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Tijdens de conferentie ‘de missionaire parochie’ in Breda
(redactie: zie hiervoor bladzijde 4) werden we geïnspi-
reerd en getriggerd om na te denken hoe we van onze
kerkgemeenschappen in de Vlietstreek plekken kunnen
maken waar nóg meer mensen zich nóg meer welkom
voelen. Plekken ‘met een missie’. Mijn inspiratie kreeg
een boost door het boek ‘Als God renoveert’ van priester
James Mallon, de leerzame seminars en de mooie Eucha-
ristievieringen. Het zou te gek zijn als we straks ruimte
tekort komen en we een kerk bij moeten bouwen! Is dat
geen mooie droom? Droom met me mee aan de hand
van Mallons devies: “don't HOW your dream to death,
but WOW your dream to life!”
 
Laat ons teruggaan naar de essentie van ons geloof, het
openstaan voor de goedheid van God de Vader en de
liefde van Jezus Christus. Een overtuiging die we door-
geven aan de mensen om ons heen door open te staan
voor elkaar, meer te luisteren dan te praten en door ver-
trouwensrelaties met elkaar aan te gaan. Door elkaar
aandacht en vriendschap te geven, geven we ook ruimte
aan God. De Alpha-cursus is hiervoor de basis. Je krijgt
een inleiding in het geloof en door samen te komen, te
eten en te praten over het geloof, leer je in een ontspan-
nen gastvrijheid en vertrouwen anderen en jezelf beter
kennen. Dat sterkt je en schept een fijne band. Met
Alpha openen we onze gemeenschap voor iedereen,
jong en ouder en ook voor mensen van buitenaf. Want
daar waar mensen samenkomen daar is God in hun
midden. Dat voel je en zie je: in gebed, in gedachten en
in de ogen van mensen. Sta met guts, compassie en
vertrouwen in het leven. Met deze passie ervaar je de
heilige Geest, leer je van en met elkaar en spreek je
elkaars talenten aan. Dat zijn de drie sleutels tot het
succes van een missionaire parochie.
 
Ook het vieren van het geloof is hierin belangrijk en dat
kan op veel verschillende manieren. Muziek maakt het
geloof intens en direct voelbaar. Je wordt geraakt door

die éne noot, die éne snaar. Of doordat iedereen praise-
liederen zingt en meeklapt. Je kunt ook juist alleen rustig
in stilte bidden. Of samen door hardop te bidden en
steun te vragen voor de ander. Zo vóel je de positieve
energie stromen.
 
Hoe gaan we hiermee aan de slag? Die vraag wil ik aan
jou stellen. Wat is onze visie en waar willen we over tien
jaar staan met onze parochie? Waar worden we blij van
dat we nu nog missen? Wat wensen we? Maak het voor
jezelf helder. Als we overtuigd zijn van onze visie, dan is
de wil om dat waar te maken er ook. In onze federatie
hebben we al een goede start gemaakt. Een heldere
taakverdeling, teams van mensen die elkaar vertrouwen,
inspireren en bovenal geloof, hoop en liefde geven.
 
Mallon voorspelde een onrustige nacht en die heb ik
gehad in mijn hotel in Oosterhout. En dat kwam niet al-
leen omdat mijn kamer boven de entree van een gezellig
biljartcafé was gelegen. Al om half vijf 's ochtends wilde
ik aan de slag en ben ik ideeën gaan opschrijven. Mallon
voorspelt ook: “het komt goed, vertrouw maar op
Hem!”. We gaan voor die overvolle kerken, samen!

Lizette de Groot
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Contact en colofon Van het bestuur

Contact
 
Parochiesecretariaten
Zie ook de pagina's 6 en 10.
H. Bonifatius: 070 399 24 16
secretariaat@bonifatiusparochie.info
St. Maarten - Trinitas: 070 327 45 11
parochie@sintmaarten-trinitas.nl
 
Website: www.rkvlietstreek.nl
Facebook: @rkvlietstreek
webmasterrkvlietstreek@gmail.com
 
Pastoraal team
W.P.J. Bakker, pastoor
pastoorbakker@
sintmaarten-trinitas.nl
070 319 44 41
D.S. Huntjens MA, kapelaan
daan.huntjens@
bonifatiusparochie.info
070 327 45 11
drs. P.R. Tolsma, diaken
diakentolsma@
sintmaarten-trinitas.nl
06 12 96 70 36
Parochiecatecheet
Mw. P.M. Plaizier-van Gurp
nellie.plaizier@
sintmaarten-trinitas.nl
Federatiecoördinator
Mw. A.E. Gerritsen-van der Donck
federatiecoordinator@
sintmaarten-trinitas.nl
 

Colofon
Jaargang 6, nummer 3
 
Kerk aan de Vliet is een uitgave
van de r.-k. parochiefederatie
Vlietstreek bestaande uit de
parochies H. Bonifatius te Rijswijk,
St. Maarten te Voorburg en
Trinitas te Leidschendam.
 
Redactie en medewerkers
Metka Dijkstra, Wil Kouwer,
Dieneke Meijer, Laura Migliori
Pier Tolsma, Joke Valk,
Emile Verviers en Dave Zagers.
 
Kopij: kadv@sintmaarten-trinitas.nl
kerkaandevliet@
bonifatiusparochie.info
Oplage: 3.500 exemplaren
Druk: Editoo, Arnhem

Hierbij geef ik u weer een update van
de voortgang in onze organisatie. Op
woensdag 20 april is de pastorale kant
van de federatieve teams ingevuld.
Het is goed om te zien dat er enthou-
siaste mensen opstaan, meedenken en meedoen, dank daarvoor.
 
De kernteamleden van het Diaconieteam zijn: Tonny Smeele en Paul Sas. Er
zijn twee soorten activiteiten: lenigen van materiële nood en omzien naar
elkaar. De kernteamleden van het Vormingsteam zijn: Jolanda Sieders en
Emile Verviers. Zij trekken vanaf 1 mei samen op met de nieuwe parochie-
catecheet Nellie Plaizier-van Gurp. In het taakveld Vorming zijn twee soorten
activiteiten te onderscheiden: enerzijds betrekking hebbend op jongeren en
anderzijds op volwassenen. Het Communicatieteam zal bestaan uit Aletha
Gerritsen, Pier Tolsma en Lizette de Groot. In de komende periode worden
de laatste teams samengesteld. Langzaamaan groeien we met elkaar in het
model van de nieuwe organisatie. Er lopen al veel initiatieven en er zijn al
veel ideeën in de maak. We gaan zo door!

Lizette de Groot

Voortgang organisatie

Koninklijke onderscheidingen

Wij feliciteren de volgende parochianen met hun koninklijke onderscheiding.
 
Joke de Ruijter-Siebes: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Joke de Ruijter is sinds 1970 vrijwilliger bij zwemvereniging RZV Excelsior te
Rijswijk. Ook zet zij zich in voor het project ‘Voorlezen op maat’, een project
van de Bibliotheek aan de Vliet. Zij is lid van de Katholieke Bond van Ouderen
Rijswijk (KBO). Hier bezorgt zij sinds 2017 maandelijks het landelijke Magazi-
ne en het Rijswijkse Mededelingenblad bij de leden in de Muziekbuurt te
Rijswijk. Daarnaast was ze collectant voor verschillende goede doelen.
 
Hein Bos: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Hein Bos is al meer dan veertig jaar actief als vrijwilliger. Hij was lid van de
landelijke commissie tot modernisering van het economieonderwijs bij de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Jarenlang was hij lid van
de Provinciale Staten van Utrecht. Bij de parochies Sint Maarten en Trinitas
was hij penningmeester. Nu is hij lid van het parochiekoor Sint Maarten. Ook
is hij lid van de landelijke Raad van Advies bij de stichting Certificering voor
Makelaars en adviseur van de lokale partij Stadsbelang Utrecht.

Van de penningmeester

Afgelopen tijd zijn de enveloppen voor de Actie Kerkbalans weer rondge-
bracht. Uw financiële steun is noodzakellijk voor het voortbestaan van onze
parochies. De jaarrekeningen 2021 vindt u op de bladzijden 11 en 12. Voor
geïnteresseerden geef ik op woensdag 8 juni om 13.45 uur (na de viering) in
de St. Martinus een toelichting op de financiën van de drie parochies. Dezelf-
de toelichting geef ik digitaal via Teams op dinsdag 14 juni om 20.30 uur.
Aanmelding hiervoor kan via penningmeester@sintmaarten-trinitas.nl. 
 
Na vijftien jaar trouwe dienst is onze financieel medewerker Wim Ruijgrok in
april met pensioen gegaan. Hij heeft in de laatste jaren alle administraties
naar één financieel pakket gebracht wat het werk veel efficiënter maakt.
Janny Borsboom is inmiddels als zijn opvolger gestart. Zij neemt als parttime
financieel medewerker ruime financiële ervaring mee.

Vincent Dobbe, penningmeester
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Van het pastoraal team

Een ongebruikelijke Pinksterwens

bovenstaande woorden, die veel lijken op wat paus
Franciscus in 2013 schreef: “Als iets ons heilig moet ver-
ontrusten en ons geweten zorgen moet baren, dan is dat
het feit dat zovelen van onze broeders en zusters zonder
de kracht, het licht en de troost van de vriendschap met
Jezus Christus leven, zonder een geloofsgemeenschap die
hen ontvangt, zonder een horizon van zin en leven.”
 
Misschien is onze reactie hierop dat dit allemaal wel
meevalt ‘omdat heel veel mensen ook zonder geloof
kracht en troost vinden’ of ‘omdat niet-christenen toch
ook goede mensen kunnen zijn’. Die terughoudendheid
is een duidelijk teken dat nog niet genoeg tot ons is
doorgedrongen wie Jezus werkelijk is. Dan gelden des
te meer deze woorden van de paus: “Ik nodig iedere
christen uit […] vandaag nog zijn persoonlijke ontmoe-
ting met Jezus Christus te hernieuwen of minstens de
beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten,
Hem elke dag onophoudelijk te zoeken.”
 
Titus getuigt: wie echt de vreugde heeft ervaren van de
band met Jezus, de levende Heer, heeft tegelijk zowel
een verdriet over wie Hem nog niet kent als de missio-
naire geest die daaruit voortvloeit. Mijn Pinksterwens is
daarom een wat ongebruikelijke. Ik wens ons allen toe
dat we veel sterker gaan delen in de heilige onrust en
de zorgen van paus Franciscus en in de droefenis van
de heilige Titus. Want in en vanuit een parochie die dat
durft, zal de Heilige Geest pas echt laten zien hoezeer
Hij de Trooster is… we zullen onze ogen niet geloven.

Kapelaan Daan Huntjens

“O, wat bedroeft het ons te zien, dat zovelen verwijderd blijven van dat
vuur, dat door Jezus in onze kerken is ontstoken, waartoe wij slechts hoe-
ven te naderen om ons te verwarmen. Het is zo koud, zo donker om ons
heen, dat wij dat vuur zo dringend nodig hebben, willen wij niet verkoelen
en alle warmte verliezen.”
 
Jezus heeft in Zijn Kerk het vuur van de Heilige Geest ontstoken, maar heel
veel mensen om ons heen staan ver van dat vuur. Reeds de pas heiligver-
klaarde pater Titus Brandsma (1881-1942) uitte zijn verdriet daarover met

HH. Martelaren van Gorcum - 450 jaar herdenken

Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle
negentien geestelijken hun leven gaven. Wij kennen hen
als de Martelaren van Gorcum. Het Bedevaartsoord
Brielle wil daar dit jaar op een bijzondere wijze bij stil-
staan. We hopen dat u meedoet, omdat het belangrijk is
en blijft om hen te gedenken. Te midden van de oorlog
en het geweld in hun tijd hebben zij vastgehouden aan
het geloof. Hun voorbeeld kan ons kracht geven om, net
als zij, trouw te blijven aan ons geloof. 
 
Het heiligdom bezoeken
Ieder jaar wordt pastoor Bakker uitgenodigd om tijdens
de zomermaanden de Eucharistie te vieren op het heilig-

dom te Brielle. Dit jaar zal dat zijn op donderdagmiddag
14 juli om 14.00 uur en dinsdagmiddag 16 augustus
eveneens om 14.00 uur. U bent van harte uitgenodigd
om samen te komen en mee te vieren op het heiligdom
van Brielle, De Rik 5, 3232 LA.
 
Daarnaast organiseert Haagse Bedevaarten een een-
daagse bedevaart op donderdag 30 juni. Zie voor meer
informatie de folders in onze kerken en op onze website.
 
De nationale bedevaart is op zaterdag 9 juli waarin mgr.
Van den Hende om 11.00 uur de Eucharistie zal vieren.
Meer informatie zie www.martelarenvangorcum.nl.
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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

Op donderdag 24 en vrijdag 25 maart vond in Breda een
conferentie over ‘de missionaire parochie’ plaats. De
Canadese priester James Mallon schreef hierover in zijn
boek ‘Als God renoveert’. Naast de toespraken van Mal-
lon werd in verschillende seminars duidelijk gemaakt
hoe je komt tot een vitale en missionaire parochie. Er
waren seminars over vrijwilligerswerk en over Alpha, dé
introductiecursus voor mensen van binnen en buiten die
het christelijk geloof beter willen leren kennen. Naast
het boek van Mallon is Alpha de pijler voor een bruisen-
de parochiegemeenschap die nadrukkelijk contact zoekt
met mensen van buiten. In onze federatie start de vol-
gende Alpha in september. Aan de conferentie namen
900 mensen deel, waaronder de bisschoppen. Uit onze
federatie waren kapelaan Daan Huntjens, diaken Pier
Tolsma, Lizette de Groot, Nellie Plaizier, Frans Aarts en
Lisanne Hoogenboom aanwezig.

De missionaire parochie

Ouders wier kind
op een openbare
basisschool zit
kunnen voor hun
kind katholiek vor-
mingsonderwijs
aanvragen. De
stichting Katholiek
Vormingsonderwijs
heeft als doel leer-
lingen ervaring op
te laten doen met de katholieke traditie. Als een pelgrim
gaan ze op avontuur in een wereld die de meesten niet
kennen, vol prachtige verhalen uit de Bijbel of over heili-
gen. Ook voor scholen binnen de federatie Vlietstreek
zijn er docenten die dit mooie werk doen. Zie voor meer
informatie www.katholiekvormingsonderwijs.nl.

Katholiek Vormingsonderwijs
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Geloven en vieren

Als leerling het Evangelie leven

Zo zijn we samen op weg in een ‘synodale’ kerkgemeen-
schap waarin we gelukkig altijd leerlingen zijn en blijven
van onze Heer, maar wel met ieder z'n verantwoordelijk-
heid. Daar roept paus Franciscus ook toe op: neem je
christen-zijn serieus en doe alles om dit samen betekenis
te geven in je parochie en in je samenleving dichtbij en
wereldwijd. Dit geldt voor de pastores, maar met name
voor u, jij als parochiaan. Gelukkig zijn er medeparochia-
nen in de altaar-, de beheer-, de vormings- en de diaco-
nieteams actief en enkelen van hen hebben zitting geno-
men in de kernteams ervan. Nog niet alle kernteams zijn
op sterkte.
 
Ondanks de coronabeperkingen in de afgelopen twee
jaar zijn er bescheiden stappen vooruit gezet en hebben
we naast de aandacht voor de organisatiestructuur ons
ook ingezet voor de verdieping van ons geloof om ‘als
leerling het Evangelie leven’ welgevormd betekenis te
geven in ons dagelijks leven. Dit is geregeld digitaal via
internet gebeurd en gelukkig kan het weer tijdens geor-
ganiseerde bijeenkomsten. Hiervoor is reclame gemaakt
via een folder, die door één van de leden van de nieuwe
gevormde welkomstgroepen in elke parochiekerk aan
velen van u is aangereikt bij de Paasvieringen.
 

Drie jaar geleden zijn we vol goede moed aan de uitwerking van het
nieuwe beleidsplan met bovenstaande titel begonnen. De centrale thema's
in dit beleidsplan zijn: gastvrijheid en de parochies betekenis geven als
vindplaatsen van christelijk geloof, hoop en liefde en daarbij de nood-
zakelijke ondersteuning en vorming bieden.

Ik word altijd blij, wanneer ik bij de ingang van de kerk
door een medeparochiaan persoonlijk welkom wordt
geheten en het liturgieblaadje aangereikt krijg. Zo
komen we samen met elkaar als leerlingen van onze
Heer. Met u wil ik dit leerling zijn vooral zien als: ik wil
meer ontdekken en ervaren van ons geloof. Wat bezielt
mij ten diepste? Wat verbindt ons met elkaar en hoe
zijn wij christen in deze tijd.
 
In februari waren er binnen de federatie bijeenkomsten
in het kader van de ‘synodale Kerk’. In maart heeft een
delegatie in Breda het congres ‘de missionaire parochie’
bezocht. Komende tijd beraden wij ons wat we met de
vruchten van deze bijeenkomsten binnen onze federatie
gaan doen.
 
Laten we vooral met elkaar in alle Hartelijkheid Helder
krijgen wat het is om Heilig te leven. Daarvoor bidden wij
op het Pinksterfeest en voelen we ons uitgenodigd en
uitgedaagd in en vanuit de lokale kerken ons daarvoor in
te zetten.

Pastoor W. Bakker

Gelegenheid tot aanbidding in de kerken in Rijswijk

In concentratiekamp Dachau bewaarde de heilige pater
Titus Brandsma in zijn brillenkoker soms stiekem een
stukje van een geconsacreerde Hostie, om zo Jezus bij
zich te kunnen houden en Hem in stilte te kunnen aan-
bidden. Gelukkig is er bij ons geen sprake van zo'n situa-
tie en kunnen we in vrijheid naar de kerk komen om de
Heer in het allerheiligst Sacrament te aanbidden.
 
Tot de uitbraak van het coronavirus was daar in Rijswijk
gelegenheid voor op maandagavond in de HH. Benedic-
tus en Bernadettekerk. Vanwege het virus is dit ver-
plaatst naar vrijdagochtend in de H. Bonifatiuskerk, maar
dat draaien we nu terug. Met ingang van 13 juni is elke
maandagavond in de HH. Benedictus en Bernadettekerk

het Allerheiligste vanaf 18.00 uur
uitgesteld voor stille aanbidding, tot
de Eucharistieviering om 19.00 uur.
Uiteraard bent u geheel vrij om zich
pas in de loop van dit uur aan te
sluiten, net zoals u geheel vrij blijft
om alléén voor de H. Mis en/of de
daarop volgende Rozenkrans
(circa 19.40 uur) te komen.
 
In de H. Bonifatiuskerk is voortaan alléén nog op elke
eerste vrijdag van de maand na de Eucharistieviering van
9.30 uur gelegenheid tot aanbidding tot 10.30 uur.

Kapelaan Daan Huntjens

Afscheid van diakenstudent Javed Mashi

Dit studiejaar doet diakenstudent Javed Mashi een kleine stage binnen onze federatie. Zo heeft hij
kennis gemaakt met het Nederlandse parochieleven en ook gewerkt aan zijn Nederlandse taalvaar-
digheid. Samen hebben wij de catechese-activiteiten van onze federatie in kaart gebracht. Wij heb-
ben Javed leren kennen als een gelovig en blijmoedig mens. Wij bedanken hem voor zijn vriend-
schap, wensen hem een goed vervolg van zijn studie en bidden dat hij een goede diaken wordt. Op
zondag 21 augustus nemen we tijdens de viering van 9.30 uur in de St. Martinus afscheid van Javed.

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:

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

In de Bonifatiuskerk heeft zich een klein
groepje enthousiaste vrijwilligers gemeld
die bij toerbeurt de kerk en de pastorie
willen schoonmaken. Onder het motto
‘Vele handen maken licht werk’ is dit groepje naarstig op
zoek naar versterking. Hoe meer vrijwilligers zich melden
hoe sneller deze werkzaamheden zijn geklaard. Laat ons
niet in de steek en meld je aan bij het secretariaat van de
Bonifatiuskerk via secretariaat@bonifatiusparochie.info
of geef je op dinsdag- of donderdagmorgen tussen 09.30
en 12.00 uur op via 070 399 24 16.

Samen aan de schoonmaak

Orgelconcert Gerard Legierse

Orgelliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen.
Gerard Legierse bespeelt op zondagmiddag 26 juni het
hoofdorgel van de Bonifatiuskerk. Op het programma
staan werken van onder andere Bach, Händel, Gigout en
Guilmant. Dit orgelconcert is onderdeel van de concert-
serie ‘Muziek in de Bonifatius’. Het concert begint om
15.00 uur en duurt een uur. De toegang is gratis. Na
afloop is er een deurcollecte en de mogelijkheid een
glaasje te nuttigen in de Lucaszaal van de pastorie van
de kerk.

H. Bonifatiuskerk 125 jaar oud

Op 27 september is het 125 jaar geleden dat de toen-
malige Haarlemse bisschop C.J.M. Botteman de huidige
Bonifatiuskerk heeft ingewijd. De parochie dateert al uit
1267! Tijdens een feestweek zal de parochie bij 125 jaar
H. Bonifatiuskerk stilstaan. Op zondagmiddag 25 septem-
ber treedt in de serie Muziek in de Bonifatius het piano-
duo Symbiosis uit Antwerpen op. Op woensdagavond 28
september 2022 speelt Peter Vermaat, dichter-verteller,
poppenspeler-theatermaker, zijn voorstelling: ‘Titus,
held of heilige?’ Een theatrale en poëtische vertelling
over het leven van Titus Brandsma, die op 15 mei heilig
is verklaard. De week wordt afgesloten met de TV-uit-
zending op NPO 2 vanuit de kerk op zondagmorgen
2 oktober waarin de bisschop van Rotterdam, mgr. J.H.J.
van den Hende zal voorgaan. Meer informatie over deze
bijeenkomsten in de volgende Kerk aan de Vliet.

Oorkondes en gedenkstenen bij sloop
van Gerardus Majellakerk gered

Huize Wenkebach aan de Noordpol-
derkade is gesloopt. In dit huis, on-
derdeel van Florence, bevond zich
tot 25 januari 2010 de H. Gerardus
Majellakerk. Bij de sloop zijn de eer-
ste stenen uit 1923 en 1984 bewaard
gebleven evenals de ingemetselde
marmeren naamplaat. Zoals meestal
werd bij de steenlegging in een tin-
nen bus een oorkonde ingebracht
die herinnert aan de kerkwijding.

Deze bus bleek behalve oorkondes ook een plastic zakje
met fl 4,56 te bevatten; er stond niet bij vermeld waarop
dit bedrag betrekking had. Alle spullen bevinden zich
thans in de Bonifatiuskerk en zullen daar voorlopig
bewaard blijven.

Paul Schott
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Familieberichten

Heilige Bonifatius

Maaltijdprojecten

Afscheid van George Willegers

Toch altijd een dubbel gevoel, een
dergelijk afscheid. Enerzijds de
vreugde over iemands 50-jarige
trouw aan kerk en twee koren,
anderzijds het besef dat alles, of
liever gezegd veel anders wordt.
 
Een feestelijk geheel op Beloken
Pasen. Beide koren, Barina en Reso-
net, weer eens samen voor het voet-
licht. Prachtige gezangen, prachtig
begeleid, Pasen in de herhaling
eigenlijk. Na afloop het officiële
gedeelte: pastoor Bakker mocht hem
het Ereteken voor Bijzondere Ver-
diensten van de Nederlandse Sint-
Gregoriusvereniging opspelden, en
de bijbehorende oorkonde uitreiken.

Bovendien was er een grote bos bloemen van het federatiebestuur, die
George's vrouw Mirjam in ontvangst mocht nemen. Vervolgens naar de
Benedictuszaal waar velen van George afscheid namen, en waar de koren
van een gezellige lunch konden genieten, en waarbij als geschenk van de
koren werd aangeboden een prachtige replica van het Van Vulpen-orgel,
vervaardigd door één van de koorleden. Hans Speetjens die zo lang met
George samenwerkte, hield een emotionele afscheidsspeech.
 
En nu? Inmiddels is een nieuwe organiste aangetrokken, met wie de koorle-
den al kennisgemaakt hebben, maar die pas later tijdens de zondagsviering
actief zal zijn. Tot die tijd zal good-old Jos Laus op zondag de orgel-honneurs
waarnemen. En Hans Speetjens? Die is nu niet meer in ‘actieve dienst’ maar
zijn officiële afscheid volgt zeker nog, waarschijnlijk in het najaar.

Lex Beneken Kolmer
Hierbij wil ik, mede namens Mirjam,
het parochiebestuur hartelijk bedan-
ken voor het mooie afscheid dat ons
ten deel viel. Ook de woorden van
pastoor Bakker hebben veel indruk
gemaakt. Veel dank daarvoor. Tezij-
nertijd vertrekken wij met een goed
gevoel uit de Bonifatiusparochie.

George Willegers

Bedankt!

Expositie Benedictus en Bernadettekerk

U bent voor een maaltijd in de Bene-
dictus en Bernadettekerk welkom op
de woensdagen 8 en 22 juni, 6 en 20
juli en 3 en 17 augustus. De maaltij-
den vangen aan om 17.30 uur. De
kosten bedragen €5 inclusief koffie
of thee; wijn €0,80. Aanmelden: de
maandag ervoor, tussen 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.
 

Vacature
 
Voor het redigeren van het lectoren-
blad met gebedsintenties en mede-
delingen voor de Benedictus en Ber-
nadettekerk zoeken we iemand die
handig is met Word. Je hoeft zelf
geen teksten te schrijven. Elke vrij-
dag of zaterdag moet dit blad opge-
maakt en geprint worden en zondags
uiterlijk 9 uur in de kerk zijn. Kun jij
ons hier mee helpen? Stuur een mail
secretariaat@bonifatiusparochie.
info. Welkom!

We bedanken de heer Jules Seelig
voor zijn mooie gevarieerde exposi-
tie. De muzikanten werden goed
herkend. De komende maanden ex-
poseert Karin van de de Langenberg
uit Bergschenhoek. Ze ontdekte de
schilderkunst als iets waar je blij van
wordt. Het liefst schildert zij portret-
ten van mens en dier, op papier, can-
vas en hout, met olieverf, kleurpot-
lood en aquarel. Ook werkt zij in op-
dracht om een mooi portret te schil-
deren van uw dierbare of uw huis-
dier. Zie hiervoor haar website:
www.karinvandelangenberg.nl. We
wensen haar succes en jullie weer
veel kijkplezier met deze expositie.

Bets Vriend

Overleden
Wim Hols, 91 jaar
Theo Smilders, 67 jaar

Zie voor de jaarrekening van de Bonifatiusparochie bladzijde 12.

Actie Kerkbalans
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Vieringen in onze kerken

za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

Pastoor Bakker & 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

ma
ma

10.30
10.30

Bon
P&P

Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

Samenzang
Con Amore

Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag, H. Maria, Moeder van de Kerk

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
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk

Schola cum Jubilo
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Con Amore

Zaterdag 11 en zondag 12 juni: Feest van de H. Drie-eenheid (Trinitas), collecte voor PCI en IPCI

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
19.00

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

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

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

Samenzang
Resonet in Laudibus 
St. Maarten
Eerste H. Communie, Koorschool
JoKo
Doopvieringen
Aanbidding Allerheiligst Sacrament

Zaterdag 18 en zondag 19 juni: Feest van het H. Sacrament, Vaderdag

do 09.00 Mar Euch. Pastor Van Eijk  

Donderdag 23 juni: H. Johannes de Doper 

vr
vr

09.00
09.30

P&P
Bon

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

 
 

Vrijdag 24 juni: H. Hartfeest

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
15.30

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed

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

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Feest van HH. Petrus & Paulus, Con Amore
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Zaterdag 25 juni en zondag 26 juni: 13e zondag door het jaar

wo 12.45 Mar Euch. Pastoor Bakker  

Woensdag 29 juni: HH. Petrus en Paulus

za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00

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

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

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

Nabestaandenviering, St. Maarten

Barina
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Schola Cantorum
Nabestaandenviering, JoKo

Zaterdag 2 en zondag 3 juli: 14e zondag door het jaar

Kerken:
Soort viering:

B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus
Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Afkortingen
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Vieringen in onze kerken

za
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
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

Zanggroep
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Schola cum Jubilo

Zaterdag 9 en zondag 10 juli: 15e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Vakantiekoor

Zaterdag 16 en zondag 17 juli: 16e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

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

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Organist

Zaterdag 23 en zondag 24 juli: 17e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

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

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Vakantiekoor

Zaterdag 30 juli en zondag 31 juli: 18e zondag door het jaar

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.
Comm.
Euch.

Pastor van Eijk & diaken Tolsma
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Bakker
Pastor van Eijk & diaken Tolsma
Diaken Tolsma
Pastoor Bakker

Zanggroep

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Schola cum Jubilo

Zaterdag 6 en zondag 7 augustus: 19e zondag door het jaar

Wijziging vieringen op weekdagen
In Rijswijk zijn de gelegenheden voor aanbidding aangepast. Zie voor meer informatie pagina 5.
 
Vieringen op donderdagmorgen in Voorburg
Op 16 juni, de derde donderdag in juni, is er geen Eucharistieviering, maar een Woord en Communieviering. Op 23
juni, de vierde donderdag, is er geen Woord en Communieviering, maar vanwege het hoogfeest van de Geboorte
van Johannes de Doper een Eucharistieviering.
 
Vieringen op maandagavond in Rijswijk
Tijdens de vakantie van kapelaan Huntjens is er op de maandagen 1 en 8 augustus 's avonds geen Eucharistievie-
ring en geen aanbidding. De Rozenkrans wordt wel gebeden.

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

12.15
18.00
19.00
09.00
09.30
09.30

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

Middaggebed
Aanbidding
Eucharistie & Rozenkrans
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering

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

09.30
12.45
19.00
09.00
09.00
09.00
09.30

Bon
Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

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

Vieringen op weekdagen
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Sint Maarten en Trinitas

Centraal parochiebureau:

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

parochie@sintmaarten-trinitas.nl

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

in dringende gevallen: 06 10 77 78 75

www.rkvlietstreek.nl

Bankrekeningen: 

Sint Maarten, Voorburg, NL60 RABO 0365 9004 35 

R.K. Parochie Trinitas, Leidschendam

NL33 RABO 0365 9913 25

Sint Marinus
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

Heilige Petrus en Paulus
di en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 43 10

Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

Geef gul! Zo geeft u onze parochie
kracht en blijde hoop! Dit is het
motto van de Actie Kerkbalans van
de parochies Sint Maarten en Trini-
tas. De grote groep bezorgers van
Kerk aan de Vliet heeft de brief weer
bij u in de bus gedaan. Zo hebben we
alweer een groot bedrag aan porti-
kosten uitgespaard. Veel dank dus
aan de bezorgers.
 
Mocht u geen brief hebben ontvan-
gen – geen enkel systeem is nu een-
maal geheel zonder fouten – neemt
u dan een enveloppe mee van achter
uit de kerk. Hopelijk leest u de brief
en folder en besluit u uw parochie
financieel te steunen. Mocht u vra-
gen hebben, bel of mail ons. Wij
doen ons best ze te beantwoorden.
 
Op bladzijde 11 vindt u de jaarreke-
ningen 2021 van de beide parochies.
Actie Kerkbalans, Marie-Ginette de Bont

Actie Kerkbalans 2022

In de vorige Kerk aan de Vliet las u al
dat er misdienaars worden gezocht.
Zoals in alle kerken is er ook in de
Sint Martinuskerk een groep enthou-
siaste parochianen die de vieringen
ondersteunen als misdienaar of aco-
liet. Bespreek het met uw kinderen
en neem contact met mij op:
n.de.klerk@live.nl.

Nathalie de Klerk

Misdienaars gezocht

Is het u al opgevallen? De orgelkast in de HH. Petrus en Paulus is weer schoon!

Een paar weken geleden zijn Ida Moor, Lia Dobbe, Peter Pronk, Jan Dobbe en
ondergetekende aan de schoonmaak van het orgel begonnen. Een behoorlij-
ke klus mag ik wel zeggen. De mannen hebben het hoge werk gedaan en de
vrouwen het onderste deel van de orgelkast schoongemaakt. Op advies van
de maker van de orgelkast met warm water, paar dagen laten drogen en
toen in de (voor de kenners) gekookte lijnolie gezet.
 
Al met al vele uren vrijwilligerswerk en weet u hoe hoog de kast is? Daarom
is hierbij een dankjewel op zijn plaats aan de stoere mannen die het ‘hoge’
werk deden en aan de vrouwen die de onderkast als nieuw hebben gemaakt.

Joke Valk, coördinator Marthagroep

Op woensdag 11 mei is in de Mall of the Netherlands een kunstwerk ont-
huld. Dit kunstwerk is op initiatief van de Raad van Kerken van Leidschen-
dam en Voorburg tot stand gekomen. Het is een vredesvlam met op de sok-
kel de tekst uit het Hooglied: “De liefde is een vlammend vuur.” Met dit
kunstwerk wordt een moment van bezinning binnen het drukke winkelcen-
trum gecreëerd. ‘De Vlam’ als teken van Gods aanwezigheid in de wereld.
 
Zo wil de Raad van Kerken zichtbaar maken dat ons leven meer is dan consu-
meren. Wij hopen de bezoekers van de Mall of the Netherlands door het
kunstwerk liefde en vrede ervaren en zo de weg naar God vinden. Aan het
kunstwerk is een website verbonden: https://devlamleidschendam.nl/.

De Vlam van Leidschendam
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten

Gehuwd
Simon Cuperus en Mariska van
Lochem
 
Gedoopt
Ezra Ruifrok
Julia Weinans
Matteo Weinans
 
Overleden
Lies van den Dolder (92)
Mia Raaijmakers-Sijstermans (90)
Jeanne Hendriks (94)
Joke van der Zon-van der Meer
(78)
Netty van der Salm-Henny (86)
Max Zitter (92)

Sint Maartenparochie
Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Beheer
Incidentele lasten
Voordelig saldo
 
Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Incidentele baten
Nadelig saldo
 
Trinitasparochie
Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Beheer

Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Incidenteel & functioneel
Nadelig saldo
 

Realisatie
  56.889
250.752
    4.117
    8.234
  45.912
  13.069
    1.200
  10.398
390.571

165.946
224.297
       328
            0
390.571

Realisatie
  58.359
111.921
  11.494
  11.253
  27.834
  13.911
234.772

159.237
  72.271
       329
    2.935
234.772

Begroot
  79.246
216.970
    2.000
  12.410
  47.417
  14.335
            0
            0
372.378

137.000
233.950
            0
    1.428
372.378

Begroot
  87.893
128.900
    6.800
  12.660
  32.092
  14.075
282.420

157.700
  18.000
            0
106.720
282.420

Jaarrekeningen 2021

Toelichting jaarrekeningen 2021

De personeelskosten zijn lager dan begroot vanwege de
vacature op het gebied van catechese die per 1-5-2022 is
vervuld.

 
Sint Maartenparochie
Het jaar 2021 is afgesloten met een licht positief finan-
cieel resultaat. Kosten onroerend goed zijn hoger dan
begroot omdat er een hogere storting in de pot groot
onderhoud is gedaan voor het schoolgebouw. Dit hangt
samen met het groot onderhoud dat in 2023 is voorzien.
 
Trinitasparochie
Het tekort over 2021 is een stuk lager dan begroot. Dit 
is mede het gevolg van de gerealiseerde koerswinst van
€ 66.000. Nu zijn de koersen verslechterd. Dat belooft
een tegenvaller in 2022.

Als het goed gaat, hebben alle vrijwilligers van de parochies Sint Maarten en
Trinitas een uitnodiging voor een gezellige middag ontvangen. Mocht dat
niet zo zijn, dan kunnen zij dit bericht als uitnodiging beschouwen.
 
Parochie Sint Maarten
Voor de vrijwilligers van de parochie Sint Maarten is de vrijwilligersmiddag
op zondag 12 juni van 13.30 tot 16.00 uur in de tuin van de Martinuskerk. Bij
slecht weer doen we het in het atrium. U kunt zich uiterlijk 1 juni hiervoor
opgeven via de mail naar of anders telefonisch: bij Ineke Huitema:
tante.ineke.huitema@gmail.com, 06 49 89 00 02 of Marja de Goederen:
mjadegoederen@ziggo.nl, 06 22 37 97 76.
 
Trinitasparochie
Voor de vrijwilligers van de Trinitasparochie is de vrijwilligersmiddag op zon-
dag 12 juni van 14.00 tot 16.00 uur in de kerk en in de Haard. Bij mooi weer
kunnen we ook in de tuin. U wordt gevraagd zich voor 1 juni aan te melden.
Dit kan bij Frans Aarts: fransaarts-schoenen@ziggo.nl, 06 37 60 82 58 en bij
Willie Tetteroo: willietetteroo@gmail.com, 06 38 92 59 51.

Uitnodiging voor vrijwilligersbijeenkomsten

Na uitstel door de coronacrisis hebben de jubilarissen
van het parochiekoor Sint Maarten op 9 maart eindelijk
hun welverdiende onderscheiding ontvangen. Het zijn de
dames Olivia van der Capellen en Dory Meershoek, die
hun 25-jarig jubileum vierden, Mary Duijvestijn, Joke
Borsboom en Corrie van Kan vierden hun 40-jarig jubile-
um en de heren Ben Guldenmundt en Theo Jungschläger
vierden hun 50-jarig jubileum als koorzanger. 

Jubilarissen parochiekoor Sint Maarten
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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

Jaarrekening H. Bonifatius 2021

Lasten
Personeel
Onroerend goed
Rente en lasten schulden
Eredienst en pastoraat
Verplichte bijdragen
Kosten begraafplaats
Beheer
 
Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst bezittingen
Baten begraafplaats
Incidentele baten
Nadelig saldo
 

Realisatie
159.413
152.439
    9.949
  11.459
  48.743
  47.059
  27.570
456.632

222.574
120.805
101.046
    5.954
    6.230
456.609

Begroot
190.425
156.700
            0
  12.570
  53.413
  19.000
  20.045
452.153

214.000
  85.461
  57.500
            0
  95.192
452.153

 

 
Het tekort over 2021 is een stuk lager dan begroot. Dit
is mede het gevolg van de gerealiseerde koerswinst van
€ 40.000. Nu zijn de koersen verslechterd. Dat belooft
een tegenvaller in 2022. De personeelskosten zijn lager
dan begroot vanwege de vacature op het gebied van
catechese die per 1-5-2022 is vervuld. De kerkbijdragen
van parochianen zijn hoger dan in 2020 en dit heeft een
positief effect op het saldo van baten en lasten in 2021.

Taizévieringen in de Koningkerk

Op een zondagavond in maart bezoek ik de Koningkerk
aan de Bruijnings Ingehoeslaan 4 te Voorburg. Er is een
speciaal ingericht deel van de kerk waar men plaats kan
nemen, met als middelpunt een groot verlicht kruis,
brandende waxinelichtjes eromheen en gebedsbankjes,
een vloerkleed en stoelen. Alles in de sfeer van hoe in
Taizé in Frankrijk dagelijks de vieringen plaatsvinden.
 
Om half acht begint het ‘Avondgebed met liederen uit
Taizé’ met een lied, begeleid door een gitarist. We ver-
volgen met een psalmgebed, gebeden, een lezing uit de
Jaarbrief Taizé 2022, een Evangelielezing en verschillen-
de liederen. Wie dat wil steekt een waxinelichtje aan als
een gebedsintentie. Stilte is een belangrijk deel van de
viering. Ongeveer tien minuten heerst er volledig stilte,
een weldadige stilte, eenieder beleeft het op zijn eigen
manier. Gezamenlijk bidden wij het Onze Vader. Tot slot
zingen we ‘Heer geef ons vrede’. In de Voorhof staat de
thee klaar, wie wil kan de ander daar ontmoeten.
 
Een zondagavond, een rustgevende invulling waar men
de nieuwe week gesterkt mee in kan. Elke tweede zon-
dag van de maand is er een Taizé Avondgebed in Voor-
burg. Voor meer informatie: Taizevoorburg@gmail.com.

Nettie Moors, lid Raad van Kerken, parochie Sint Maarten
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Kerk en wereld

Vastensoep 2022

Vastensoep 2022 was een groot succes in Leidschendam, Rijswijk en Voor-
burg! Door een enthousiast team van soepkokers werd er in de hele fede-
ratie Vlietstreek in de Vastentijd wekelijks heerlijke soepen gekookt die te
koop werden aangeboden. U als parochianen, de kopers van deze soepen,
waren cruciaal voor het slagen van deze actie. Heel hartelijk dank hiervoor.
 
In Leidschendam was de verkoop op zondag na de viering. In totaal is er 130
liter verkocht. De netto-opbrengst is € 856,25. In Rijswijk is er in totaal 57,5
liter soep verkocht en dit heeft € 619,80 opgeleverd. In Voorburg werd er na
de vieringen van zaterdag en zondag bij elkaar 228,75 liter soep verkocht
waardoor er alvast € 1.604,- is overgemaakt aan Vastenactie.

Met de opbrengst van de Vastensoep 2022 kunnen heel wat lokale boeren gesteund worden in hun strijd voor be-
houd van hun land en geholpen worden bij het efficiënt inrichten van hun familiebedrijf. M.O.V. wil alle vrijwilligers
die aan deze actie hebben meegewerkt heel hartelijk danken voor hun belangeloze inzet.

Werkgroepen M.O.V.

Geloven in de ander: Samen één missie

In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren besteden wij
aandacht aan het mooie en zo belangrijke werk van de
missionarissen. ‘Geloven in de ander. Samen één missie’
is het thema van de Pinksteractie in 2022.
 
Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missio-
narissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan
tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen
op financiële steun van de Week Nederlandse Missiona-
ris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de
meest kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van solida-
riteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. Met
het ondersteunen van de Pinksteractie maakt u het be-

langrijke werk van de Nederlandse missionarissen en
missionair werkers mede mogelijk. Uw steun is onmis-
baar. De WNM hoopt van harte op uw inzet en betrok-
kenheid. Op 28 en 29 mei is er in onze kerken een deur-
collecte voor WNM. U kunt uw bijdrage ook per bank
overmaken op NL30 RABO 0171 2111 11 van Week
Nederlandse Missionaris.

Werkgroepen M.O.V.

Collecte PCI en IPCI

De Samenlopers

Op 11 en 12 juni zijn er weer de half-
jaarlijkse collectes voor de PCI en de
IPCI. Het zijn voor veel mensen onze-
kere tijden. De mensen met de min-
ste financiële draagkracht hebben
daar het meeste last van. De paro-
chiële caritasinstellingen zijn er om
hun financiële nood te lenigen. Zij
rekenen op uw steun.

Pier Tolsma, diaken

De spiritualteit van H. Titus Brandsma

Op 15 mei is pater Titus Brandsma heilig verklaard. Een goede aanleiding om
ons te verdiepen in zijn spiritualiteit. Voor Titus Brandsma gingen persoonlij-
ke devotie en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand. Zijn intieme
relatie met God was bepalend voor zijn handelen in de wereld.

Om nader kennis te maken met deze Ne-
derlandse heilige gaan we teksten van
pater Titus lezen en die met elkaar bespre-
ken. Wat betekenen deze teksten vandaag
voor ons? We lezen teksten over spirituali-
teit, Godsbeeld, natuur, lijden, Eucharistie,
Maria, verzet etcetera. Veel teksten van
Titus Brandsma zijn te vinden op 
https://titusbrandsmateksten.nl/.
 
De eerste bijeenkomst is op woensdag
8 juni om 20.00 uur in de Maartenszaal
te Voorburg. De daaropvolgende bijeen-
komsten worden in overleg vastgesteld.
Om u tijdig te informeren over de te lezen
teksten graag opgave vooraf bij mij.

Pier Tolsma, diaken

Het AZC in Rijswijk blijft nog een half
jaar langer open. Voor De Samenlo-
pers betekent dit dat zij op beschei-
den wijze tot november doorgaan
met hun goede werk. Het gaat om
de kinderactiviteiten en het verstrek-
ken van fietsen en computers.

Pier Tolsma, diaken
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Inspiratie en bezinning

Column

Boekbespreking
Titel: Titus Brandsma: van held tot heilige
Redactie: Frans Wijsen, Christoph Lüthy & Marc De Kesel
 
Wie was de Friese pater Titus Brandsma? Hij was karmeliet,
dichter, mysticus, filosoof, hoogleraar, journalist, een con-
templatieve en maatschappelijk geëngageerde geleerde.
Voor hem “was mystiek niet het verhevene en bijzondere,
maar het liefdevolle, alledaagse omkijken naar de naaste.
En dat was niet veraf, maar juist heel dichtbij”. Hij verdedigde het katholicis-
me en met name het katholiek onderwijs en de katholieke pers tegen de
overheersing van het nationaalsocialisme. Dit leidde tot zijn deportatie naar
het concentratiekamp Dachau, waar hij op 26 juli 1942 als martelaar stierf. In
dit boek worden verschillende aspecten van zijn leven belicht.
 
Op 15 mei is pater Titus Brandsma heilig verklaard. Ter gelegenheid daarvan
is dit boek verschenen met bijdragen van verschillende schrijvers. Het goed
verzorgde boek met veel afbeeldingen is zeer geschikt voor eerste kennis-
making met deze heilige. Het geeft een goed beeld van wie hij was en van
de tijd waarin hij leefde. Het boek laat zien “dat Titus Brandsma eerst en
vooral een mens van vlees en bloed was”.

Pier Tolsma, diaken

Sacramenten:  Ziekenzalving en Boete en Verzoening
Door het ontvangen van de sacramenten verandert je levensweg in een
geloofsweg. Zo mag je – hopelijk gedragen door de liefde en zorg van je
dierbaren – je ook gedragen weten door de liefde en zorg van je Schepper.
De sacramenten zijn een geschenk van onze verrezen Heer. Ziekenzalving en
Boete en Verzoening zijn sacramenten van genezing. Hoe verlangen we niet
naar genezing in ons leven. We hechten terecht veel belang aan de medische
zorg tot lichamelijke genezing, maar als christen verlangen we ook naar in-
nerlijke genezing en heling.
 
Met de Ziekenzalving geeft de Heer je kracht om je ziek zijn, je kwetsbaar-
heid in verbondenheid met Hem te dragen en de dood op z'n tijd te laten
komen. In de handoplegging en zalving voel je je persoonlijk aangeraakt door
de liefde van God en bid, spreek je Gods liefde aan. Bij Hem heeft het ziek
zijn en het sterven niet het laatste woord. In september en oktober wordt in
onze kerken de Ziekenzalving aan oudere en kwetsbare parochianen geza-
menlijk in één plechtigheid toegediend. Voor een individuele Ziekenzalving
wil ik u meegeven om op tijd contact op te nemen met de parochiesecretari-
aten of de mail van de priester. Het is de priester die de Ziekenzalving mag
toedienen en spijtig genoeg zijn die beperkt in aantal.
 
Het sacrament van Boete en Verzoening heeft aandacht voor alle gebroken-
heid in ons leven. Het is God die in dit sacrament zijn vergeving schenkt.
Door vergeving van de zonden wordt de gebroken gemeenschap tussen God
en de boeteling hersteld. Ook wordt de band met de Kerk, de gemeenschap
van gelovigen, je naasten vernieuwd. Diep in je hart wéét je vanuit een goed
gevormd geweten waar het niet goed is gegaan. Tegelijk wéét je met wie je
het goed kan maken. Door de genade van dit sacrament groei je in heiligheid
en wil je als christen en mens van goede wil met de liefde van God het goede
blijven doen en het kwade laten. Om dit sacrament te ontvangen worden be-
paalde tijden bekend gemaakt voor de grote christelijke feesten en door het
jaar heen maak je met de priester het eenvoudigste een afspraak bijvoor-
beeld via de mail van de priester (zie de website en Kerk aan de Vliet).

Pastoor W. Bakker

Waar is nu uw God?
Een vraag die je
hoort bij grote
ellende, en een
vraag die bij jezelf
opkomt: waar is God nu? Waarom
doet Hij niets? Ziet Hij dan niet hoe
het recht vermorzeld wordt, hoort
Hij ons roepen niet? “God, word toch
wakker!”, roept de psalmist. Die
vragen leven in ons eigen hart en
bij veel mensen om ons heen. We
horen ze ook in veel van de Psalmen.
Mensen van alle tijden lijden onder
onrecht, verwoesting, zijn machte-
loos tegen het kwaad.
 
Ons hart verlangt naar God, “zoals
een hert reikhalst naar het water”
(Ps 42), en ons geloof weet dat God
bij ons is, bij elke lijdende mens.
Maar Hij is geen tovenaar die hocus
pocus de problemen voor ons oplost
– de eeuwen door heeft Hij dat niet
gedaan. Wij hebben zelf de verant-
woordelijkheid voor het leven op
aarde en we zullen zelf onrecht en
verwoesting moeten bestrijden.
Maar Jezus heeft zich overgeleverd
in de handen van de mensen. Hij is
de lijdende mens geworden. Met
uitgestrekte armen staat Hij naast
ons om te steunen, te troosten, te
bemoedigen; een begin van hoop,
van nieuw leven te geven.
 
Dit is onze God: God zit gevangen in
de puinhopen van de verwoeste ste-
den, God loopt te helpen op de sta-
tions waar de vluchtelingen binnen-
stromen, God slaat zijn armen om
geslagen mensen heen, God spreekt
in u en mij om te doen wat we kun-
nen. God draagt mee en lijdt mee.

Martine Taks

Gedicht
Dit ene weten wij en aan dit één
houden we ons vast
in de donkere uren:
er is een Woord,
dat eeuwiglijk zal duren,
en wie 't verstaat,
die is niet meer alleen.

Henriëtte Roland Holst-van der Schalk
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Leren en verdiepen

Carolien Blaas (15) is in de Paas-
nacht in de Bonifatiuskerk gedoopt.
Dit is haar verhaal.
 
Het geloof ontdekken
“Ik groeide op in een christelijke
sfeer: mijn oma en mijn vader zijn
katholiek maar ik ging naar een pro-
testantse school. Ik ben opgevoed in
een Godsbesef, had altijd begrip en
respect voor religie. Maar op jongere
leeftijd voel je je soms alleen; ik
wilde een gemeenschap om me heen
hebben. Met mijn oma ging ik vorig
jaar naar de Mis in de St. Martinus
en vond dat zó mooi: ik praatte ner-
gens anders meer over. Ik was onder
de indruk van de preek en de uitstra-
ling van pastoor Bakker. Ik heb iets
met het rijke van het katholieke. De
sfeer, de warmte, het soort mensen
dat er is. Ik dacht: hiervan wil ik deel
uitmaken.
 
Catechese
Pastoor Bakker heeft me negen
maanden catechese gegeven, onge-
acht of ik me wilde laten dopen: “jij
doet het; ik ben maar gereedschap”.
Juist daardoor is mijn geloof enthou-
siaster en vaster geworden. Door
hem ben ik geïnspireerd en voel me
daardoor een enorme bofkont.
 
God is liefde
God is veel dingen: hij is de Schepper,
zijn vaderrol is merkbaar in mijn
leven, hij is liefde voor iedereen, een
enorme schouder waar je altijd op
kunt leunen die er letterlijk altijd
voor je is. Hij geeft vertrouwen: je
hoeft geen zorgen te hebben. Het
geloof in God is tot de kern van mijn
persoon gaan behoren; je voelt je
daardoor tegelijk groot èn klein. Ik
bid nu vaak tot Jezus omdat God in
hem naar de mensen wil komen. Als
je geloof en vertrouwen sterker en
bewuster worden, groeit ook het
besef van moraliteit: goed doen aan
anderen. Ik heb gemerkt hoe het
werkt om Christus te beleven. Jezus
mag nooit vergeten worden. Daarom
ben ik christen.”

Carolien
Blaas

Interview

Cinekerk 13 juni: 'The two Popes' 

'The two Popes' is een ontroerende film over traditie en vernieuwing. Bene-
dictus XVI (Anthony Hopkins) doet de unieke stap om af te treden als paus,
paus Franciscus (Jonathan Pryce) volgt hem op. De overgang van de ene paus
naar de andere wordt prachtig herleid tot het persoonlijk en bewogen con-
tact tussen twee worstelende mannen.

Op maandag 13 juni wordt in de
Maartenszaal van de St. Martinus-
kerk de film ‘The two Popes’ ver-
toond. De film start om 20.00 uur.
De vrije gift is bestemd om de au-
teursrechten te kunnen betalen.

Volgende Alpha start in september
Vraag jij je ook weleens af… of er meer is tussen hemel en
aarde? Wie Jezus is? Of bidden eigenlijk wel helpt? Wat je
met de Kerk moet? Als dergelijke vragen weleens in je gedachten komen,
dan is er voor jou de Alpha-cursus! Na een maaltijd om elkaar beter te leren
kennen, is er elke keer een inleiding en wordt er daarna in kleine groepen
verder gepraat. Deze cursus is geschikt voor iedereen die vragen heeft over
het christelijk geloof. Je hoeft dus geen voorkennis te hebben of gelovige
te zijn, maar dat mag wel. Alle vragen kunnen worden gesteld en we gaan
samen op zoek naar antwoorden. De meeste deelnemers kennen elkaar nog
niet en dat is alleen maar leuk. Ook goed om te weten: de cursus is gratis!
 
Van harte welkom op de informatieavond op woensdag 14 september om
19.30 uur in de pastorie naast de St. Martinuskerk, Oosteinde 54, Voorburg.
Graag je daarvoor aanmelden bij Frans Aarts: alpharkvlietstreek@gmail.com
of 06 37 60 82 58 (ook voor meer informatie). De informatieavond is vrijblij-
vend; daarna kun je beslissen of je wilt meedoen aan de Alpha op de woens-
dagavonden van 21 september tot en met 23 november, steeds beginnend
met de maaltijd om 18.30 uur.

Om meer zicht op het idee van de missionaire parochie te
krijgen en daarvoor enthousiasme op te wekken, lezen en bespreken we na
de zomervakantie twee boeken. Bij beide boeken is een leeswijzer beschik-
baar om de gesprekken te structureren. De gesprekken zullen fysiek of via
Zoom plaatsvinden; dit laatste om bijvoorbeeld ook mensen met jonge kin-
deren de kans te geven deel te nemen. Heeft u belangstelling voor één of
beide groepen, mailt u dan naar daan.huntjens@sintmaarten-trinitas.nl.
 
Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie
De urgentie van de ‘nieuwe evangelisatie’ wordt steeds duidelijker. Dat
roept bij parochianen vragen op als: wat kunnen we dan doen? Het is goed
om te zien dat veel mensen bereid zijn iets te doen en te ondernemen voor
het Evangelie. Daarvoor moeten we weten wat nieuwe evangelisatie eigen-
lijk betekent! Dit Compendium bevat een selectie teksten daarover, die we
op de dinsdagavonden 30 augustus en 6 en 13 september gaan bespreken.
 
Als God renoveert
De Canadese priester James Mallon heeft niet alleen ideeën over parochie-
vernieuwing, hij is er ook concreet mee bezig. Hij beschrijft in ‘Als God reno-
veert’ hoe hij en zijn team de omslag van een onderhoudspastoraat naar een
missionaire parochie proberen vorm te geven. We bespreken zijn boek op de
dinsdagavonden 11 en 25 oktober en 8 en 22 november.

Missionaire parochie – twee leesgroepen
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Jeugd en Jongeren

Voor dit seizoen alweer de laatste KinderVertelViering, waarbij alle kinderen
van 0-7 jaar en hun (groot)ouders van harte welkom zijn:
 
Zacheüsviering 26 juni 15.30 uur Sint Martinuskerk

Jaarlijks worden er door het bisdom zomerkampen georganiseerd voor kin-
deren, tieners en jongeren. Deelnemers tussen 8 en 17 jaar zijn van harte
welkom om een aantal dagen samen door te brengen op een mooie bosrijke
locatie. In 2022 vinden de zomerkampen plaats tussen 10 en 16 juli. Elk jaar
wordt het thema ontleend aan een Bijbelverhaal. Dit jaar is het thema: Ik ga
op reis en neem mee...
 
De dagen bevatten talloze activiteiten, waaronder spelvormen, catechese,
samen bidden, sport en ontspanning. Men kan zich aanmelden via het digi-
tale formulier op de website www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen. De
termijn voor de inschrijving is 24 juni 2022. Voor meer informatie kunt u
de website van het bisdom raadplegen.

Zacheüs telt koortsachtig zijn mun-
ten en gaat niet zo netjes met de
mensen om. De kinderen partici-
peren in het verhaal. Zij mogen bij
Zacheüs pas door de poort als zij
veel te veel muntjes betalen. Maar
als Jezus in de stad komt en de
kleine Zacheüs nieuwsgierig in een
boom klimt om Jezus beter te kun-
nen zien, dan verandert er iets aan
de kleine tollenaar…
 
 
 

Wisseling van de wacht… en versterking gezocht
Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zal ik na 4,5 jaar het stokje van
het begeleiden van de KinderVertelVieringen doorgeven aan onze parochie-
catechete Nellie Plaizier. Maar net zomin als ik kan zij dit mooie aanbod
alleen in stand houden: veel belangrijker zijn de ouders die de vieringen als
werkgroep dragen. Daarom onderstreep ik mijn eerdere oproep: bent u zelf
ouder van (een) kind(eren) tussen 0-7 jaar en wilt u enkele keren per jaar
(niet elke maand!) meehelpen met organiseren? U kunt de werkgroep en
Nellie verblijden met een mailtje naar kindervertelviering@gmail.com. Ook
blijven we dringend op zoek naar (eventueel jonge) muzikanten die met hun
instrument, bijvoorbeeld de piano, de kinderliedjes willen begeleiden.
                                                                                              kapelaan Daan Huntjens

Goede God,
De dag is van U, deze mooie dag,
dank U dat ik hem beleven mag!

Het licht is van U, dit morgenlicht,
dank voor de zon op mijn gezicht!

Mijn vriend bent U,
mijn geheime schat,
vandaag ga ik graag met U op pad!
 

Op weg naar de wereldjongerendag
in Portugal heeft de paus in een van
zijn generale audienties jongeren
aangespoord: “Laten we de grote
dromen niet opgeven! De Heer wil
niet dat wij onze horizon beperken,
Hij wil niet dat we ons leven ergens
parkeren; daarentegen wil Hij dat we
ons richten op hoge doelen, met
vreugde en met moed!”
 
“Wij zijn niet geschapen om van
vakanties of weekenden te dromen,
maar om de dromen van God te
verwerkelijken in deze wereld. [...]
Banale keuzes maken het leven ba-
naal; grote keuzes maken het leven
groot”, was zijn aansporing. “Wij
worden wat we kiezen, in het goede
en in het kwade. Als we kiezen om
te stelen, worden we dieven; als we
kiezen om aan onszelf te denken,
worden we egoïst; als we kiezen te
haten, worden we woedend; als we
kiezen om uren met de telefoon door
te brengen, worden we verslaafd.
Maar als we voor God kiezen worden
we elke dag meer bemind, en als we
kiezen om te beminnen worden we
elke dag steeds gelukkiger.”
 

Zomerkampen bisdom Rotterdam

KinderVertelVieringenHet woord van Paus
Franciscus voor jongeren

Een vakantiegebed


