze bewoners willen opha-
len in hun kamer, hen naar de zaal
willen begeleiden, hand- en span-
diensten willen verrichten rond het
koffiemoment na de activiteit, en
willen zorgen dat onze bewoners
weer veilig terugkeren in hun eigen
kamer? Neem contact op met mij,
Geestelijk Verzorger Marianne van
Haastrecht, haastrem@florence.nl.
 

Handen gezocht

Familieberichten

Heilige Bonifatius

Kroontjestocht

Afgelopen jaar hingen er overal in
Rijswijk kroontjes in de vensters. Ze
verwezen naar Driekoningen, de
wijze koningen uit het Oosten die
onderweg waren om een konings-
kind te zoeken. Uiteindelijk vinden 

Wie? Wat? Waar? Woensdagmiddag
5 januari van 14.00 tot 17.30, bij de
Oude Kerk. Alle kinderen (kerks en
niet-kerks) van harte welkom! Wilt u
ook bijdragen aan een geslaagde
kroontjestocht in Rijswijk: Hang dan
vanaf 24 december een kroontje
voor uw raam op!

Geslaagde actie: Sint kon op pad
De kerken in Rijswijk hebben opnieuw chocoladeletters ingezameld. Er wer-
den veel letters gegeven: in totaal konden 900 (!) letters worden afgegeven
bij de stichting Sintvoorieder1. Veel gezinnen kregen een mooi sint-pakket;
dank zij de prettige samenwerking tussen de stichting Kei, de gemeente
Rijswijk, de Rijswijkse kerken en Sintvoorieder1 (www.Sintvoorieder1.nl).

Vanwege corona worden er nog
steeds geen maaltijden gehouden.
Zodra dat weer mogelijk is zal dat
worden bekendgemaakt, ook per-
soonlijk aan de bekende deelnemers.

Gedoopt
Letycja Wiaczek
 
Overleden
Maria Helena Vassoney-Duin,
95 jaar
Hans Hydra, 91 jaar
Elly Noordermeer, 90 jaar
Suzan Voets-Nolten, 98 jaar
Marieke van der Stap, 40 jaar
Arnold van Rijn, 92 jaar
John van Heel, 84 jaar
Jacques Goddijn, 82 jaar
Annie Paap, 98 jaar

ze het kindje Jezus in een niet echt koninklijke omgeving, toch herkennen
ze in dit babytje de Vredevorst.
 
De kinderen van Rijswijk mogen ook dit jaar weer gaan speuren naar kroon-
tjes. Hun volle spaarkaart mogen ze op woensdag 5 januari inleveren bij de
Oude Kerk. Daar kunnen ze net als de koningen in de stal kijken en ontvan-
gen ze een geschenk wat past bij Driekoningen. Voor de deur van de Oude
Kerk en bij de andere kerken komt dit jaar een kastje te staan: daarin zitten
spaarkaarten en stickers. 
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Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo

16.00
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
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo
Con Amore

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

za
zo
zo
zo
zo

16.00
09.30
09.30
10.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
WoCo
Euch.
Euch.
Euch.

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

Organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo, KRO Televisie
JoKo

Zaterdag 18 en zondag 19 december: 4e zondag van de Advent, tweede collecte voor de Adventsactie

di 16.00 P&P Gebed Pastoor Bakker Boeteviering en Biechtgelegenheid

Dinsdag 21 december: Boeteviering

vr
vr
vr
vr
vr
vr
vr
vr
vr
vr

17.00
17.30
19.00
19.00
19.00
21.00
21.00
21.00
23.00
23.00

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

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

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

Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders
Leden Con Amore, gezinsviering
Koorschool, kinderviering met Kerstspel
Gerardus Majella
Zanggroep, gezinsvrng, kinderwrdd. & tienerkw.
Barina
St. Maarten
Con Amore
Gloria Deo
JoKo

Vrijdag 24 december: Kerstavond

za
za
za
za
za
za

09.30
09.30
11.00
11.00
15.00
15.00

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

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed
Gebed

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

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Con Amore
Schola Cantorum
Kindje wiegen (aanmelding niet nodig)
Kindje wiegen (aanmelding niet nodig)

Zaterdag 25 december: Kerstmis

zo
zo
zo
zo

09.30
09.30
11.00
11.00

B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore

Zondag 26 december: Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef

vr
vr

09.30
16.30

Bon
Mar

Euch
Euch

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

Organist
St. Maarten

Vrijdag 31 december (Oudjaar)

za
za

11.00
11.00

B&B
P&P

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Gerardus Majella
Con Amore

Zaterdag 1 januari: Maria, Moeder van God & dag van de vrede

zo
zo
zo
zo
zo

09.30
09.30
11.00
11.00
15.30

B&B
Mar
Bon
P&P
Mar

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed

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

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Schola cum Jubilo
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

Zondag 2 januari: Openbaring van de Heer (Driekoningen)

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

Vanwege de avondlockdown zijn
er tot Kerstmis in de hele federa-
tie geen activiteiten na 17.00 uur.
Dit betekent dat enkele vieringen
vroeger plaatsvinden.

Op zon- en feestdagen zijn de vie-
ringen rechtstreeks op internet te
volgen. Ook kunnen ze later nog
eens bekeken worden. De toegang
hiertoe vindt u op onze website
www.rkvlietstreek.nl onder de
knop ‘Video-uitzendingen’.
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Vieringen in onze kerken

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
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen

Pastor Van Eijk & diaken Tolsma
Pastoor Bakker
Pastor Van Eijk & diaken Tolsma
Pastoor Bakker
Pastor Van Eijk & diaken Tolsma
Pastoor Bakker

Organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Koorschool
JoKo
Doopvieringen

Zaterdag 15 en zondag 16 januari: 2e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
--------
09.30
10.00
11.00

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

Euch.
Euch.

Euch.
Gebed
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Samen vieren in de Bonifatius
Kapelaan Huntjens
Voorgangers Rijswijkse kerken
Kapelaan Huntjens

St. Maarten
Resonet in Laudibus

Vierjaargetijden
Gelegenheidskoor, collecte SchuldHulpMaatje
Con Amore

Zaterdag 22 en zondag 23 januari: 3e zondag d/h jaar, Week van de Eenheid en Zondag van het Woord van God

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

Schola cum Jubilo
Barina
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gerardus Majella
Con Amore

Zaterdag 29 en zondag 30 januari: 4e zondag door het jaar

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
15.30

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

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

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

Zanggroep

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Organist
Organist
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

Zaterdag 5 en zondag 6 februari: 5e 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

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

Organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore
Doopvieringen

Zaterdag 12 en zondag 13 februari: 6e zondag door het jaar

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

12.15
16.30
09.00
09.30
09.30
09.30

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

Middaggebed
Eucharistie & Rozenkrans
Eucharistie & Rozenkrans
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 vervallen
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistie & 1e vr aanbidding
Eucharistie & aanbidding

Vieringen op weekdagen (dikgedrukt de wijzigingen tijdens de avondlockdown)

Aanmelden voor vieringen (zie voor Kerstmis en Oud en Nieuw ook bladzijde 5)
Aanmelding voor vieringen in de Benedictus en Bernadettekerk en de Bonifatiuskerk kan via: 06 82 91 43 27 op
vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 11.30 uur en via reserveren@bonifatiusparochie.info.
Aanmelding voor vieringen in de Martinuskerk en in de Petrus en Pauluskerk kan via: 06 51 11 34 54 op vrijdag en
zaterdag tussen 10.00 en 11.30 uur en via reservering@sintmaarten-trinitas.nl.

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
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Zanggroep

Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier,
voorstellen eerstecommunicanten
Gloria Deo
Con Amore, voorstellen eerstecommunicanten

Zaterdag 8 en zondag 9 januari: Doop van de Heer
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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

Lectoren Sint Martinus

De groep lectoren in de Sint Mar-
tinus is op zoek naar uitbreiding.
Hebt u een heldere stem en vindt u
het leuk om ongeveer één keer in de
maand een bijdrage te leveren aan
de Eucharistieviering, meldt u zich
dan aan bij mij: per telefoon
070 386 31 66, of per e-mail
jawmjuffermans@hetnet.nl.

Anneke Juffermans

Con Amore zet jubilarissen in het zonnetje

Con Amore, dit betekent ‘met lief-
de’, is een gezellig, hardwerkend en
gemotiveerd koor. Rond de naamdag
van Sint Caecilia, patrones van de
kerkmuziek, is er ieder jaar het koor-
feest; door corona kon het vorig jaar
niet doorgaan, vandaar dit jaar dub-
belfeest. De dag begon met een
feestelijke Eucharistieviering.
 
Zoals gebruikelijk werden op het
koorfeest ook de jubilarissen in het
zonnetje gezet die zich jarenlang ver-
dienstelijk hebben gemaakt voor het
koor. De jubilarissen van 2020 zijn
Gretha Havik 25 jaar lid, Marja van
Leeuwen 25 jaar, Sjaan van Leest
55 jaar en Nico Remmerswaal 65 jaar. Dit jaar zijn Kees
Massaar 12,5 jaar, Kees Vierling 25 jaar, Anke van Veen,
onze voorzitter, 45 jaar, Gerard van der Voort 45 jaar en
Leo van Bohemen al 75 jaar actief lid van het koor.
 
De vele jaren koorlidmaatschap tonen wel aan hoe
trouw men is aan het koor. Na zoveel jaren vergrijst ons
koor, daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden. Ons

repertoire bestaat uit gezangen in het Nederlands, Latijn
en Gregoriaans. Iedere donderdag van 19.45 tot 22.00
uur is er repetitie in De Haard aan het Molenpad. We
zingen twee tot drie keer per maand op zondag om
11.00 uur in de vieringen en op weekdagen bij rouw en
trouw. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met mij
op, tel. 06 37 60 82 58.

Frans Aarts, secretaris Con Amore
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten

Gedoopt
Daniel Radeljic-Jakic
Celina Sobieraj
Mireille Kuipers
Ethan Kallan
 
Overleden
Hetty de Zoete-van Osch, 82 jaar
Corry van Riet, 92 jaar
Julie Perreijn-Bakker, 97 jaar
Riet van Heiningen-Koot, 85 jaar
Iny van Wissen-Disseldorp, 95 jaar
Martin Alsemgeest, 89 jaar
Frans van der Veer, 84 jaar
Mien van Bemmelen, 90 jaar
Kees van der Zalm, 71 jaar
Wies van der Veer-Jonker, 89 jaar
Chiel Baars, 97 jaar
Henny Waaijer, 70 jaar
Jacques Togni, 84 jaar
Ruud Wichgers, 72 jaar
Ria van Gemert, 91 jaar
Mia Hol, 87 jaar

Mevrouw Van Bemmelen is op
negentigjarige leeftijd rustig inge-
slapen. En wie kende haar niet?
Jarenlang was zij de huishoudster
van pastoor Cramer, pastoor van De
Goede Herderkerk. Bij vele parochia-
nen en buurtgenoten was zij een
bekende. Na de fusie werd ze vaste
bezoeker in de St. Martinuskerk.

Mevrouw van Bemmelen stond op haar zelfstandigheid. Ze was broos maar
dol op uitjes en spelletjes die in de buurt werden georganiseerd. Zij trok al-
tijd andere ouderen over de streep om mee te doen. Na haar tweede zieken-
huisopname kon zij terecht in WZH Schoorwijck in Leidschendam waar ze
heel tevreden toeleefde naar haar negentigste verjaardag op 5 september.
Ze overleed uiteindelijk op 2 oktober in het bijzijn van haar familie. Een
bijzonder mens is heengegaan. We gaan haar missen.

Mélanie Struik

Mevrouw Mien van Bemmelen overleden

De leden van het Oecumenisch Vrou-
wenwerk blijven positief en hoopvol
in deze donkere tijd. Advent, de tijd
van verwachting en uitzien naar het
Licht. De Vrouw en Geloof groep
hoopt op 15 december een Advent-
viering te houden in de Dorpskerk in
Leidschendam. Deze ochtend wordt
verzorgd door Vigilia van Akkeren en
Annemieke Hartman.
 
Ook voor 2022 staat de derde
woensdag van de maand gepland in
de agenda's. De eerste bijeenkomst
is op woensdag 19 januari 2022, van
10.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur, in
de Kruisheuvelkerk in Leidschendam.
Aanmelden bij Plony Korving-Harte-
veld, per telefoon:  06 10 29 27 26 of
per mail p.korving@outlook.com.

Vrouw en Geloofgroep

Coronamaatregelen betreffende de ventilatie en verwarming zullen in de
komende wintermaanden ervoor zorgen dat het niet ‘ijskoud’ zal zijn tijdens
de vieringen, maar wel minder aangenaam. In de HH. Petrus en Pauluskerk
zal de heteluchtkachel vóór de viering uitgezet worden. Daardoor zal de tem-
peratuur in de kerk gelijk gaan dalen. Dit is niet te vermijden omdat er geen
grote luchtstroom in de kerk mag zijn in uw aanwezigheid. In de Sint Marti-
nuskerk verwarmen de kachels de lucht met verse lucht van buiten en wordt
de binnenlucht afgezogen. Deze kachels zijn dus veilig met het oog op onze
gezondheid. Daar zal het iets aangenamer zijn.
 
Laten we wel onze jassen aanhouden in de vieringen in deze wintermaan-
den. We hopen op een milde winter en doen er alles aan om de vieringen
verantwoord te laten doorgaan, en daar horen verwarming en ventilatie bij.
We rekenen op uw begrip.

Verwarming en ventilatie in coronatijd

Hulp gevraagd om samen het koper te poetsen

Op dinsdagochtend 14 december vanaf 9.30 uur gaan we het koper poetsen
uit de HH. Petrus en Pauluskerk, met vrijwilligers van de parochie. Wilt u ons
komen helpen? U kunt mij bellen, tel. 06 126 55 405, als u kan komen hel-
pen. Heel graag en… de koffie staat klaar!

Namens de Marthagroep, Joke Valk
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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

Priesterwijding Sander Verschuur

Op zaterdag 13 november is Sander Verschuur tot pries-
ter gewijd door bisschop Van den Hende in de kathe-
draal van Rotterdam. Ondanks de coronamaatregelen
was de plechtige Eucharistieviering zeer feestelijk. Er
waren vele priesters van het bisdom, familieleden van
Sander, vrienden, parochianen en ambassadeurs van
Vronesteyn aanwezig.
 
Als motto voor zijn priesterschap heeft Sander een pas-
sage van de profeet Nehemia uitgekozen: “De vreugde
die de Heer u geeft is uw kracht” (Nehemia 8,10), woor-
den die heel mooi uitdrukken hoe vreugdevol het is om
de Heer te dienen en hoe dit enthousiasme iemand kan
ondersteunen en door moeilijke tijden heen kan helpen.
 

Bij de belangrijke rol van Gods vreugde heeft de bisschop
ook stil gestaan in zijn preek: “Sander, deze dag is een
vreugdevolle dag, maar ook als er momenten zijn van
tegenwerking [...] blijf je dan toch verheugen in het pries-
terlijk dienstwerk van de Heer... Want, zegt de Heer, het
is belangrijk dat we niet opgeven, maar ons laten leiden
door de lange adem van Gods Geest.”
 
Een nieuwe priester is altijd een kostbaar geschenk van
God aan de universele Kerk. Laten we Sander oprecht
ondersteunen met woorden en gebed bij de mooie mis-
sie waaraan hij nu begint. Sander is nu werkzaam in de
H. Theresia van Avilaparochie in de Drechtsteden, waar
hij ook als diaken gediend heeft.

Laura Migliori, ambassadeur Vronesteyn
 
 

12



Kerk en wereld

Adventsactie 2021

‘Een gezonde start voor moeder en kind’ is dit jaar het
thema van de Adventsactie, zoals ook vermeld in het
vorige nummer van Kerk aan de Vliet. In de Adventstijd
steunen onze parochies dit jaar een project in Zimbabwe
voor een opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwan-
gere vrouwen en hun echtgenoten ruim op tijd voor de
bevalling naar de kliniek kunnen komen en daar veilig de
bevalling kunnen afwachten.

Justitiepastoraat

In de week na Pasen waren in onze kerken de jaarlijkse
collectes voor het justitiepastoraat. De Stichting Uit-Zicht
ondersteunt de geestelijke verzorging binnen de Peni-
tentiaire Inrichting Haaglanden, locatie Scheveningen.
Ondanks de omstandigheden vanwege corona hebben
de collectes dit jaar het bedrag van € 224,25 opgebracht.
Daarvoor onze hartelijke dank.

Anneke van Ruiten, Stichting Uit-Zicht

Opbrengst kerkkoekjes

In het weekend 6/7 november was
het Willibrordzondag. Willibrord
kwam aan het eind van de zevende
eeuw naar onze streken om het ge-
loof te verkondigen en bouwde de
nodige kerkjes. Een missionaris dus, 
net als de missionarissen die vanuit onze parochies naar
andere landen zijn vertrokken en daar ook kerkjes bouw-
den. Bij elkaar zijn dat er nog zeven. Voor hen werden er,
heel toepasselijk, op Willibrordzondag speciale kerkkoek-
jes verkocht. De opbrengst was bijna € 600.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

 
In het weekend 18/19 december krijgt de actie bijzonde-
re aandacht in de vieringen. 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.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Wereldwijd op weg naar een synodale Kerk
In het vorige nummer werd melding gemaakt van het ‘synodale proces’, dat
de paus is begonnen om alle mensen beter te betrekken bij de toekomst van
de Kerk. Allen worden uitgenodigd om actief betrokken te zijn, om in bewe-
ging te komen, om creatief te zijn.
 
Het proces bevindt zich nu in de ‘diocesane fase’: in alle bisdommen van de
wereld wordt nagedacht over de vraag, hoe de Kerk meer plaats kan bieden
voor inbreng en inspraak van gelovigen. De Nederlandse bisschoppen heb-
ben een handreiking gemaakt voor het voeren van dit gesprek. Uit het ge-
heel van onderwerpen hebben zij er drie gekozen om de aandacht op te rich-
ten. Dat zijn: Vieren; Medeverantwoordelijk voor missie; Dialoog in Kerk en
samenleving.

Ondertussen is er in de priesterraad van het bisdom Rot-
terdam hierover een eerste gesprek geweest. Bisschop
Van den Hende komt nog met een ‘gespreksstarter’ voor
de parochies in het bisdom. Daarin worden de kernwoor-
den van de synode (communio, participatio, missio) ver-
bonden met de zending van de Kerk. De priesterraad
vroeg onder andere aandacht voor het thema ‘medever-
antwoordelijk voor missie’ en voor het betrekken van de
vormelingen bij deze dialoog. 

 
Binnen onze federatie wordt nog nagedacht over hoe
wij hieraan deelnemen. Het is goed als geïnteresseerde
parochianen via onze website alvast kennis nemen van
de materie. Hier zal ook worden bericht hoe we binnen
onze federatie de dialoog zullen organiseren. Het is voor
ons allen, maar vooral voor de komende generaties van
groot belang hoe de Kerk er in de toekomst uit zal zien.
Dat vraagt dat wij aandacht hebben voor de hoop en de
dromen van onze kinderen en kleinkinderen.

Emile Verviers en Pier Tolsma, diaken
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Column

Licht in duisternis
“Mijn ogen hebben uw heil aan-
schouwd.” Bekende woorden van
Simeon in de tempel als hij de heilige
baby in zijn armen mag houden.
Simeon heeft gewacht, gehoopt,
vertrouwd op Gods belofte die nu
is vervuld. Het heil: de belofte aan
Israël vervuld, en Gods genade
bestemd voor alle volken.
 
Er begint een nieuw jaar. Vaak
moeilijke dagen voor ons. Je mist
dierbaren uit je kring, voelt de pijn
om wie je verloren hebt. We hebben
zorgen over de toekomst, over men-
sen – bekenden en onbekenden –
die getroffen zijn. Gezondheid, inko-
men, contacten worden bedreigd.
Maar kunnen wij – de meesten van
ons – ook niet zeggen dat we Gods
goedheid hebben aanschouwd?
Hebben we niet veel om dankbaar
voor te zijn? Veel dat ons vertrou-
wen kan geven en goede moed?
 
Gods licht schijnt dóór in mensen
die een eindje met ons meegaan,
mensen die ons steunen, die voor
ons zorgen. En schijnt Gods licht niet
door in ons, als we medemens zijn
voor een ander, een helpende hand,
een luisterend oor? Wijzelf kunnen
zijn licht verder dragen en in vrede
leven.
 
Verschenen is de mildheid en de
trouw van onze God. We mogen met
vertrouwen het nieuwe jaar ingaan.
Wat ons ook overkomt, God is ons
nabij.

Martine Taks

Kerstgedicht

          Uit: ‘Kerstmis voorbij’
Weer was het kerstnacht, Heer.
‘Brengt Kerstmis nù
verbetering misschien?’
vraagt Gij elk jaar,
wanneer wij zitten dromen
over de nacht,
dat Gij op aarde zijt gekomen...

Anton van Duinkerken

De  rol van ouderen in families en de maatschappij 

het hart ligt en waar hij regelmatig op terugkomt in diverse toespraken en
documenten. De paus verzet zich tegen het gevaar van een wegwerpcultuur
waarin ouderen niet zouden meetellen omdat ze niet deelnemen aan het
arbeidsproces. Vooral vraagt hij aandacht voor de bijzondere rol die ouderen
spelen in het doorgeven van waarden en traditie aan nieuwe generaties.
 
“Men kan niet opvoeden zonder herinnering: ‘Herinner u de dagen van
vroeger.’ (Hb 10,32) De verhalen van de ouderen zijn heel goed voor kinderen
en jongeren, omdat zij hen in contact brengen met de beleefde geschiedenis
van zowel het gezin als van de wijk en het land. Een gezin dat zijn grootou-
ders, die de levende herinnering ervan zijn, niet respecteert en niet voor hen
zorgt, is een gedesintegreerd gezin; daarentegen is een gezin dat zich herin-
nert, een gezin dat een toekomst heeft.”
 
Evenals een boom heeft ook de mens wortels nodig, een fundament om
verder op te bouwen. Juist in een maatschappij die zo aan verandering
onderhevig is en waarin het geloof en traditie vaak vergeten lijken te zijn is
het belangrijk om ouderen te waarderen, naar hen te luisteren en vooral
van hun ervaringen te leren. Dit is het beste medicijn tegen de waan van de
dag en helpt ons om geworteld te blijven in onze familiegeschiedenis en de
geschiedenis van de plaats waar wij wonen. Jongeren moeten dus aandacht
hebben voor de generaties boven hen en openheid om van hen te leren.
Een ontwortelde boom kan niet groeien.

Pater Tom Kouijzer en Laura Migliori

In Amoris Laetitia schrijft paus
Franciscus over alle aspecten van
het familieleven. Het gaat hem niet
alleen om jonge gezinnen maar ook
over de ouderen. Hij schrijft daarom
ook over de plaats van ouderen in
families en in de maatschappij. Dit
is een thema dat de paus nauw aan

Inspiratie en bezinning

Javed beschijft indringend hoe zijn gezin leeft tussen hoop en vrees. In de
ene opvanglocatie is het leven fijner dan in de andere. En door het eindeloze
wachten op een verblijfsvergunning liggen gevoelens van uitzichtloosheid,
eenzaamheid en nutteloosheid op de loer. De kinderen kunnen naar school,
maar werken mag niet. Geconfronteerd met dit gebrek van grip op het eigen
leven en gesteund door hun christelijke geloof maken Javed in zijn gezin er
het beste van. Door de eerste stappen te zetten in de Nederlandse samen-
leving, vrienden te maken en vooral veel vrijwilligerswerk keert langzaam
maar zeker de zin terug in hun leven en ervaren zij nieuwe hoop.
 
Het boek is toegankelijk geschreven en in kleine hoofdstukken opgedeeld,
met veelvuldige citaten uit de Bijbel. Dat maakt het makkelijk om het boek
op elk moment van de dag op te pikken en een kort stuk te lezen.

Dave Zagers

Titel: Niet langer vreemdelingen?
Auteur: Javed Masih (Uitgeverij Betsaida)
 
In dit boek volgen we Javed Masih en zijn gezin. In 2014
moesten zij uit Pakistan naar Nederland vluchten. Via de
ervaringen van het gezin maken we kennis met het leven
als vluchteling in een azc en alles wat daarbij hoort. Dit
jaar loopt Javed stage in onze parochiefederatie.

Boekbespreking
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Leren en verdiepen

Wie ben je?
“Ik ben Margriet Asselman (64), ge-
lukkig gehuwd met Paul. We boffen
met onze drie volwassen kinderen,
schoondochters en drie prachtige
kleinkinderen. Ik ben geboren in
Maastricht (we vieren er nog steeds
elk jaar carnaval) en ik werk als dia-
betes- en longverpleegkundige in een
gezondheidscentrum samen met
huisartsen in de Schilderswijk. Ik hou
erg van de natuur en het maken van
lange afstandswandelingen samen
met Paul; volgend jaar hopen we de
Camino van Sevilla naar Compostella
te wandelen.”
 
Wat doe je?
“In het verleden gezinsvieringen nog
in de Johannes XXIII, bezorging van
het parochieblad en koffieschenken;
ik ben nu voor de Petrus en Paulus-
kerk coördinator van de coronagroep
(de ‘gele hesjes’).”
 
Wat inspireert je?
“Zowel in mijn dagelijks leven, mijn
werk als in de parochie is het van
belang dat we open staan voor ande-
ren. Zoals pastoor Bakker eens zei:
er zijn geen vreemdelingen maar
mensen die we nog moeten leren
kennen. Vertrouwen hebben dat het
goed komt, net zoals op de Camino.
Als je er bent voor elkaar, en ruimte
geeft, voelt dat goed: geven is ook
krijgen. Veel is bijzonder, als je de
weg samen gaat; het is prachtig om
daarvan een onderdeel te zijn.”
 
Waar hoop je op?
“Dat er in de Kerk van de toekomst
respect is voor elkaar, een balans
tussen traditie en openstaan voor
iets nieuws. Een bredere rol van de
vrouw in de Kerk (die zou anders zijn
als de verhalen – bijvoorbeeld over
Maria Magdalena – vroeger anders
waren opgeschreven). Jongeren
moeten zich in hun zoektocht ge-
steund weten; gelovigen moeten
ruimte geven voor andere vormen
van geloven, die ànderen aanspre-
ken. Kom maar thuis in de Kerk; de
deur staat open...”

Interview

Margriet
Asselman

Komend voorjaar willen we met hen die daarin zijn geïnteresseerd, het boek
‘Febe – een verhaal’ van de anglicaanse theoloog Paula Gooder bespreken.
Het boek is een roman, geen historisch verslag, over het verblijf in Rome van
de H. Febe, de vrouw die Paulus' Romeinenbrief naar Rome bracht. Het boek
geeft een goede impressie van hoe de eerste christengemeenten leefden en
voert tal van personen die we uit de Bijbel kennen ten tonele. Het is boven-
dien een spannend en goed geschreven verhaal, dat ook een blik geeft op de
Romeinse samenleving en de rol van de vrouw in die tijd. Deze historische
roman wordt in een apart deel uitgebreid toegelicht.

Leesgroep rond het levensverhaal van Febe

Omdat het gaat om een heel prettig leesbaar boek zullen
we slechts vier avonden aan de bespreking ervan beste-
den. Als u interesse hebt kunt u zich opgeven bij diaken
Tolsma; in onderling overleg zullen de data van de bij-
eenkomsten, die in de Maartenszaal zullen worden ge-
houden, worden vastgesteld. Deelname aan deze activi-
teit zal leuk én leerzaam blijken; u bent zeer welkom en
zult er – dat is wel zeker – met plezier op terugkijken.

Emile Verviers

Stars4Jesus ontvangen heilig Vormsel

Verder met je talenten in het geloof
31 oktober was een bijzondere dag voor de jongeren van de vormselgroep
Stars4Jesus. Na drie jaar voorbereiden ontvingen zij in de H. Bonifatiuskerk
het heilig Vormsel. Vicaris Van Deelen
nam de honneurs waar omdat de bis-
schop verhinderd was. Het was een
mooie viering waarin de vormelingen
vertelden over hoe zij vanaf nu hun
talenten gebruiken om te doen wat
van hen gevraagd wordt door Jezus.
En talenten hadden ze! Helpen, luis-
teren, geduld, grappig zijn, inlevend,
inspiratievol, inleven in een ander,
gezellig, vriendelijk en behulpzaam, hard werkend, aardig, vrolijk en mensen
vermaken. Daarmee gaan zij verder in hun geloof in woord en daad. Beste
Josey Filip, Claire, Iain, Isabel, Thomas, Ninian, Julia, Alessandro, Kayla, Órla,
Luuk, Björn, Nienke, Diantha, Casper en Weronica: hartelijk gefeliciteerd!
 
Binnenkort start de werkgroep vormsel weer met een nieuwe groep. Kinde-
ren die in groep 8 zitten kunnen zich aanmelden via de link op de website.
Voor meer informatie, mail naar vormsel.vlietstreek@gmail.com.

Week van gebed voor eenheid
De gebedsweek voor de eenheid is
van 16 tot en met 23 januari. Dit jaar
is het thema ‘Licht in het duister’.
Hopelijk kunnen we op zondag 23
januari met de kerken van Rijswijk
gezamenlijk in de Bonifatiuskerk vie-
ren. Dat vraagt wel dat de corona-
maatregelen dan opgeheven zijn. In
Leidschendam en Voorburg wordt
er nog nagedacht over de wijze van
vieren van deze week.

Pier Tolsma, diaken
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Op zondag 10 oktober deden acht-
entwintig kinderen in de H. Bonifa-
tius hun eerste heilige Communie.
Door corona was deze viering naar
het najaar verschoven. Ook deze
kinderen van harte gefeliciteerd met
deze bijzondere gebeurtenis.

Eerste heilige Communie

Jeugd en Jongeren

Leidschendam-Voorburg Naast de KinderVertelViering van 17.00 uur is er op
Kerstavond om 17.30 uur een gezinsviering in de HH. Petrus en Paulus met
zang door een aantal leden van Con Amore en om 19.00 uur in de St. Marti-
nus met ondersteuning door de Zanggroep. Deze Eucharistievieringen zijn
speciaal bedoeld voor gezinnen met schoolgaande kinderen. U moet u voor
deze vieringen aanmelden; zie www.rkvlietstreek.nl. Met Kerstmis is er om
15.00 uur voor de kleinsten Kindje Wiegen in de HH. Petrus en Paulus.
 
Rijswijk
Als corona het toelaat, is er in de Benedictus en Bernadettekerk op Kerst-
avond, 24 december, om 19.00 uur een Kerstvertelviering. Het Kerstverhaal
wordt naverteld en jullie, kinderen, kunnen dan meespelen: verkleed als
engel of koning of herder of heraut, of wie weet als Jozef of Maria. Je hoeft
niets uit je hoofd te leren. Als je wilt meespelen, kom dan rond half zeven al
naar de kerk; dan kan iedereen mooi aangekleed worden. Heel fijn als jullie
komen! Aanmelding voor deze viering is verplicht; zie www.rkvlietstreek.nl.

Kerstvertelviering: 24 december,
17.00 uur Sint Martinuskerk
Voor (groot)ouders met (klein)kinde-
ren van 0-7 jaar biedt deze viering op
een kinderlijke en speelse wijze in
beeld en verhaal de ervaring van een
‘kerstnachtviering’. Kinderen spelen
rollen uit het kerstverhaal en we
hopen veel kerstliederen te mogen
zingen. Alle kinderen wordt gevraagd
een elektrisch (waxine-)lichtje mee
te nemen! Aanmelding voor deze
viering is verplicht; zie onze website
rk.vlietstreek.nl.
 
Driekoningen: 2 januari,
15.30 uur Sint Martinuskerk
Een speciale Driekoningenviering.
Alle kinderen van 0-7 jaar worden
uitgenodigd om de ster te volgen en
deel te nemen aan deze viering met
het verhaal over de wijzen uit het
Oosten. Gekroond en wel zijn alle
kinderen in deze viering koning,
maar de echte koningen van de dag
komen te voorschijn als na afloop
blijkt wie er een boon in de cake
treft. Aanmelding is verplicht.
 
Feest van ontmoeting: 6 februari, 
15.30 uur Sint Martinuskerk
Met een viering die ook wel bekend
is als Maria Lichtmis vieren wij het
feest van de ontmoeting. Jezus
wordt opgedragen in de tempel en
aan de poort van de tempel ontmoet
de heilige Familie Simeon en Hanna.
Met de allerkleinsten vieren we de
betekenis van een naam krijgen bij
de Doop, met bijzondere aandacht
voor het licht en een lichtje willen
zijn in het leven. Na afloop zijn er de
pannenkoeken die horen bij de tradi-
tie van Maria Lichtmis.

In het afgelopen nummer was er een
oproep aan de kinderen voor ge-
dichtjes met het thema ‘moeder en
kind’. Hieronder publiceren we een
van de versjes die we ontvingen.
 
Gedicht van Sarah Fonville 
Ik hou van kippen 
En ik hou van jou
Ik hou van chipjes 
En de kleur blauw 
Ik hou van snoepjes 
En van chocola
Maar 't allermeest hou ik van jou 

Jezus, word vandaag en elke dag
in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag
opnieuw in ons hart geboren.

Maak ons uw voeten.
Maak ons uw handen.
Laat ons leven een teken van uw
liefde zijn.
Jezus, word vandaag en elke dag
in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag
opnieuw in ons hart geboren. 

Maak ons uw oren.
Maak ons uw lippen.
Laat ons leven een teken van uw
liefde zijn. 
Jezus, word vandaag en elke dag
in ons hart geboren,
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag
opnieuw in ons hart geboren.

Kerstvieringen voor kinderen in de federatie
 

KinderVertelVieringen

Een Kerstgebed

Moeder en kind gedicht


