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Ik heb veel aan George te danken. Hij wist fouten op te
vangen bij koor en directie. Maar – nogmaals – altijd in
goede harmonie. Hij heeft mij menigmaal bij afwezigheid
in repetities en vieringen ‘vervangen’, altijd spelend
vanaf orgelbank of pianokruk. Hij heeft talloze uitvaarten
voorzien van troostend en indrukwekkend orgelspel. Ook
de parochie en de koren behoren hem zeer dankbaar te
zijn.”
 
George, we zijn je inderdaad grote dank verschuldigd en
zullen met warmte aan je denken. We hopen dat je een
gezegende levensavond zult hebben in Leusden.
 

 

Er zijn van die mensen, die op een rustige manier aan-
wezig zijn, die hun taak volhardend en dienstbaar blijven
vervullen, in één woord: trouw zijn. Zo'n trouwe man is
George Willegers, die onze gemeenschap nu helaas gaat
verlaten, na ons vijftig (!) jaar onafgebroken te hebben
begeleid. 
 
George (1937) werkte lang bij de Douane en is vanaf
1949 actief als begeleider van kerkkoren. Hij trouwde
in 1963 met Mirjam; ze kregen twee zoons en vier klein-
kinderen. In 1962 kwam hij in de Bernadetteparochie;
hij speelde eerst tijdens de viering van 12 uur (tijdens
de Hoogmis van 10.30 uur zong Resonet met een eigen
organiste en Henny Hammes als dirigente). Twee jaar
later trad Hans Speetjens aan als dirigent. Ze hebben
47 jaar samengewerkt, voor Resonet en voor Barina.
 
Het afscheid valt George moeilijk, maar op zijn 85-ste
gaat het steeds bezig zijn opspelen. Hij hoopt dat het
de gemeenschap goed gaat en kijkt met genoegen terug
op de afgelopen 50 jaar. Het afscheid van George wordt
gevierd op 24 april (Beloken Pasen) tijdens de viering 
van 9.30 uur. Dat is ook de laatste viering waarin Hans
Speetjens de twee koren zal dirigeren, maar aan diens
afscheid zal later aandacht worden gegeven. De koor-
besturen zijn inmiddels druk doende met het zoeken 
van een nieuwe organist/dirigent.
 
47 jaar samenwerking in goede harmonie
Hans Speetjens schrijft over dit afscheid: “Toen ik op
1 februari 1975 dirigent werd van parochiekoor Resonet
in Laudibus en het kinderkoor de Speelse Inval was dat
het begin van een samenwerking met George. Dat sa-
menwerken heeft geduurd tot op heden; en dat is altijd
in goede harmonie gegaan. George’s keuze van wat hij
aan orgelspel invulde was vaak liturgisch: hij hield reke-
ning met de tijd van het jaar en koos vaak voor Bach of
tijdgenoten, maar ook Nederlandse componisten als
Albert de Klerk. Hij was met enkele anderen de grote
stimulator om een pijporgel in de kerk te krijgen.
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Giovanni Marangoni stelt zich voor

Buongiorno, ik ben Giovanni Marangoni, het nieuwste lid
van het federatiebestuur. Zoals mijn naam al een beetje
verklapt, ben ik geboren in Italië, en wel in Padova, de
stad van de heilige Antonius. Ik ben echter grotendeels
in Rotterdam opgegroeid, en heb mijn opleiding in Delft
genoten. Na in Italië en Nederland gewerkt te hebben,
ben ik nu gepensioneerd.

Aanvankelijk heb ik mij een beetje aarzelend bij pastoor Bakker aangemeld
als kandidaat voor de adviescomissie gebouwen, niet precies wetend wat me
te wachten stond. Maar sinds ik kennis heb gemaakt met vele vrijwilligers
van de federatie, met hun enthousiasme, kennis van zaken en betrokken-
heid, ben ik blij dat ik erbij mag zijn. Ik zal mij inspannen om de verschillende
gebouwen van de federatie, en in het bijzonder onze mooie kerkgebouwen,
voor de volgende generatie te behouden. Samen met allen die de federatie
Vlietstreek een warm hart toedragen, moet dat lukken.

Giovanni Marangoni

De nieuwe organisatie 

We hebben afgelopen weken door-
gepakt en de nieuwe organisatie
verder inhoudelijk vormgegeven. In
februari en maart hebben er kick-off
bijeenkomsten plaatsgevonden
waarbij de taken onder leiding van 
pastoor Bakker (altaarteams) en Giovanni Marangoni (beheerteams) tussen
enthousiaste kerngroepdeelnemers zijn verdeeld.
 
Verheugd melden we dat vanaf heden, de volgende mensen initiërend en
sturend met de werkgroepen in de teams verder aan de slag gaan: HH. Bene-
dictus en Bernadette: kerngroep altaarteam: Inge van der Schoot, Christa
van der Ven en Joris van den Boogaard; kerngroep beheerteam: Lex Bene-
ken-Kolmer. H. Bonifatius: kerngroep altaarteam: Paul Schott (interim); kern-
groep beheerteam: Paul Schott (interim). St. Martinus: kerngroep altaar-
team: Marja de Goederen en Anneke Juffermans; kerngroep beheerteam:
Emile Duijsens en Ineke Huitema. HH. Petrus en Paulus: kerngroep altaar-
team: Frans Aarts, Oscar de Man en Leo Valk; kerngroep beheerteam: Oscar
de Man, Willie Tetteroo en Joke Valk. In de Benedictus en Bernadette en de
Bonifatius zijn de laatste gesprekken nog gaande, er is goede hoop en ver-
trouwen dat ook in die kerken binnenkort een goede bezetting komt.
 
Mocht u vragen of ideeën hebben betreffende de inhoud of uitvoering van
vieringen, blijf er niet mee lopen, maar spreek één van de leden van de
kerngroep altaarteam aan. Gaat het over het gebouw, organisatie in het
algemeen, dan graag een melding naar de kerngroep van het beheerteam.
Uiteraard kunt ook indirect contact zoeken met de plaatselijke secretariaten,
via de website, of met ondergetekende.
 
De komende periode blijven we werken aan de samenwerking en verduide-
lijking binnen de organisatie. Ons doel is om gezamenlijk te komen tot een
heldere, vitale structuur waarbij iedereen met veel plezier en vertrouwen in
elkaar en de toekomst, deel van onze missionaire Kerk kan zijn. Oprechte
dank aan alle vrijwilligers voor hun werkzaamheden èn enthousiasme. Ik blijf
u op de hoogte houden.

Hartelijke groet, Lizette de Groot
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Paaskaars 2022: de Emmaüsgangers
De Paaskaars is een krachtig teken van ons geloof in de Heer. De Paaskaars
laat ons zien, dat de Heer is opgestaan. Op de Paaskaars van dit jaar staan
de Emmaüsgangers afgebeeld samen met het teken van het kruis en het
jaartal 2022. In dit jaar 2022 zijn wij in Europa opgeschrikt door een vrese-
lijke oorlog. Wanneer u dit leest weet ik niet wat er allemaal gebeurd is,
maar het grijpt mij enorm aan. Het heeft mij in verwarring gebracht en het
is vanzelfsprekend dat wij, evenals de Emmaüsgangers, spreken over de
verschrikkelijke dingen die gebeurd zijn.

Met sombere gezichten kijken we naar wat er allemaal
gebeurt. De sombere gezichten van de Emmaüsgangers
en die van ons zijn een teken van de innerlijke ontredde-
ring. Het teken van het kruis staat hen en staat ons voor
ogen. Het zou niet goed zijn, het is niet oprecht om dit
kruisteken weg te laten, ook niet op de Paaskaars!
 
Het kruis is een punt, een kruispunt waar mensen elkaar
treffen in het leven. Elkaar treffen? Nooit word je met
het kruis voor ogen opgeroepen om het leven geweld

aan te doen. Het kruisteken is met Jezus voor ogen een
ankerpunt geworden voor allen die onderweg zijn in het
leven. Op de voet van mijn kelk en hostieschaal die ik in
de Eucharistieviering mag gebruiken staat: “Ave Crux,
Spes Unica” – “Gegroet Kruis, Unieke Hoop”. Of om het
met het antwoord van Jezus zelf aan de Emmaüsgangers
te zeggen: “Moest de Messias dat alles niet lijden om in
zijn glorie binnen te gaan?”
 
De leerlingen van Emmaüs voelden opnieuw de liefde
van hun Heer in hun hart stromen: “brandde ons hart
niet in ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de
Schriften ontsloot?” “Blijf bij ons, Heer”, was hun enige
verlangen. Gelukkig mogen wij dit nabij-zijn en nabij-
blijven van onze verrezen Heer vieren in de Eucharistie
op Paaszondag, gedurende de Paastijd van het jaar 2022
in het licht, het verrijzenislicht van onze Paaskaars ont-
stoken aan het begin van de Paaswake.
 
In het licht van de vlam van de Paaskaars wens ik u, bid
ik u, het geloof, de hoop en de liefde toe voor vandaag
en morgen, voor altijd met de Heer aan je zijde, die de
Alpha (het begin) en de Omega (het einde) is. Daarom
staan deze eerste en laatste letter van het Griekse alfa-
bet ook ieder jaar op de Paaskaars. Een zalig Pasen, ook
in naam van de leden van het pastoraal team en het
federatiebestuur. Dit wensen wij u van harte toe, nu
we gelukkig het Paasfeest en de Paasvieringen weer met
elkaar mogen vieren.

Pastoor W. Bakker

Van het pastoraal team

Nellie Plaizier-van Gurp stelt zich voor

Graag stel ik mij kort aan u voor: ik ben Nellie Plaizier-van Gurp. Vanaf
1 mei zal ik in dienst komen in de RK Federatie Vlietstreek als parochie-
catecheet. Drie dagen in de week zal ik mij voor u gaan inzetten en namens
het pastoraal team de betrokken vrijwilligers ondersteunen bij de voorberei-
ding en uitvoering van catechese-activiteiten. Ook zal ik betrokken zijn bij de
KinderVertelViering. Mijn vaste werkdagen zijn dinsdag en woensdag. Mijn
overige werkzaamheden verricht ik op vrijdag en/of zondag (bijvoorbeeld
KinderVertelViering).
 
Ik zie ernaar uit om u te leren kennen en me samen met u in te zetten voor
de catechese in uw, en straks ook mijn, parochies. Dan zal ik me ook uitge-
breider aan u voorstellen. Hartelijke groet,

Nellie Plaizier-van Gurp
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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

Paasspel Het Lege Graf op 21 april in de Sint Martinus
 

DONDERDAG 21 APRIL 2022 

Sint Martinuskerk, Oosteinde 56, Voorburg 

Aanvang 19.30 uur 

Entree € 2,50  
Kaarten via de parochiesecretariaten en na de weekendvieringen 

Zie ook www.rkvlietstreek.nl  

www.vatvderegenboog.nl 

Op donderdag 21 april speelt de toneelvereniging De Regenboog uit Voor-
burg in de Martinuskerk het Paasspel ‘Het Lege Graf’ van Laszlo Fodor, een
spannend rechtbankdrama met de toeschouwers als jury. Het grote mysterie
van ons geloof wordt op een andere manier benaderd. De grote vraag is: wie
heeft het dode lichaam van Jezus doen verdwijnen? De tuinman wordt van
lijkenroof verdacht en hij wordt aangeklaagd. Getuigen vóór en tegen mel-
den zich bij de rechtbank. De toeschouwers kunnen de getuigenverklaringen
op waarheid toetsen. Zo verschijnt een hele serie Bijbelse en andere perso-
nen. Hun getuigenissen voegen zich bij de gloedvolle en warme woorden
van Maria Magdalena, de grote getuige van de verrijzenis van Jezus. De toe-
schouwers worden door het proces geleid door een overtuigde verdediger,
een gedreven officier van justitie en een rechtschapen rechter. Zij stellen aan
het eind van de voorstelling slechts die ene vraag: “Is Jezus' lichaam gestolen
of is Hijzelf van de doden opgestaan?” Wat zal het oordeel van de jury zijn?
 
De voorstelling begint om 19.30 uur. Kaartjes zijn vanaf zaterdag 2 april te
koop à 2,50 via de parochiesecretariaten en na de weekendvieringen.
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Geloven en vieren

Goede Vrijdag bloemenhulde
Tijdens de vieringen op Goede Vrijdag kunt u een bloem
mee nemen en neerleggen aan de voet van het Kruis.
Dit kan in alle kerken van onze federatie om 15.00 uur
na afloop van het samen overwegen en bidden van de
Kruisweg en om 19.00 uur in de H. Bonifatiuskerk en
de HH. Petrus en Pauluskerk gedurende de Kruisver-
ering na het luisteren naar het Passieverhaal.

Goede Week en Pasen
Volop zijn vele vrijwilligers bezig om deze bijzondere
dagen met de unieke vieringen van het lijden en verrij-
zen van onze Heer voor te bereiden. Dankbaar en ver-
heugd ben ik, dat we de vieringen van Goede Week en
van Pasen weer met elkaar mogen vieren. Ik wil eenie-
der, groot en klein (bijvoorbeeld met de Palmpasenstok),
dankzeggen voor hun inzet en het mogelijk maken om
deze sfeervolle en indrukwekkende plechtigheden van
ons christelijk geloof in onze parochiefederatie in het
jaar des Heren 2022 te vieren. Van harte mag ik u uit-
nodigen in onze kerken.

Pastoor W. Bakker

Witte Donderdagviering 

Op deze indrukwekkende avond van het kerkelijk jaar
mogen wij de instelling van de Eucharistie gedenken. Het
sacrament van Gods liefde wordt ons aangereikt door
Jezus zelf voor zijn lijden en sterven. De plechtigheid van
Witte Donderdag zal in de H. Bonifatiuskerk en in de
HH. Petrus en Pauluskerk plaatsvinden. De Heer leeft en
geeft zichzelf in grote dienstbaarheid. Zichtbaar wordt
dit in de H. Bonifatiuskerk gemaakt door het wassen van
de voeten van de jongeren die dit jaar het sacrament van
het heilig Vormsel zullen ontvangen. Zij worden gesterkt
door Gods Geest om op hun beurt, evenals de apostelen,
dienstbaar te zijn aan het leven in navolging van Jezus.

Op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 april zijn er
de gebruikelijke oecumenische meditatieve vieringen in
de HH. Benedictus en Bernadettekerk (dinsdag) en de
Nieuwe Kerk (maandag en woensdag). Met deze vierin-
gen leven we toe naar het hoogtepunt van het kerkelijk
jaar: het Paastriduüm bestaande uit Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Pasen.

Oecumenische vieringen

De viering van het hoogfeest van Pasen
Paaszaterdagviering voor kinderen
Op zaterdag 16 april is er om 19.00 uur in de H. Bonifati-
uskerk een speciale Paasviering voor kinderen. De Koor-
school zingt daarbij liederen uit de musical Jesus Christ
Superstar. Zie voor meer informatie bladzijde 16.
 
Paaswake
In deze heilige nacht waken en bidden we. We vieren
Pasen met het aansteken van de Paaskaars, het luisteren
naar de grote verhalen van God met de mensen en met
de Eucharistie. De vieringen zijn om 21.30 uur in de
H. Bonifatius, St. Martinus en HH. Petrus en Paulus.
 
Paaszondag
Op de gerbuikelijke tijden zijn in onze vier kerken de
feestelijke Eucharistievieringen. De vieringen in de
H. Bonifatius, St. Martinus en HH. Petrus en Paulus 
kunt ook via de livestream bijwonen.
 
Tuinviering voor kinderen
De kinderen van 0 tot en met 7 jaar zijn om 11.30 uur
met hun (groot)ouders welkom in de St. Martinus voor
de KinderVertelViering. Zie verder bladzijde 16.
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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:

Parochie Heilige Bonifaius, 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

Ontspanningsmiddag voor ouderen en zieken

‘Muziek in de Bonifatius’ begint weer

De concertserie Muziek in de Bonifatius heeft vanwege de coronamaatrege-
len twee jaar lang stilgelegen. Nu alle beperkingen zijn opgeheven, zal op
zondagmiddag 15 mei om 15.00 uur het seizoen geopend worden met het
concert ‘Een Rijswijkse muzikale ontmoeting’. Uitvoerenden zijn het Concert-
koor Rijswijk en het Rijswijks strijkorkest het Tollens Ensemble.

(W.A. Mozart), Christe, du Lamm Gottes (F. Mendelssohn-Batholdy), Kleine Suite Opus 15 
(R. Koumans) en Due Madrigalli (H. Andriessen). Het Concertkoor Rijswijk staat onder leiding
van Daniël Salbert en het Tollens Ensemble van Marten Sijbrandij. De toegang tot het concert
is gratis. Na afloop van dit openingsconcert schenken wij een drankje en houden wij een deur-
collecte voor de kosten.

Laatste bericht van de Samenlopers?

De Samenlopers, vrijwilligers van een tiental kerken en
groepen uit Rijswijk en omgeving, zullen eind mei bij de
sluiting van AZC Rijswijk ophouden met bestaan in deze
vorm. We blikken terug op ruim zes mooie jaren met
heel veel inspiratie en samenwerking met andere chris-
tenen en de AZC-bewoners. We hopen dat we de last

De drie volgende concerten staan gepland op 26 juni
(orgelconcert Gerard Legierse), 17 juli (Estehaagse
ensemble) en 28 augustus (orgelconcert Aleš Nosek,

Op het programma staan een zestal werken: Diverti-
mento in D KV 136 (W.A. Mozart), Sancta Maria, Mater
Dei KV 273 (W.A. Mozart), Ave Verum Corpus KV 618

Tsjechië). In het volgende federatieblad zal meer infor-
matie over de concertserie worden gepubliceerd.

Concertcommissie Muziek in de Bonifatius 

een beetje hebben verlicht en de asielzoekers en vluch-
telingen vaardigheden en afleiding hebben geboden. Ik
bedank alle parochianen heel hartelijk voor alle bijdra-
gen en steun die de Samenlopers hebben mogen ontvan-
gen. Ik wens u een mooi en vredig Paasfeest.

Ellen Sormani

kerk: 070 399 24 16. Heeft u hulp
nodig bij het vervoer, dan geeft u dat
aan bij uw aanmelding.

Zieken- en Ouderenbezoekgroep

Op dinsdag 31 mei wordt er in de Benedictuszaal van de Benedictus en Ber-
nadettekerk weer een gezellige ontspanningsmiddag georganiseerd door de
Zieken- en Ouderenbezoekgroep van de Bonifatiusparochie. De middag is
vooral bedoeld voor zieken, ouderen en alleenstaanden van onze gemeen-
schap en duurt van 14.00 tot 16.30 uur. Vast ingrediënt is de ontmoeting
met elkaar, daarbij wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Wij zijn blij
dat wij u na een tijd van corona weer kunnen uitnodigen. Wij hopen dat u
erbij bent. Wilt u zich voor 21 mei opgeven bij Open Huis van de Bonifatius-
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Dank aan mevrouw Jose Reneman
voor haar gevarieerde expositie die
het bekijken waard was.
 
De komende maanden exposeert
voor de tweede keer de heer Jules
Seelig. Hij heeft zich in nummer
2020/6 van dit blad al voorgesteld;
zie voor meer ook op zijn website
www.seeligschilderijenenmuziek.nl.
Gelukkig wordt er weer veel gebruik
gemaakt van de zaal. We wensen
iedereen veel plezier bij het bekijken
van deze expositie.

Bets Vriend

Expositie in Benedictus en Bernadettekerk

Familieberichten

Gedoopt
Leya Radeljic-Jakic
Celina Sobieraj
 
Overleden
Ada Waasdorp, 92 jaar
Truus Eijs-Pauëlsen, 92 jaar
Soei Nio The-Kho, 90 jaar
Karin Tieleman-Smulders, 69 jaar

Hongerdoek: Bondgenoten onderweg

Dit hongerdoek is gemaakt door christenen op het platteland van Peru. Het
geeft uitdrukking aan de zorgen en de hoop van de boerenbevolking. Hoe te
ontkomen aan structuren van armoede en onderdrukking? Hoe creatief te
zoeken naar wegen om God te vinden? Hoe zijn wij als gemeenschap van de
Kerk samen op weg? Ook al moeten we Jezus vaak in zijn lijden volgen, we
kunnen ook met Hem op weg zijn naar Pasen.

Heilige Bonifatius

Maaltijdprojecten

Na een lange tijd worden er weer
maaltijden gehouden in de Benedic-
tus en Bernadettekerk; we kunnen
elkaar weer ontmoeten tijdens een
gezellige maaltijd.
 
U bent voor een maaltijd welkom op
de woensdagen 30 maart, 13 april,
27 april, 11 mei en 25 mei. De maal-
tijden vangen aan om 17.30 uur. De
kosten bedragen €5 inclusief koffie
of thee; wijn €0,80.
 
Aanmelden: de maandag ervoor, tus-
sen 17 en 18 uur, op 070 396 06 99.
Goed u weer te zien.
 
In de Nieuwe Kerk worden voorlopig
nog geen ‘Jam Jam’-maaltijden ge-
houden.
 

Bericht van de Laakse Lente
Leo en Netty Olffers voelen zich schatrijk dat ze geloven
en dagelijks mensen kunnen steunen. In tien jaar huis-
kamerproject Laakse Lente merkten zij dat een beetje
aandacht ouderen vooruit helpt, als zij omringd worden

Op de afbeeldingen staan de teksten waarop ze betrekking hebben. Het gaat
over een bloeiende gemeenschap, die net als Jezus beproefd wordt en geke-
tend is. Maar Jezus blijft de zon die verandering kan brengen, onze bondge-
noot. Al raken we soms de goede weg kwijt, Jezus wijst ons nieuwe wegen,
die we samen kunnen gaan (de voet met de bloeiende boom midden onder).

door mensen die van elkaar houden. Zijn er ouderen
die eens kennis willen maken of die misschien ook hun
huiskamer open willen zetten, kijk dan op de website
www.delaakselente.nl of bel 06 52 30 73 13.

Ingekorte brief van Leo Olffers
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16.30
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11.00
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Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Organist
Resonet in L., gewetensonderzoek & palmwijding
Koorschool
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gerardus Majella
Con Amore

Zaterdag 9 en zondag 10 april: Palmzondag

ma
ma
di
wo

19.00
19.00
19.00
19.00

P&P
NweK
B&B
NweK

Gebed
Gebed
Gebed
Gebed

Pastoor Bakker
Oecumenische vesperviering
Oecumenische vesperviering
Oecumenische vesperviering

Boeteviering en Biechtgelegenheid
Zie ook bladzijde 5
Zie ook bladzijde 5
Zie ook bladzijde 5
 

Maandag 11 tot en met woensdag 13 april: Goede Week

do
do

19.00
19.00

Bon
P&P

Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

Gloria Deo
Con Amore

Donderdag 14 april: Witte Donderdag

vr
vr
vr
vr
vr
vr
vr

15.00
15.00
15.00
15.00
19.00
19.00
19.00

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

Gebed
Gebed
Gebed
Gebed
 
Comm.
Comm.

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

Kruisweg
Kruisweg, Gloria Deo
Kruisweg, St. Maarten
Kruisweg
St. Maarten
Gerardus Majella
Schola cum Jubilo

Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag

za
za
za
za

19.00
21.30
21.30
21.30

Bon
Bon
Mar
P&P

Gebed
Euch.
Euch.
Euch.

Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Bakker
Pastor Wessel
Kapelaan Huntjens

Paasviering voor kinderen, Koorschool
Gloria Deo
St. Maarten
Con Amore

Zaterdag 16 april: Paaszaterdag

zo
zo
zo
zo
zo

09.30
09.30
11.00
11.00
11.30

B&B
Mar
Bon
P&P
Mar

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed

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

Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo
JoKo
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Zondag 17 april: Hoogfeest van Pasen

ma
ma

10.30
10.30

Bon
Mar

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Gerardus Majella
St. Maarten

Maandag 18 april: 2e Paasdag

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

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

St. Maarten
Barina & Resonet in L., afscheid George Willegers
Vier Jaargetijden
Gloria Deo
Con Amore
Doopvieringen

Zaterdag 23 en zondag 24 april: 2e zondag van Pasen v/d goddelijke Barmhartigheid, deurcoll. Justitiepastoraat

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.

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

Organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten, Jos Siebers 65 jaar jubileum
Schola Cantorum
Organist

Zaterdag 30 april en zondag 1 mei: 3e zondag van Pasen

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

Vieringen in onze kerken
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za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
10.00
11.00

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

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

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

Zanggroep
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo, KRO-uitzending
Con Amore

Zaterdag 7 en zondag 8 mei: 4e zondag van Pasen, Roepingenzondag, deurcoll. priester- en diakenopl. Vronesteyn

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.
Euch.

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

Organist
Resonet in Laudibus
Schola cum Jubilo
Gloria Deo
Organist
Eerste heilige Communie, St. Maarten

Zaterdag 14 en zondag 15 mei: 5e zondag van Pasen

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
15.30

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon
Mar

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

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

Organist
Barina
St. Maarten
Koorschool, voorstelviering vormelingen
Eerste heilige Communie, JoKo
Doopvieringen
Vertelviering Kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Zaterdag 21 en zondag 22 mei: 6e zondag van Pasen

do
do
do

09.30
10.30
11.00

Mar
B&B
P&P

Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

St. Maarten
Gerardus Majella
Con Amore

Donderdag 26 mei: Hemelvaart van de Heer

vr 19.00 P&P Euch. Kapelaan Huntjens Plechtig Lof

Vrijdag 27 mei

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

Organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Organist
Con Amore

Zaterdag 28 en zondag 29 mei: 7e zondag van Pasen, deurcollecte Week Nederlandse Missionaris

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

Zanggroep
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gerardus Majella & Gloria Deo
JoKo

Zaterdag 4 en zondag 5 juni: Pinksteren

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

Mei is de Mariamaand. Dan wordt er in de P&P op de weekdagen om 19.00 uur de Rozenkrans gebeden om voor-
spraak van Maria voor alles wat ons en de wereld bezighoudt. Op vrijdag 28 mei is daar om 19.00 uur plechtig lof.
In de Mar wordt dan op woensdag om 12.15 uur de Rozenkrans gebeden voorafgaand aan de Eucharistieviering.

Vieringen in onze kerken
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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

Jos Siebers viert dit jaar zijn vijfenzestigjarig jubileum als
dirigent-organist van het parochiekoor Sint Maarten. Hij
begon op zestienjarige leeftijd in het kerkkoor van de

Viering van 65-jarig jubileum van organist en dirigent Jos Siebers

Diverse klusjes zijn er in de kerk die gedaan moeten wor-
den. Een lampje vervangen, een deur die klemt. Bent u
een beetje technisch en/of handig aangelegd en vindt u
het leuk om een handje te helpen of een verfkwast te
hanteren? Laat dat dan weten aan Oscar de Man, tel.
06 53 42 03 31. Hij kan u meer vertellen.
 
De kerk schoonmaken komt elke twee weken terug. Er is
een trouwe groep vrijwilligers vrouwen en mannen, die

Vrijwilligers gevraagd voor de HH. Petrus en Pauluskerk

zich hiervoor inzetten. Wel is er inmiddels dringend be-
hoefte aan versterking. Eens in de zes weken bent u aan
de beurt op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot ongeveer
11.00 uur. Na een gezellig koffie gaan we aan de slag,
ieder op zijn of haar eigen tempo en mogelijkheden.
 
Heeft u belangstelling of wilt u wat meer weten? Neem
dan contact op met Joke Valk, tel. 06 12 65 54 05.

Willie Tetteroo

Goede Herder. Door de fusie in 2008 ontstond het hui-
dige parochiekoor Sint Maarten.
 
Dit bijzondere jubileum wordt gevierd op zondag 1 mei
in de Sint Martinuskerk met een viering om 09.30 uur.
Hierin zingt het parochiekoor Sint Maarten onder meer
de Messe l'Homme Desarmé van Jan Mul. 's Middags is
er van 14.00 tot 15.30 uur een jubileumconcert waaraan
het parochiekoor Sint Maarten, de sopranen Demelza
van der Lans en Marijke Groenendaal, en het dameskoor
De Vrolijke Noot hun medewerking verlenen. Na afloop
is er een receptie. Toegangskaarten zijn vanaf 2 april te
koop voor € 1 bij het parochiebureau op werkdagen
09.30-12.00 uur en na de weekendvieringen. Op is op!!

Marja de Goederen

Passieconcert op Goede Vrijdag in de St. Martinuskerk

Op Goede Vrijdag 15 april om 19.00 uur is er in de Sint
Martinuskerk een passieconcert. Medewerkenden zijn
het parochiekoor Sint Maarten, Demelza van der Lans
(sopraan) en Bernard Dijkman (declamaties). Het geheel
staat onder leiding van Jos Siebers. Het concert bestaat
uit passiemuziek in vele talen met muziek uit Taizé en

van tal van componisten zoals J.S. Bach, G. Fauré,
H. Oosterhuis/A. Oomen, N. Luboff, A. Lloyd Webber,
H. Purcell, W.A. Mozart en vele anderen. 
 
De toegang is gratis (collecte na afloop). U bent van
harte welkom.

10



Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten

Huwelijksaankondiging
Simon Cuperus en Mariska van
Lochem
 
Gedoopt
Ella Christiaans
Tess Kluft
Bridget van Langh
 
Overleden
Truus van Haastrecht-de Koning
(89)
Betty Frijters-Jansen (92)
Nelly Hendriks-van Heiningen (90)
Bep Strijk-Hoogervorst (87)
Ludy Hoogervorst-Meeuwisse (86)
Piet Opdam (96)
Jan Groeneweg (88)
Netty van der Mee-van Arendonk
(97)
Marianne Vink-van Lieshout (80)
Siem Simons (85)
Clorinda Cristofoli-Cimatoribus
(96)
Marie Josee Bakker-Bogaers (64)
Loes Duijvestijn-Simonis (93)
Gerard Hijdra (88)
Hendrik Ramsaran (66)
Riet Belt-Clemens (87)
Bep Posma (91)

Jan Dobbe heeft met zijn kameraad
Peter alle verlichting van de begane
grond in De Haard vervangen door
zuinige ledverlichting. Duurzaam
bezig… omdat het licht zelfs gedimd
kan worden, ook zijn er een paar
leuke sfeerlampjes voor aan de
wand opgehangen. Kijkt u maar hoe
mooi het is geworden.
 
Omdat de steiger er nu toch stond,
heeft de vrouw van Jan gelijk de
dakramen grondig schoongemaakt
waardoor er nu ook weer meer
daglicht binnenkomt. Bedankt Lia,
Jan en Peter, namens de parochie!

Willie Tetteroo De vrouwengroep van de Raad van
Kerken verzorgde de gebedsviering
op 4 maart in de Oude Kerk in Voor-
burg. Het thema was: ‘Gods belofte’.
Afgewisseld met stiltemomenten,
een Schriftlezing en een overweging
werden er onder het zingen van ‘Als
alles duister is’ zeven kaarsen aange-
stoken. In deze viering voelde men
zich nauw verbonden met alle zeven
wereldwijde organisaties van de
Wereldgebedsdag. Na de zending
en zegen was er voor iedereen een
zakje met een zaadje van hoop, als
herinnering aan Gods voortdurende
liefde.
 
Zie www.raadvankerkenlv.nl voor
meer informatie over de Raad van
Kerken. Met een abonnement op de
Nieuwsbrief blijft u op de hoogte van
de andere kerken in de buurt.

Nettie Moors

Wereldgebedsdag

Nieuwe verlichting in De Haard

Ouderenpastoraat Leidschendam-Voorburg

In onze parochies hebben wij veel ouderen die zelfstandig wonen, in een
verzorgingshuis of verpleeghuis. Zij kunnen niet altijd naar de kerk komen,
daarom worden zij thuis bezocht en bezorgen wij hen op hun verjaardag een
felicitatiekaart. Omdat het pastoraal team dat niet alleen kan, zijn er con-
tactpersonen die de ogen en oren van de parochie proberen te zijn.
 
De groep die dit belangrijke werk doet telt in Leidschendam nog slechts acht
personen en in Voorburg zijn het er niet veel meer. Vandaar deze dringende
oproep/vraag aan u: wilt ú ons komen helpen om indien nodig onze oudere
parochianen wat extra aandacht te geven met soms een klein bezoekje aan
huis? Wilt u meer informatie over wat er van u verwacht wordt, belt u mij
gerust tel. 06 44 36 65 42 of stuur een e-mail lhmvalk@gmail.com. Wij
hopen op uw reactie.

Leo Valk, ouderenpastoraat Trinitas

Ontmoetingsmiddagen voor ouderen

Twee jaar lang bepaalden de coronamaatregelen in grote mate onze manier
van leven. Het ontmoeten van anderen werd er sterk door beperkt. Vaak
bestond het contact uit even naar elkaar zwaaien bij het uitgaan van de kerk
of tijdens het boodschappen doen. Gelukkig is de kans op ernstige gevolgen
van corona sterk verminderd en is het ook weer mogelijk met grotere gezel-
schappen bij elkaar te komen.
 
Daarom zijn er twee ontmoetingsmiddagen voor 70+ parochianen gepland.
Voor de Sint Maartenparochie op donderdag 19 mei in het atrium van de
St. Martinuskerk in Voorburg of bij mooi weer in de pastorietuin en voor
de Trinitasparochie op donderdag 9 juni in De Haard in Leidschendam.
Vanaf 14.30 uur bent u welkom. Wij zorgen voor koffie, thee, een drankje
en een hapje.
 
In verband met de voorbereidingen dient u zich vooraf aan te melden bij het
centraal parochiebureau 070 327 45 11. Voor de bijeenkomst in Voorburg
kan dat uiterlijk op 13 mei en voor de bijeenkomst in Leidschendam uiterlijk
op 3 juni. Indien u vervoer nodig heeft of gebruik maakt van een rollator,
meldt u dit dan ook met uw telefoonnummer. Wij zorgen dan voor vervoer.

Anneke van der Graaff, Paul Sas en Leo 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

Kloosterdagen van 27 tot en met 29 juni in Egmond-Binnen
Van 27 tot en met 29 juni kunt u met parochianen uit onze federatie in de abdij van de benedic-
tijnen doorbrengen. Ingrid van der Aart, voormalig lid van ons pastoraal team, wil ons graag ont-
vangen. Zij is als oblaat, lekenbenedictijn, aan de abdij verbonden. De aankomst op maandag is
tussen 14 en 16 uur, het vertrek op woensdagmiddag. Er wordt deelgenomen aan de dagelijkse
Eucharistie- en gebedsvieringen en de gezamenlijke maaltijden. De deelnemers spreken samen
met Ingrid over het leven van de benedictijnen en hoe elementen daarvan in het eigen leven 
kunnen worden toegepast. Ook is er ruimte voor onderling contact en ook voor afzondering.

 
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedragen de kosten € 140,- per persoon. Voor het vervoer naar de abdij bent
u zelf verantwoordelijk. Er kunnen afspraken worden gemaakt om gezamenlijk te reizen. Voor aanmelding en meer
informatie kunt u bij mij terecht.

Pier Tolsma, diaken

Nieuwe leesgroep over Febe
Zoals in de vorige Kerk aan de Vliet
is aangekondigd start de leesgroep
Febe op woensdag 27 april op 20.00
uur in de Maartenszaal in Voorburg.
Het is een toegankelijk boek en het
beloven weer mooie gesprekken te
worden. Graag u vooraf bij mij aan-
melden. Zie voor meer informatie
ook onze website.

Pier Tolsma, diaken

Bedevaarten
We kunnen weer op bedevaart. Diverse organisaties
hebben weer een bedevaartprogramma voor 2022.
Haagse Bedevaarten organiseert op 30 april en 1 mei de
tweedaagse openingsbedevaart naar Kevelaer. Het Ban-
neux-comité organiseert van vrijdag 13 mei tot en met
dinsdag 17 mei een vijfdaagse bedevaart met medische
begeleiding. Van 17 tot 22 september gaan we vanuit
onze parochiefederatie op bedevaart naar Lourdes.
Meer informatie vindt u op onze website en in folders
achterin onze kerken.
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Kerk en wereld

Collecte voor justitiepastoraat
De Stichting Uit-Zicht ondersteunt
de katholieke justitiepastores van de
Scheveningse gevangenis. Zij leiden
kerkdiensten, begeleiden gespreks-
groepen en voeren individuele pas-
torale gesprekken. Zij hebben dan
ook een intensief contact met de
gedetineerden en zijn voor veel van
hen een vertrouwenspersoon. Zij
steunen de gedetineerden ook met

Synodale Kerk: hier en nu samen op weg
Op 26 en 27 februari kwamen een kleine vijftig parochianen vanuit onze
federatie bij elkaar om met elkaar te spreken over de toekomst van de Kerk.
De bisschoppen van Nederland hebben ons gevraagd ons daarbij te richten
op de thema's vieren, medeverantwoordelijk voor missie, en dialoog in Kerk
en samenleving. De gesprekken verliepen in een goede sfeer. De deelnemers
waren er blij mee. Het lidmaatschap van de Kerk en vooral van de lokale
geloofsgemeenschap is belangrijk voor hen, het inspireert hen, geeft hen
kracht en rust. Hieronder belicht ik zonder in detail te gaan drie rode lijnen
die mij opvielen. Een uitgebreider verslag vindt u op onze website.

Begrijpelijke taal
Vooral bij het bespreken van het thema ‘vieren’ kwam
aan de orde dat de taal van de Kerk veraf staat van de
taal van de kerkgangers en zeker van de jongeren onder
hen. Zowel taal als rituelen en symbolen verliezen hun
kracht als ze niet verstaan worden. Dit geldt voor het
Latijn, maar ik ben bang dat dit ook geldt voor de teksten
van Huub Oosterhuis. Schoonheid is een belangrijke
waarde maar hoezeer mag het ten koste gaan van ver-
staanbaarheid? Hoe sluiten we aan bij de beleving van
ons gehoor en spreken we de taal van het volk?
 
Waarden en normen
Meestal wordt er gesproken over normen en waarden,
maar het zijn de waarden die voorop staan, de normen
vloeien eruit voort. De Kerk heeft een grote morele
kracht. Zij staat voor belangrijke waarden en heeft daar-
mee een waardevolle boodschap voor de gehele samen-
leving. Een dialoog in Kerk en samenleving vraagt dat de
nadruk ligt op de waarden en niet op de normen, niet op
geboden en verboden. Dialoog vraagt de ander te res-
pecteren en ruimte te laten voor het eigen geweten. Een
grote mate van leerstelligheid doet de ander afhaken en
maakt de Kerk betekenisloos. Zowel missie als medever-

antwoordelijkheid voor de samenleving vraagt om
werkelijk deel te nemen aan het maatschappelijk 
gesprek en het gesprek tussen de generaties. Het
vraagt om vrijmoedigheid in het spreken, maar ook
om bescheidenheid gezien ons eigen doen en laten.
Angst is ook hier een slechte raadgever.
 
Eenheid in verscheidenheid
Alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld. Ieder is
op zijn eigen wijze een kind van God. Dat maakt hen
fundamenteel gelijkwaardig. Onze verscheidenheid is de
basis voor de gemeenschap. Door de verscheidenheid
zijn we voor elkaar van betekenis. Een synodale Kerk
vraagt respect voor de gelijkwaardigheid en verscheiden-
heid, voor de erkenning van ieders rol en verantwoorde-
lijkheid binnen de Kerk. Hierbij vraagt de positie van de
vrouw onze bijzondere aandacht. Wil iedere gelovige
inhoud kunnen geven aan de eigen verantwoordelijkheid
is verdieping van het geloof gewenst. Kunnen bijdragen
aan de opdracht van de Kerk vraagt dat ieder in staat is
woorden te geven aan het eigen geloof. Verscheidenheid
vraagt ruimte voor lokale verschillen, voor de verschil-
lende culturen die de mensheid kent.

Pier Tolsma, diaken

praktische hulp zoals tegemoetko-
ming in de kosten bij acute proble-
men, telefoonkaarten en postzegels
om het contact met buiten goed te
houden. Er is ook ondersteuning bij
resocialisatie en van speciale projec-
ten, zoals de aanschaf van muziek-
instrumenten. Op 23 en 24 april
wordt in onze kerken een deur-
collecte gehouden voor Uit-Zicht;

het gironummer van de stichting is
NL69 INGB 0009 400 600. Dankzij uw
steun kan Uit-Zicht het werk van de
justitiepastores financieel blijven
steunen.

Michel Boerkamp, bestuurslid Uit-Zicht

Solidair met het volk van Oekraïne
Op verschillende manieren tonen we onze solidariteit met het Oekraïense
volk. Dat kan door op zondag om 14.45 uur een viering van de Oekraïense
gemeenschap in de Bonifatiuskerk bij te wonen. We kunnen ook geld over-
maken naar banknummer NL21 INGB 000 000 58 50 van Vastenactie, onder
vermelding van ‘collecte Oekraïne’. We kunnen ook Schoolmaatje worden
voor de ouders van Oekraïense kinderen. Zie www.schoolmaatjesONS.nl.
De Oekraïners mogen weten dat ze niet alleen staan…
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Hoop doet leven
In het verzorgingshuis te Voorburg
waar ik destijds werkte woonde een
aardig stel. Hij was van onderen ver-
lamd en zat in een rolstoel. Zij had
een hartkwaal maar kon nog een
beetje voor haar man zorgen. In hun
slaapkamer stond een kleine spoor-
baan opgesteld omdat hij bij de
spoorwegen had gewerkt en nog
steeds een liefhebber van treinen
was. En hij verdiepte zich in het
christelijk geloof want hij was bezig
met lezen van het boek ‘De Bijbel in
beeld in 66x10 minuten’. Toen zijn
vrouw overleed was hij erg ontdaan
maar pakte toch zijn leven weer op.
Een tijdje later, toen ik daar niet
meer werkte, ben ik bij hem langs-
gegaan en hij vertelde dat hij was
begonnen met vioolles. Op 80-jarige
leeftijd! Hij zag er wel wat zwakker
en fragieler uit dan voorheen maar
hij was nog even opgewekt en vro-
lijk. Toen ik enige tijd daarna een
trein-encyclopedie tegenkwam in
het tweedehands boekwinkeltje
wilde ik hem daarmee verrassen.
Met het boek wilde ik hem bezoeken
maar zijn naambordje was verwij-
derd en bewoners vertelden mij dat
hij was overleden.
 
Ik heb veel mensen mogen helpen
in de zorg maar sommige daarvan
zijn blijven hangen in mijn geheugen.
Bij dit aardige stel zag ik dat oude
gezegde: ‘niet klagen maar dragen’
in uitvoering. En hij liet me zien dat
je nooit te oud bent om aan iets
nieuws te beginnen. Hoop is een
droom waar aan gewerkt wordt.
Hoop doet Leven.

Jerry van Veldhoven

Column

Zou ik nog vrezen,
nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen,
die mij vrede geeft?
Niets heb ik te vrezen
in leven en in dood.

Uit ‘U zij de glorie’ (GvL 432)
 

Lied Je verlangen, je roeping vormgeven
Mensen zijn naar Gods beeld geschapen. Dat maakt dat ze goed en gelukkig
willen zijn. Goed en gelukkig zijn abstracte begrippen die erom vragen con-
creet vorm te krijgen in ons leven. In de serie over de sacramenten gaat het
deze keer over de sacramenten van het Huwelijk en van de Wijding, de sa-
cramenten van dienstbaarheid: zij staan ten dienste van de gemeenschap.
 
Mensen maken voortdurend keuzes om hun leven vorm te geven. Naar
welke school zal ik gaan, welke opleiding volgen, welke sport vind ik leuk,
met wie sluit ik vriendschap? Met welk beroep ga ik mijn brood verdienen en
draag ik bij aan de maatschappij? Waar ga ik wonen, wat doe ik aan vrijwilli-
gerswerk en aan hobby's? Veel keuzes zijn pragmatisch en voor een beperk-
te duur; andere zijn essentieel voor ons hele leven.
 
Radicale keuzes in ons leven komen voort uit een diep verlangen. Dit moet
ik doen; dit is mijn leven. Zo hoop ik een goed en gelukkig mens te worden.
De radicaliteit maakt de keuzes sacramenteel. Ze vragen om Gods genade
en om bevestiging in de gemeenschap. Het Huwelijk heiligt de liefde tussen
man en vrouw en het krijgen en opvoeden van kinderen. Man en vrouw
zijn er ten dienste van elkaar en van hun kinderen. De Wijding tot bisschop,
priester of diaken maakt de wijdeling tot dienaar van de Kerk, het volk van
God. De radicaliteit van deze keuzes wordt ook zichtbaar in de eenmaligheid
van deze sacramenten. Dit vraagt dat het bewuste, doordachte, gerijpte en
in volle vrijheid gemaakte keuzes zijn.
 
Geen enkel sacrament is een afronding maar steeds een begin. Huwelijk en
Wijding staan aan het begin van een levenslang proces van worden wie je
bent. De roeping, het verlangen van het begin moeten bestendig worden en
verder rijpen, verbreden en uitgroeien. Zo ontstaat er ook een evenwicht
tussen de onrust van het verlangen, van de verliefdheid en de rust van de
rijping en de bestendigheid. De genade van het sacrament is ons tot steun
maar geeft geen garantie. Ook deze vorm van genade vraagt om onze ont-
vankelijkheid en medewerking.

Pier Tolsma, diaken

Boekbespreking
Titel: Online met Heiligen
Auteur: Michel Remery
 
Welke heilige zou je weleens willen ontmoeten? In dit
boek kun je kennismaken met meer dan 100 heiligen uit
verschillende eeuwen. Apostelen en pausen, maar vaak ook heel gewone
mensen. Bij het boek hoort een app met video's en sociale media profielen
van alle heiligen. Zo leer je ze nog beter kennen.
 
In de inleiding schrijft priester Michel Remery: “De heiligen zijn onze vrien-
den in de hemel, en je kunt hen vragen ook voor jou te bidden!” Hij noemt
dat net zo simpel “als communiceren op sociale media”. De levensverhalen
van de heiligen zijn gekoppeld aan moderne vragen. Deel 1 van het boek
gaat over heiligheid en roeping in het dagelijks leven. In deel 2 gaat het over
de relatie met God en anderen. Achterin het boek kun je jouw eigen profiel
invullen en het verhaal van jouw weg met God. Want iedere gelovige is ge-
roepen tot heiligheid! Dit multimediale boek brengt heiligen dichtbij. Het kan
je helpen om te groeien in de relatie met God door iedere dag tijd te maken
voor gebed en door je dagelijkse taken met buitengewone toewijding en lief-
de uit te voeren, zoekend naar de wil van God. Net zoals de heiligen deden.

Javed Masih, diakenstudent

Inspiratie en bezinning
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Leren en verdiepen Interview

Sycamore – Waar geloof jij in?
Sycamore is een nieuwe cursus over het katholieke geloof
en waarom dit relevant is voor ons leven. Er is ruimte om
andere mensen te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en
over zaken na te denken die er echt toe doen. Iedereen is
welkom! Elke Sycamorebijeenkomst bestaat uit: ontmoe-
ting, samen een inleiding volgen en verschillende momen-
ten om met elkaar in gesprek te gaan. Aan de orde komen
onderwerpen als: schepping, zondeval en verlossing, ge-
meenschap van de Kerk, sacramenten, Maria en eeuwig leven. Driemaal is
de inleiding een film uit de Sycamoreserie (Engels met Nederlandse onder-
titeling), tweemaal komt pastoor Bakker spreken in het kader van het Jaar
van de Sacramenten.
 
Op de dinsdagen 10 mei, 24 mei, 7 juni, 21 juni en 5 juli vinden deze ontmoe-
tingen plaats in de Maartenszaal van de Martinuskerk te Voorburg. Vanaf
19.15 uur bent u welkom. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Van 20.45 tot
21.15 uur kunnen we nog gezellig napraten. Wilt u deelnemen meldt u zich
dan aan bij het centraal parochiebureau 070 327 45 11 in Voorburg of via
e-mail: alpharkvlietstreek@gmail.com.

Het Alpha-team

Twee avonden over de zeven Sacramenten
Tot 9 juli is in ons bisdom een themajaar over de Sacramenten. Door het ont-
vangen van de sacramenten verandert je levensweg in een geloofsweg. Wij
vieren ons geloof en ons leven in de sacramenten. Er zijn sacramenten die
meer in stilte plaatsvinden en andere sacramenten zijn aanleiding om met
meer mensen samen feestelijk bijeen te komen. De sacramenten, in stilte of
groots gevierd, vinden plaats op bijzondere momenten van het leven. Ieder
sacrament is een dankbaar moment voor de persoon die het sacrament ont-
vangt, voor allen die het meemaken, voor heel de geloofsgemeenschap.
 
Ik nodig u uit om op twee avonden in de Maartenszaal te Voorburg stil te
staan bij en samen over de betekenis van de zeven sacramenten te spreken.
Je kunt ook kiezen voor één van de avonden. Op dinsdag 10 mei de sacra-
menten van de christelijke initiatie: de Doop, het Vormsel en de Eucharistie.
Op dinsdag 24 mei de sacramenten ten dienste van de geloofsgemeenschap:
het Huwelijk en de Wijding, én de sacramenten van genezing: de Ziekenzal-
ving en Boete en Verzoening. We beginnen om 19.30 uur.

Pastoor W. Bakker

Op woensdag 25 mei 2022  wordt in
de Lucaszaal van de Bonifatiuskerk
de film ‘The Way’ vertoond. De film
start om 14.30 uur. De vrije gift is
bestemd om de auteursrechten te
kunnen betalen.

Een Amerikaanse arts, wiens zoon tijdens een storm in de Pyreneeën is ver-
ongelukt op zijn pelgrimstocht naar Santiago, gaat die tocht nu zelf afmaken,
om te kunnen begrijpen wat zijn zoon bewoog. 
 
Op maandag 13 juni, om 20.00 uur wordt in de Maartenszaal van de St.Mar-
tinuskerk de film ‘The two Popes’ vertoond. Over deze film, die handelt over
de pausen Benedictus XVI en Franciscus en hun relatie, meer in het volgende
nummer. Reserveert u alvast de datum! 
 

Cinekerk 25 mei en 13 juni

Wie ben je?
“Ik ben Dave Zagers (34), geboren in
Brabant. Als econoom ben ik analist
bij het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek; ik houd me nu bezig met de
gemeentelijke afvalstromen. Ik hou
van geschiedenis, politiek, filosofie,
lezen en wandelen. Mijn wandel-
droom is een tocht van hier tot
Santiago...”
 
Wat doe je?
“Ik zit in de redactie van dit federa-
tieblad, en zorg onder andere voor
de layout van de pagina's over Leid-
schendam en Voorburg (Joke Valk
levert de artikelen aan) en soms voor
een boekbespreking.”
 
Wat inspireert je?
“Mijn geloof in God, die Liefde is en
in Jezus als Gods concrete gezicht,
wiens leven onze leidraad is. Vanaf
mijn 13e (toen mijn opa werd begra-
ven) ben ik de rijkdom van liturgie
gaan proeven, die ons naar de per-
soon van Jezus leidt. Ik ben intens
gaan beseffen dat de schepping
mooi is, en ben de Schepper daar
dankbaar voor. God is hier. Ook als je
tekort schiet, ziet God je als een mooi
mens; je hoeft je niet te bewijzen
voor God om in zijn liefde te blijven.
Als je je een gebroken werktuig voelt,
kun je omkeren, anders gaan doen;
die vrijheid is er! Je bent dan kind
van God; ik hoop dat mensen dat
ook ervaren en anderen ook zo gaan
beschouwen. En je doet het samen:
we ervaren gemeenschap als we
Gods mysterie vieren in de Mis.”
 
Waar hoop je op?
“Op een Kerk als plek voor mensen
van allerlei achtergrond, waar men-
sen zich geliefd weten ongeacht of
hun leven loopt zoals ‘de Kerk’ dat
zou willen. Een plek van barmhartig-
heid en inclusiviteit die Christus tot
haar levend hart en bron van haar
waarden maakt en van daaruit de
wereld intrekt, gesterkt door de
sacramenten. Het instituut heeft, om
leer en leven op één lijn te brengen,
nog een weg te gaan.”

Dave Zagers
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Viering op Paaszaterdag voor kinderen

Voor kinderen van de basisschoolleeftijd is er een spe-
ciale viering op zaterdag 16 april om 19.00 uur in de
Bonifatiuskerk.
 
We vertellen het verhaal van de laatste week van het
leven van Jezus, aan de hand van de belevenissen van
Rebecca. Zij is een meisje dat leeft in de tijd en de omge-
ving van Jezus. Het kruis wordt, naarmate het verhaal
vordert, samen met de kinderen ‘aangekleed’ met
elementen uit het verhaal. De Koorschool zingt daarbij
prachtige liederen uit Jesus Christ Superstar.

We krijgen zo een vermoeden van de
grootsheid van het verhaal van Jezus
in de Goede Week. En dat is heel
belangrijk.
 
Dus: zaterdag 15 april om 19 uur in
de Bonifatiuskerk. Alle kinderen zijn
van harte uitgenodigd.

Yvonne en Emile Verviers-Beker

Jeugd en Jongeren

De komende periode zijn er de volgende KinderVertelVieringen voor kinde-
ren van 0-7 jaar en hun (groot)ouders.

Paastuinviering: 17 april 11.30 uur Sint Martinuskerk
Dit jaar kunnen we Pasen weer op de vertrouwde manier aan het einde van
de Paasochtend met de allerkleinsten vieren. Het verhaal over Maria van
Magdala die bij het lege graf komt op Paasmorgen wordt verteld en in beeld
gebracht. Het open graf staat in een mooie tuin. De tuin wordt tijdens het
verhaal nog mooier gemaakt. Met deze viering leren kinderen op jonge
leeftijd de betekenis van Pasen op een creatieve manier kennen en vieren.
Na afloop is het eieren zoeken in de buitentuin van de St. Martinuskerk.

KinderVertelVieringen

KVV: 22 mei 15.30 uur 
Sint Martinuskerk
Na Pasen zullen de ouders van de
werkgroep de kindervertelviering
van 22 mei voorbereiden en het
thema bepalen. Misschien valt de
keuze op de ark van Noach, de verlo-
ren zoon, de werkers in de wijngaard
of Zacheüs. U leest het begin mei op
de website.
 

Oproep: versterking gezocht
De werkgroep KinderVertelVieringen kan goed versterking gebruiken. Bent
u zelf ouder van (een) kind(eren) in de leeftijd van 0-7 jaar en wilt u enkele
keren per jaar (geen zorgen: niet elke viering!) meehelpen met organiseren?
We ontvangen graag bericht van u via kindervertelviering@gmail.com. Ook
zoeken we (eventueel jonge) muzikanten die met hun instrument de kinder-
liedjes tijdens de vieringen op zondagmiddag willen begeleiden.

Kapelaan Daan Huntjens

Al heel veel jaren is de rol van mis-
dienaar een tot de verbeelding spre-
kende activiteit. In toog en superplie
speelt de misdienaar een belangrijke
rol in de liturgie. Het processiekruis,
de kaarsen, de bel, het wierook, het
wijwater, het Evangelieboek… Zo-
maar een aantal onderdelen waar-
mee de misdienaar de viering mag
ondersteunen.
 
Meestal begint men met deze taak
na de eerste heilige Communie en
vaak blijven mensen dat lang doen,
in combinatie met studie of werk.
Rondom Pasen is er een speciale col-
lecte om deze veelal jonge mensen
te bedanken en hun een leuke dag te
bezorgen. We hopen dit uitstapje dit
jaar weer te kunnen organiseren.
 
Lijkt het jou ook leuk om misdienaar
of acoliet te zijn? Laat dit weten aan
pastoor Bakker, aan Nathalie de
Klerk of aan iemand van de werk-
groep. Zij kunnen je nog meer vertel-
len en antwoorden geven op moge-
lijke vragen. 
 
Wij wensen iedereen een mooie
Goede Week en Paastijd toe.

Nathalie de Klerk

Misdienaars gezocht

God,
het is Pasen vandaag.
Jezus is opgestaan uit het graf.
Wij hebben de Paaskaars gezien, het licht van Jezus.
Wij hebben al die andere dingen gezien
die bij Pasen horen.
Wat zijn er vandaag veel verhalen!
We bidden dat dat licht van Pasen mag schijnen,
God, in onze wereld.
Om blijdschap te brengen.
Om mensen te helpen die alleen zijn of verdrietig.
Dat donkere stenen mogen veranderen
in stenen met veel kleuren.
Dank U wel God, U maakt ons blij,
U hoort bij ons.
Amen.

Een Paasgebed


