
Bonifatiuskerk 125 jaar: Feest in Rijswijk!
We gaan op feestelijke wijze het 125-jarig bestaan van
de Bonifatiuskerk vieren. Het feest betreft het kerkge-
bouw; niet de parochie, die bestaat al ruim 750 jaar.Ar-
chitect Nicolaas Molenaar, een leerling van de beroemde
architect Pierre J.H. Cuypers, heeft onze kerk ontworpen.
De Bonifatiuskerk is op 27 september 1897 gewijd.
 
 Het programma van de festiviteiten
De feestweek begint op zondag 25 september om 11.00 uur met de Eucha-
ristieviering waarin onze pastoor Wim Bakker voorgaat. Na afloop van de
H. Mis is er koffie en limonade met wat lekkers erbij. 's Middags verzorgt het
Pianoduo Symbiosis in de serie ‘Muziek in de Bonifatius’ om 15.00 uur een
bijzonder pianoconcert in de kerk. Na afloop bieden wij een drankje aan.
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Aan de kinderen is ook gedacht
Er zal een tekening van de Bonifatiuskerk beschikbaar
zijn die je fraai kunt inkleuren. Uit de inzendingen zullen
willekeurig twee kleurplaten gekozen worden, die elk
twee vrijkaarten voor het fameuze Rijswijkse pretpark
Drievliet zullen ontvangen. De kleurplaten kun je direct
na de zomervakantie vanaf zondag 21 augustus, na de
H. Mis, achter in de Bonifatiuskerk meenemen of opha-
len bij de pastorie tijdens de openingstijden van het
secretariaat. De kleurplaten zullen ook achter in de
HH. Benedictus en Bernadettekerk liggen en in het Open
Huis. Ook zullen we via de werkgroepen de kinderen per
e-mail een kleurplaat toesturen.

 
Uiterlijk woensdag 21 september 2022 moet je de kleur-
plaat inleveren bij het secretariaat in de pastorie Van
Vredenburchweg 67 te Rijswijk. Pastoor Bakker maakt na
de H. Mis van 25 september de twee kinderen bekend
die de vrijkaartjes in ontvangst mogen nemen. Alle inge-
diende kleurplaten hangen we op in de Bonifatiuskerk
tijdens de feestelijke week zodat iedereen die kan zien.
Overigens zal de Bonifatiuskerk die week wat feestelijker
zijn ingericht dan gebruikelijk.
 
Hopelijk komt u in groten getale!

Het parochiebestuur

 
Voorstelling Peter Vermaat
Woensdagavond 28 september verzorgt de dichter-verteller-voordrachtskun-
stenaar Peter Vermaat in de Bonifatiuskerk een voorstelling over de heilige
Titus Brandsma met als titel: ‘Titus, held of heilige’. Na de heiligverklaring dit
jaar is het goed om nader kennis te maken met het leven van Titus Brandsma
en zijn betekenis voor ons leven. De voorstelling begint om 20.00 uur en ein-
digt om 21.45 uur. Na afloop schenken wij een aangeklede borrel.
 
Op zondag 2 oktober gaat onze bisschop Mgr. Van den Hende samen met
pastoor Bakker voor in de directe, landelijke TV-uitzending van de KRO. Ook
in deze viering zal aandacht worden besteed aan het 125-jarig jubileum van
onze kerk. Het pastoraal team nodigt u van harte uit om bij de afsluiting van
de feestweek aanwezig te zijn. Let wel, de H. Mis begint om 10.00 uur!
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Activiteitenoverzicht

Uit de federatie

De spiritualiteit van H. Titus Brandsma
Om nader kennis te maken met pater Titus Brandsma
lezen en bespreken we met diaken Pier Tolsma teksten
van hem. De volgende bijeenkomst is op woensdag
16 september. Graag opgave vooraf bij de diaken.
 
Missionaire parochie - Twee leesgroepen
Kapelaan Huntjens verzorgt dit najaar twee leesgroepen.
Heeft u belangstelling voor één of beide groepen, mailt
u dan naar kapelaan Huntjens. Op de dinsdagavonden
30 augustus en 6 en 13 september wordt het ‘Compendium
voor de Nieuwe Evangelisatie’ besproken en op de dinsdagavonden 11 en
25 oktober en 8 en 22 november het boek ‘Als God renoveert’ van de Cana-
dese priester James Mallon.
 
Bedevaart naar Lourdes
Van 17 tot 22 september gaat een groep parochianen 
onder leiding van pastoor Bakker op bedevaart naar
Lourdes. Wij kunnen hen met ons gebed begeleiden en
vragen hen ook voor ons en onze parochies te bidden.

dag
wo 3 aug
di 16 aug
wo 17 aug
zo 21 aug
wo 24 aug
zo 28 aug
di 30 aug
wo 31 aug
ma 5 sep
di 6 sep
za 10 sep
za 10 sep
di 13 sep
di 13 sep
wo 14 sep
wo 14 sep
do 15 sep
za 17 sep
ma 19 sep
wo 21 sep
wo 21 sep
zo 25 sep
zo 25 sep
ma 26 sep
di 27 sep
di 27 sep
wo 28 sep
wo 28 sep
wo 28 sep
za 1 okt
zo 2 okt
zo 2 okt
wo 5 okt
zo 9 okt

activiteit
Eten in de HH. Benedictus en Bernadette
Martelaren van Gorkum met pastoor Bakker
Eten in de HH. Benedictus en Bernadette
Afscheid diakenstudent Javed Mashi
De spiritualiteit van H. Titus Brandsma
Muziek in de Bonifatius
Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie
Eten in de HH. Benedictus en Bernadette
Bidden aan de hand van de H. Thérèse
Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie
Strandwalfestival
Open Monumentendag
Gemeenschappelijke Ziekenzalving Martinus
Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie
Eten in de HH. Benedictus en Bernadette
Alpha informatieavond
Gemeenschappelijke Ziekenzalving P&P
Bedevaart naar Lourdes
Bidden aan de hand van de H. Thérèse
Vrouw en geloof
Alpha
Openingsviering 125 jaar Bonifatiuskerk
Muziek in de Bonifatius
Bidden aan de hand van de H. Thérèse
Gemeenschappelijke Ziekenzalving Bonifatius
Film: Pope Francis: A Man of His Word
Eten in de HH. Benedictus en Bernadette
Alpha
Peter Vermaat: ‘Titus, held of heilige’
Bidden aan de hand van de H. Thérèse
Slotviering 125 jaar Bonifatiuskerk
KinderVertelViering
Alpha
Taizéviering

omschrijving
bladzijde 7
bladzijde 5
bladzijde 7
bladzijde 5 en 8
bladzijde 2
bladzijde 6
bladzijde 2
bladzijde 7
bladzijde 15
bladzijde 2
bladzijde 6
bladzijde 6 en 10
bladzijde 5 en 9
bladzijde 2
bladzijde 7
bladzijde 15
bladzijde 5 en 9
bladzijde 2
bladzijde 15
bladzijde 11
bladzijde 15
bladzijde 1
bladzijde 1 en 6
bladzijde 15
bladzijde 5 en 9
bladzijde 15
bladzijde 7
bladzijde 15
bladzijde 1
bladzijde 15
bladzijde 1
bladzijde 16
bladzijde 15
bladzijde 6
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Van het pastoraal team

Waar is God? – God is overal!
Vaak ervaren we God als ver weg, ergens in de hemel. We denken ook dat
we God moeten zoeken, alsof Hij zich ergens verstopt heeft. We bidden:
“Onze Vader die in de hemel zijt.” Tegenover de hemel staat in ons denken
de aarde, de plaats waar wijzelf zijn.

Met een aantal parochianen lezen we momenteel
teksten van de heilige Titus Brandsma. In de rede ‘Gods-
begrip’ wijst hij op de noodzaak van een eigentijds gods-
beeld. Titus wijst erop dat we God vinden in onszelf en in
de wereld om ons heen: “in het meest innerlijke onzer
natuur”. De Schepper maakt geen deel uit van de schep-
ping. Hij valt er niet mee samen. God woont in zijn
schepping. Hij is alom aanwezig en doordringt alles met
zijn werk. Brandsma was in Nijmegen hoogleraar
geschiedenis van de filosofie met speciale aandacht voor
de geschiedenis van de Nederlandse mystiek. Met zijn
godsbeeld bouwt hij voort op de gedachten van de
Nederlandse mystici. Voor hem is de studie van de mys-
tiek de weg naar een eigentijds godsbeeld.

 
Begin juli volgde ik een serie lezingen over ‘Die Evangeli-
sche Peerle’, een mystiek werk uit de zestiende eeuw.
Hiermee kreeg ik een duidelijker beeld van wat Brands-
ma ons te zeggen heeft. In de loop van de eeuwen zijn
we God steeds meer gaan zien als een abstractie die ver
van ons afstaat. God is inderdaad ‘de geheel Andere’,
maar dat betekent nog geen afstand. De mystici uit de
late Middeleeuwen zien ons mensen in directe relatie
met God. In ons diepste wezen is er het contactpunt van
ons met God. Ons diepste wezen hangt in God. Daar is
God aanwezig, vanuit dat punt werkt Hij in ons. Zo
woont God in ons en wij in Hem.
 
Het volledige antwoord dat we in de catechismus leer-
den op de vraag “Waar is God?” luidt: “God is in de
hemel, op aarde en op alle plaatsen: Hij is overal.” De
aarde is een duidelijke fysieke locatie, maar dat geldt
niet voor de hemel. Als wij aan de hemel denken kijken
we als vanzelfsprekend omhoog. Ergens daarboven is de
hemel. De hemel is echter geen fysieke locatie. De hemel
is overal waar God is. Zo is de hemel ook daar waar God
in ons woont. God doet zich kennen in ons. Zijn liefde
werkt in ons. Als wij ons ervoor openstellen, zien wij zijn
werk en aanwezigheid in onszelf, in onze medemensen
en in heel de schepping. Door met nieuwe ogen naar
onszelf en naar de schepping te kijken, zien we niet al-
leen de aanwezigheid van God, we zien ook elkaar en de
schepping als dragers van God.

Pier Tolsma, diaken

Leerling zijn van Jezus  –  Synodale en missionaire parochies

Op 13 juli waren we als pastoraal team welkom in Vrone-
steyn, het centrum voor diaken- en priesteropleiding van
het bisdom Rotterdam. Een goede gelegenheid om met
elkaar als leerlingen van de Heer te spreken en in de
kapel te bidden over onze dromen en plannen binnen
een synodale en missionaire parochie. Het is de Heer die
ons uitnodigt om samen de Weg (synodaal) van het
Evangelie te leven. Het is de Heer die ieder van ons als
christen oproept om te getuigen (missionair). De oproep
van paus Franciscus tot een synodale Kerk, de bijeen-
komsten hierover binnen de federatie en de conferentie
in Breda om een missionaire parochie te zijn dagen ons
uit en inspireren ons om in beweging te komen.
 
De conclusies van deze dag zijn de volgende. Het pasto-
raal beleidsplan ‘Als leerling het Evangelie leven’ (zie de

website) blijft nog steeds een inspi-
rerend uitgangspunt. Wij worden als
federatie Vlietstreek uitgedaagd om:
1. activiteiten en kansen te bieden
om ons christen-zijn te verdiepen en
te voeden (catechese voor alle leeftijden en verschillen-
de wijzen van vieringen en gebedsmomenten);
2. gelegenheid te bieden om te getuigen tot bemoedi-
ging van elkaar.
 
In september ligt er in onze kerken een folder voor u
klaar met daarin de uitnodiging aan u, aan jou om mee
te doen. Het komt ook op de website te staan. Voor de
komende tijd wens ik u een weldadige vakantietijd toe
ook in naam van de leden van het pastoraal team.

Pastoor Wim Bakker
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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

Adrianus VI: de Nederlandse paus
2022 is een bijzonder jaar. In januari was het 500 jaar geleden dat Adriaan
Floriszoon Boeyens als Adrianus VI tot enige Nederlandse paus ooit werd
gekozen. Adrianus werd in 1459 in Utrecht geboren als zoon van een tim-
merman. Hij studeerde aan de Universiteit van Leuven en werd hoogleraar
in de theologie. Later werd hij leermeester en eerste minister van Karel V.
Toen Adrianus paus werd, had Maarten Luther de Reformatie ontketend en
moest hij een antwoord zien te vinden op diens bezwaren. Aan de leer wilde
Adrianus niet tornen, maar hij erkende de rol die het Vaticaan had in de mis-
standen die Luther beschreef. Met deze handreiking zette Adrianus een
eerste stap in de hervorming van de Kerk. Dit ging Luther echter niet ver
genoeg, terwijl andere katholieken het als verraad beschouwden.
 
Adrianus was een vroom en sober man, wat hem in het uitbundige Rome de
reputatie van barbaar opleverde. Adrianus was slechts kort paus, want hij
overleed in september 1523, vermoeid door tegenwerking binnen en buiten
Rome. Het lukte hem niet om het christendom bijeen te houden, maar toch
vormt zijn pontificaat de aanzet van verregaande vernieuwing waarvan we
ook nu nog sporen zien.

Dave Zagers
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Geloven en vieren

Einde van een jaar kleine stage
Vanaf september 2021 loop ik een kleine stage in de
federatie Vlietstreek. Als diakenstudent kreeg ik de kans
om mijn vaardigheden voor het pastorale en diaconale
werk te ontwikkelen. Het was ook een tijd om te ontdek-
ken welke talenten God mij heeft gegeven en hoe Hij mij
wil gebruiken in het werk in de parochie. Ik heb deelge-
nomen aan de heilige Mis en aan verschillende bijeen-
komsten. Ik heb lezingen in de kerk verzorgd, bezoeken
afgelegd en meegeholpen om het beleid voor catechese
verder te ontwikkelen. Vooral heb ik veel parochianen
ontmoet. Deze stage was een geweldige ervaring en ik
heb er veel van geleerd. Dat zal me zeker helpen als ik
vanaf september begin aan mijn tweejarige stage in de
parochie De Vier Evangelisten te Den Haag.

 
Tot slot zeg ik dank aan mijn stagebe-
geleider diaken Pier Tolsma, pastoor
Bakker, kapelaan Huntjens en alle
vrijwilligers die mij hun begeleiding,
supervisie en medewerking hebben
verleend. Veel dank voor jullie gastvrij-
heid en voor jullie hulp bij de verbetering van mijn taal-
vaardigheid en pastorale vaardigheden. Vooral dank ik
God dat Hij me heeft geplaatst bij een pastoraal team
dat met haar liefde en begeleiding zeker zal bijdragen
aan mijn toekomstige toewijding aan God en zijn Kerk. 

Javed Masih, diakenstudent

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 Bede-
vaartsoord Brielle wil daar dit jaar op een bijzondere wijze bij stilstaan. 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.
 
Ieder jaar wordt pastoor Bakker uitgenodigd om tijdens de zomermaanden
de Eucharistie te vieren op het heiligdom te Brielle. Dit jaar was dat op 14 juli
en zal dat nogmaals zijn op dinsdagmiddag 16 augustus 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.

HH. Martelaren van Gorcum  –  450 jaar herdenking

Algemene Ziekenzalving

In het Evangelie lezen we hoe Jezus kwetsbare mensen
aanraakt. Met liefdevolle woorden richt Hij zich tot hen.
Zo geeft Hij hen kracht en brengt Hij genezing. In het
Sacrament van de Ziekenzalving richten wij ons tot onze
God en vragen Hem ons aan te raken en te sterken wan-
neer de levensomstandigheden meer om Gods nabijheid
vragen. De priester bidt bij het toedienen van het Sacra-
ment van de Zieken: “Moge onze Heer Jezus Christus
door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barm-
hartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige
Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil en verlich-
ting schenken.” Daarnaast is het goed om zichtbaar te
maken dat nabijheid en medeleven gevraagd is aan de
medemensen in zijn Naam, dat een naast familielid of
goede bekende aanwezig is om zijn of haar hand op de
schouder te leggen tijdens de Ziekenzalving. Na afloop
bent u welkom voor ontmoeting en samenzijn met een
kop koffie of thee.
 
De Ziekenzalving is in drie kerken. Op dinsdag 13 sep-
tember om 14.30 uur in de St. Martinus en op donder-
dag 15 september om 14.30 uur in de HH. Petrus en
Paulus. Wilt u zich opgeven bij het centraal parochie-
bureau in Voorburg, 070 327 45 11, of het secretariaat

te Leidschendam, 070 327 43 10, met vermelding van de
kerk waar u het sacrament wilt ontvangen en eventueel
gewenste hulp bij vervoer. Op dinsdag 27 september om
14.30 uur in de 125-jarige H. Bonifatius. Opgeven bij
Open Huis van de Bonifatius, 070 399 24 16, onder ver-
melding van het aantal personen en eventuele gewenste
hulp bij vervoer.

Het afscheid van Javed is op 21 augustus in de Martinus.
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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

Schoonmakers Bonifatiuskerk gezocht
De vrijwilligers die helpen met het schoonhouden van de
Bonifatiuskerk hebben echt extra handen nodig! Vele
handen maken licht werk. Al kan je maar een uurtje af en
toe, alle hulp is welkom! Je kunt werken op een tijdstip
wat jou goed uitkomt! Bel op dinsdag- of donderdagoch-
tend tussen 9.30 en 12.00 uur: 070 399 24 16 of mail:
secretariaat@bonifatiusparochie.info. Graag tot ziens!

Muziek in de Bonifatius

In de concertserie Muziek in de Bonifatius staan de vol-
gende concerten gepland. De concerten zijn op zondag-
middag en beginnen om 15.00 uur.
 
28 augustus: orgelconcert door Aleš Nosek uit Tsjechië:
‘Muziek uit de Europese kathedralen’; werken van
Ch.M. Widor, L. Vierne, M. Dupré, J. Schmid en J. Klička.
 
25 september: Pianoduo Symbiosis: ‘Clair-Obscur’; wer-
ken van J.S. Bach/G. Kurtág, C. Debussy, F. Schubert,
S. Rachmaninov en N. Kapousin.
 
De toegang tot deze concerten is gratis. Na afloop is er
een deurcollecte en de mogelijkheid een glaasje te nutti-
gen in de Lucaszaal van de naastgelegen pastorie.
 

Strandwalfestival 2022
In het weekend van 9, 10 en 11 september vindt het
jaarlijkse Strandwalfestival plaats in en rond het Rijswijk-
se Bos. Ook dit jaar is de Bonifatiuskerk op zaterdag 10
september geopend van 12.00 tot 17.00 uur met een
interessant programma. In dat weekend is tevens Open
Monumentendag.
 
Op de hele uren verzorgt Marco Bucic in de kerk rond-
leidingen van een half uur. Gerard Legierse geeft aan
belangstellenden op de koorzolder tekst en uitleg
over het grote Kam & Van der Meulenorgel.
Dit orgel zal hij ook bespelen.

Om 12.30 uur treedt New Pop-Art
op, om 13.30 uur het Concertkoor
Rijswijk, om 14.30 uur het Leeuwen-
koor, om 15.30 uur Inspirited en om
16.30 uur het ensemble Chervoni
Korali. Zie verder onze website.

Taizé Avondgebeden

Op 9-10-2022 en 8-1, 12-3 en 11-6
2023 organiseert Taizé Voorburg
Avondgebeden in Taizé-stijl in de
Koningkerk te Voorburg (Bruijnings
Ingehoeslaan 4). Voorafgaand is er
voor wie wil een zangrepetitie en
een maaltijd. 17.15 uur repetitie,
18.15 uur maaltijd, 20.30 uur avond-
gebed. Opgeven is zeer gewenst via
taizevoorburg@gmail.com.
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Heilige Bonifatius

Familieberichten

Maaltijdprojecten

Expositie Benedictus en Bernadettekerk

We genieten nog van de mooie schil-
derijen van Karin van de Langenberg.
Karin bedankt! In september expo-
seert parochiaan Piet Zuiderwijk. “Ik
wilde altijd al schilderen, maar deed
dat pas toen ik in 2014 na een her-
senbloeding moest revalideren in het
Sophia Revalidatiecentrum. Daarna
had ik de tijd om deze hobby auto-
didactisch te ontwikkelen. Ik schilder
met acrylverf op doek voornamelijk
bloemen en vogels en heb mij aange-
meld bij Schilderclub 'Stervoorde'. Nu
heb ik ongeveer vijftig schilderijen
gemaakt.” We wensen iedereen veel
kijkplezier!

Bets Vriend

U bent voor een maaltijd in de Bene-
dictus en Bernadettekerk welkom op
de woensdagen 3, 17 en 31 augus-
tus, 14 en 28 september en 12 en 26
oktober. De maaltijden vangen aan
om 17.30 uur. De kosten bedragen
€ 5 inclusief koffie of thee; wijn
€ 0,80. Aanmelden: op 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.
 

Kerngroep altaarteam B&B kerk aan het werk

Wij, Joris, Christa en Inge van de kerngroep altaarteam
van de B&B kerk, hebben de afgelopen tijd contact gelegd
met de coördinatoren van de werkgroepen die deel uit-
maken van het altaarteam van de B&B kerk. Het is onze
taak om onder meer in beeld te krijgen wat de verschillende
werkgroepen doen, wat er goed loopt en waar dingen minder
goed gaan. Belangrijk is ook dat de werkgroepen weten dat ze iemand van
de kerngroep moeten benaderen als ze vragen hebben of met iets zitten dat
ze niet zelf kunnen oplossen.
 
We hebben inmiddels gesproken met de werkgroep rouwverwerking, de kof-
fiegroep, de lectorengroep, misdienaarsgroep, de verantwoordelijke voor de
bloemen en die voor de lezingenblaadjes. De meeste groepen kunnen hun
werk goed doen maar sommigen hebben dringend versterking nodig. Als die
er niet komt dan komt er een moment dat sommige groepen zullen ophou-
den te bestaan.
 
Onze misdienaargroep is helaas erg klein. Zo klein dat we tegenwoordig nog
maar één misdienaar in een viering hebben en af en toe zelfs geen. Welke
ouder met een kind dat zijn of haar eerste Communie heeft gedaan gaat zijn
zoon of dochter voorstellen om misdienaar te worden in de B&B-kerk? Bent
u te oud om misdienaar te worden dan is gastvrouw/-heer wellicht iets voor
u. Deze taak is een uitvloeisel van een van de prioriteiten in het pastoraal be-
leidsplan namelijk dat “onze parochies binnen de federatie Vlietstreek open,
uitnodigend en gastvrij zijn”. Het wordt door kerkgangers als positief ervaren
als ze bij binnenkomst welkom geheten worden. Voor deze kleine maar
dankbare taak zijn we op zoek naar extra menskracht. Hoe meer mensen er
zijn die dit willen doen, hoe minder vaak u ingeroosterd wordt.
 
Heeft u interesse voor een van deze taken of wilt u zich op een andere ma-
nier inzetten om onze parochie levend te houden stuurt u dan een e-mail
naar secretariaat@bonifatiusparochie.info of belt u tijdens openingstijden
naar het centraal secretariaat 070 399 24 16. Als u vragen of ideeën heeft
over de inhoud of uitvoering van vieringen dan horen wij dat graag van u. U
kunt ze sturen naar bovenstaand e-mailadres of één van ons aanspreken.

Na herhaald uitstel wordt de musical
‘Vis-à-vis’ uitgevoerd in de Nieuwe
Kerk in Rijswijk, en wel op vrijdag
7 oktober 20.00 uur, zaterdag 8 ok-
tober 20.00 uur en zondag 9 oktober
15.00 uur. De zelfgeschreven musical
is een mooi en soms hilarisch verhaal
over mensen die tegenover elkaar
komen te staan; dat kan verlam-
mend werken; is er dan een uitweg?
Via musicalprojectnk@gmail.com
zijn kaartjes te bestellen. U bent van
harte welkom!

Musical 'Vis-à-vis'

Gedoopt
Bram Smits
Elise Djamin
Weronika Wika
Natan Rusiecki
Dorus van Rooyen
 
Overleden
Helen Haffner-Haarmans (91)
Mien Bosman-Kester (95)
Tonny Trompert-Blommesteyn
(102)
Toos Poort-Hilders (93)
Harry Last (75)
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Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
17.00

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

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

Pastor Van Eijk & diaken Tolsma
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Bakker
Pastor Van Eijk & diaken Tolsma
Diaken Tolsma
Pastoor Bakker
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

Samenzang
St. Maarten
Samenzang
Schola cum Jubilo
Oosterse ritus

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

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

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

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

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Samenzang
St. Maarten
Gerardus Majella
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 13 en zondag 14 augustus: 20e zondag door het jaar

ma 19.00 B&B Euch. Kapelaan Huntjens  

Maandag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

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

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Samenzang
St. Maarten, afscheid diakenstudent Javed Masih
Samenzang
Samenzang
Oosterse ritus

Zaterdag 20 en zondag 21 augustus: 21e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

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

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

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus: 22e zondag door het jaar

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
10.00
11.00
17.00

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

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

Pastor Van Eijk
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep
 
Resonet in Laudibus
 
St. Maarten, KRO-uitzending
Schola cum Jubilo
Oosterse ritus

Zaterdag 3 en zondag 4 september: 23e zondag door het jaar, gebedsdag voor de schepping

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

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

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

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 10 en zondag 11 september: 24e 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

KinderVertelVieringen

We ontvingen de volgende reactie
van Julia van 6 jaar op de Kinder-
VertelViering met Pasen.
 
“Ik fond het leuk om in de kerk te
zijn en het was zo leuk omdat
Jezus is opgestaan en bloeme neer
te lechen! En ik heb paaseieren
gesocht en ik ben met opa en oma
mee geweest.”
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Vieringen in onze kerken

di
do

14.30
14.30

Mar
P&P

Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pastoor Bakker

Sint Maarten
Con Amore

Algemene Ziekenzalving 13 en 15 september

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

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

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

Kapelaan Huntjens
Diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Gerardus Majella
St Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo
JoKo
Doopvieringen
Oosterse ritus

Zaterdag 17 en zondag 18 september: 25e zondag door het jaar, Vredesweek met deurcollecte voor PAX

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

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

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

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

St. Maarten
Barina
Vier Jaargetijden
Koorschool, 125 jaar H. Bonifatiuskerk
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 24 en zondag 25 september: 26e zondag door het jaar

di 14.30 Bon Euch. Kapelaan Huntjens Schola Cantorum

Algemene Ziekenzalving 27 september

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
10.00
11.00
17.00

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

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

Pastor Van Eijk
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastor Van Eijk
Mgr Van den Hende & past Bakker
Kapelaan Huntjens & dikn Tolsma
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo, 125 jaar Bonifatius, KRO-uitzending
Schola cum Jubilo
Oosterse ritus

Zaterdag 1 en zondag 2 oktober: 27e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
17.00

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

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

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober: 28e zondag door het jaar

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

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

Op zaterdag 10 september is het weer Open Monumen-
tendag. Op deze dag is het mogelijk de uit 1880 stam-
mende HH. Petrus en Pauluskerk in Leidschendam en de
in 1893 gebouwde St. Martinuskerk in Voorburg te be-
zoeken en wandelend een rondgang te maken door deze
twee rijksmonumenten. Open Monumentendag staat dit
jaar in het teken van ‘duurzaamheid’, het met zorg om-
gaan met de schepping. De kerken zijn van 10.00 tot
17.00 uur open. Zie ook op www.rkvlietstreek.nl.
 
HH. Petrus en Pauluskerk
In de Petrus en Pauluskerk is er het volgende program-
ma. Van 11.00 tot 11.45 uur is er muziek uitgevoerd door

Schoolviering van de Sint Maartensschool

Open Monumentendag op zaterdag 10 september

Altaarteam van de HH. Petrus en Pauluskerk
Weet u dat de HH. Petrus en Pauluskerk in 2025 145 jaar
bestaat? Daarom vragen we je als je in het bezit bent van
artikelen of foto's deze aan ons beschikbaar te stellen
zodat we een aardige publicatie over 145 jaar kerk kun-
nen maken. Je kunt reageren naar Oscar de Man,
oscardeman@planet.nl of 06 53 42 03 31.
 
Op 4 juli vergaderde de kerngroep van het altaarteam.
We hebben gesproken over het 145-jarig bestaan van de

kerk, Open Monumentendag met als
thema duurzaamheid, de terugblik 
op de vrijwilligersmiddag van 12 juni 
en de nabestaandenviering van 3 juli,
de kwaliteit (het geluid) van de livestream,
de restauratie van de entree, het inroosteren van de
welkomstgroep, de procedure van het altaarbloemetje.
Op 23 augustus komen we weer bijeen.

Altaarteam, Frans Aarts, Oscar de Man en Leo Valk

Rolf van den Berg. U
kunt een kaarsje opste-
ken. Er zijn brochures
aanwezig ter begeleiding
van een persoonlijke rondgang door het kerkgebouw.
Pastor Olsthoorn en Leo van der Meulen zijn aanwezig
om vragen te beantwoorden. Er is een  speurtocht voor
kinderen met volwassenen. Demonstratie restauratie
gebrandschilderde ramen. Onderzoek gewenst naar
duurzaam maken van deze kerk wat energieverbruik
betreft. Duurzaamheid wat betreft de aankleding van
het priesterkoor met kunstbloemen en een presentatie
over wat er op dat gebied mogelijk is.
 
 

Het is al weer drie jaar geleden, verzuchtte een leer-
kracht. Maar nu kan het weer! De St. Maartensschool
kwam met ongeveer 350 leerlingen naar de St. Martinus-
kerk voor een dankviering aan het eind van het school-
jaar. Wat klonk dat heerlijk, al die kinderstemmen die
door de kerk schalden bij het binnenkomen en als we
zongen. Maar het kon ook heel stil zijn, als we gingen
luisteren en kijken naar het verhaal en als we samen gin-
gen bidden. Het verhaal van Jezus en de tien melaatsen
werd verteld en gespeeld door groep 7. De melaatsen

riepen: Jezus kijk naar ons en wil ons helpen! Allen wer-
den genezen maar alleen één kwam terug om te bedan-
ken. Wel apart, vond één van de kinderen dat. We zon-
gen hele fijne vrolijke liedjes, kijk maar eens een dank-
liedje op www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4.
En ook op www.youtube.com/watch?v=ZmMFCMiT-ac:
‘God is for you!’ in het Engels met gebaren. En tenslotte 
op www.youtube.com/watch?v=Ks-NLsOPsUM vindt u
‘De zegen van God komt naar je toe’.

Nellie Plaizier, parochiecatecheet
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten

Gehuwd
Remko Nijzink en Judith Meyer
 
Huwelijksaankondiging 
Paul de Waart en Ester van
Baaren 
 
Gedoopt
Estella van der Burg
Kacper Ogonowiski
Franio Maj
Melania Grebowicz
 
Overleden
Louis Toneman (91)
Miep Schoonens-van Lieshout (96)
Hetty van Oosten-Beauchez (98)
Gerard Duijvestein (88)
Cor Sijbrandij (95)
Anneke de Vries (63)
Bert van Ommeren (57)
Ann Meeuwisse (84)
Leonie Schellekens-Soet (94)
Aad Streefkerk (86)
Lia Snels-Kneppers (87)

Jos Siebers: dank u, dank u!

Met vijftien personen, onder wie diaken Tolsma en pastor Olsthoorn werd
het een genoeglijke middag met koffie of thee met wat lekkers. Pastor Olst-
hoorn stelde de vraag hoe de aanwezigen hun laatste afscheid zagen. Is een
en ander al geregeld, wordt het een begrafenis of een crematie? Hij vertelde
over zijn teleurstelling over een niet-kerkelijke uitvaart. Volgens hem was
dat niet in de geest van de overledene. Deze persoon was jaren betrokken bij
de parochie en deed vrijwilligerswerk. Daarop werd er een groep gevormd
en ontstond een levendige discussie waarin sommigen aan het denken wer-
den gezet. Anderen hadden het al besproken of vastgelegd. Dank aan pastor
Olsthoorn voor zijn inbreng. Het was een zinvolle middag en jammer dat er
niet meer belangstellenden waren. Vanuit de Sint Maartenparochie waren
twee mensen aanwezig. Bent u er volgende keer ook bij?!

Leo Valk, coördinator ouderenpastoraat Trinitasparochie

Op het moment dat ik deze brief schrijf, is het alweer vijf weken geleden dat
ik mijn 65-jarig jubileum heb gevierd. Als ik terugkijk op die 65 jaren voel ik
me net als een bijbels mosterdzaadje: heel klein begonnen om ‘even te hel-
pen’ om daarna te blijven vanwege de prettige werksfeer, de muzikale mo-
gelijkheden, de prettige samenwerking met de koorbesturen maar bovenal
mijn echtgenote Mary die mij de ruimte geeft om zoveel tijd aan de parochie
te besteden. Pastoor Bakker noemde dit laatste punt terecht in zijn dank-
woord tijdens de feestmis. Het was één groot feest met een prachtige vie-
ring en een mooi concert met receptie na. Het was allemaal overweldigend.
 
Op die feestdag heb ik een elektrische fiets cadeau gekregen. Voor mijn ge-
zondheid is die van groot belang. Ik bluf nog al eens door te zeggen dat ik tot
mijn 100e  doorga en dat wil ik graag waarmaken. Nogmaals hartelijk dank,

Jos Siebers

Terugblik ouderenmiddag Trinitas

Oecumenisch Vrouwenwerk

Vrijwilligers Kinderwoorddienst en Tienerkwartier
We zoeken nieuwe vrijwilligers voor
de begeleiding van de Kinderwoord-
dienst en het Tienerkwartier. Deze
vinden ongeveer eens per maand
plaats tijdens de Eucharistievieringen
in de Martinuskerk. We vertellen uit
de Kinderbijbel, praten erover en
verwerken het verhaal, vaak in de
vorm van een tekening of spel. Als je
af en toe een uurtje vrij kunt maken
en iets leuks voor en met kinderen
wilt doen, neem dan contact met mij
op via eheuvelman@gmail.com.
Werkgroep KWD & TK Esther Heuvelman

Het Oecumenisch Vrouwenwerk besteedt met verschillende activiteiten aan-
dacht aan onderling contact tussen vrouwen van verschillende kerken in
Leidschendam en Voorburg. De volgende Vrouw en Geloof ochtenden zijn op
21 september in De Binnenhof, Damhouderstraat 2a, Leidschendam (start-
ochtend) en 19 oktober in De Haard, Molenpad 2a, Leidschendam. De data
van de daaropvolgende bijeenkomsten vindt op op www.rkvlietstreek.nl. Er
is altijd plaats voor nieuwe deelnemers, informatie en aanmelden per mail
p.korving@outlook.com of via 070 320 31 72.

Plony Korving

Iedere derde zondag van de maand
is er in verpleeghuis Mariënpark een
oecumenische viering. De demente
bewoners hebben hulp nodig om
hiernaartoe te kunnen. Daarvoor
zoeken we vrijwilligers. Het gaat om
eenmaal in de maand op zondag van
10.15 tot 12.15 uur. Heeft u interes-
se, bellen kan op dinsdag en woens-
dag 06 39 85 13 22, of mail naar:
janie.van.middelkoop@florence.nl,
geestelijk verzorger.
 

Vrijwilligers Mariënpark
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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

The Believers groeien
Op zondag 22 mei stelden de tieners
van The Believers zich voor in de
Bonifatiuskerk. Bij de voorbereiding
ervan bespraken ze het verhaal van
het mosterdzaadje. “Het laat zien
dat je geloof eerst heel klein is en
langzaamaan steeds groter wordt in
je leven”, zo vertelden zij. “Een mos-
terdzaadje heeft water nodig anders
verdwijnt het. En dat is ook zo met
je geloof. Je moet er over praten én
erover nadenken anders gaat het
allemaal weg. Als je er mee bezig
bent dan wordt het groter.”
 
Vuurdoop
Op zaterdag 4 juni zijn de tieners van
de Angels of Jesus en The Believers
naar de Vuurdoop in de kathedraal
van Rotterdam geweest. Tijdens de-
ze mooie ochtend hebben zij op ont-
spannen wijze kennis gemaakt met
het geloof en ontstonden er prachti-

Zomerafsluiting met alle Vormselgroepen

ge ontmoetingen met de bisschop en
andere vormelingen uit het bisdom.
De jongeren en meegereisde ouders
gaven de dag als volgt weer: gewel-
dig, inspirerend, mooie ontmoetin-
gen, heel bijzonder. Dank aan allen
die hieraan hebben bijgedragen.
 
Zomervakantie
Op 2 juli waren we met alle groepen
bij elkaar in de tuin van de Sint Mar-
tinus. Een extra woord van dank tij-
dens het gebed en een kleine toost
op de vormelingen. Het afgelopen
jaar was ook een bijzonder jaar. Veel
achter het computerscherm om met
elkaar te praten over geloofszaken.
En natuurlijk deden we leuke spelle-
tjes en pubquizen maar toch is live
veel leuker. Trots op iedereen die
het heeft volgehouden! We spraken
over pesten en over vertrouwen, lie-
ten onze voeten wassen op Witte
Donderdag, bakten spirituele pan-

nenkoeken (jawel), spraken over het
inzetten van onze talenten en nog
veel meer. 
 
Gelukkig waren we de laatste maan-
den weer live bij elkaar met als af-
sluiting dit cadeautje van een gezelli-
ge middag met elkaar met spelletjes
én pizza. Natuurlijk kan dit alles niet
zonder de inzet van de werkgroep én
de ouders én het pastoraal team.
Maar ook de steun van de gemeen-
schap. Iedereen bedankt. Na de zo-
mervakantie gaan wij weer door.

Vormselwerkgroep
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Kerk en wereld

Vredesweek 2022  –  Generatie vrede
Oekraïne, Jemen, Palestina, Zuid-Soedan: oorlog en geweld overal ter wereld
drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid en de klimaatcrisis
groter. Vrede is niet vanzelfsprekend, maar een gezamenlijk project waar
élke dag aan moet worden gewerkt. Zeker nu de wereld om ons heen snel
verandert en nieuwe dreigingen op ons afkomen. Het is nu belangrijker dan
ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen! Generatie Vrede verenigt
burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door
verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. De vredesbeweging ver-
bindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld.
 
PAX gaat voorop in de strijd voor vrede. Zij eist politieke actie, organiseert
dialoog tussen strijdende partijen en staat op voor de mensen die de dupe
zijn van oorlog en geweld. Zij brengt Generatie Vrede samen om het gevoel
van onmacht om te zetten in hoop en zoekt antwoorden op de grote uitda-
gingen van onze tijd. Generatie Vrede is aan zet! Op 17 en 18 september is er
in onze kerken een deurcollecte voor PAX. U kunt uw bijdrage ook overma-
ken op NL03 TRIO 0390 5150 00 ten name van PAX.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

MIVA, Missie Verkeersmiddelen Actie
Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania
Het ziekenhuis van pionier Geofrey biedt zorg aan men-
sen in een groot gebied in het westen van Tanzania.
Bijna honderdduizend mensen verspreid over vele dor-
pen zijn van de gezondheidszorg van het ziekenhuis
afhankelijk. Doktoren en verpleegkundigen reizen naar
de omliggende dorpen en vertellen mensen over hoe ze
ziektes kunnen voorkomen. Soms moeten patiënten met
spoed naar het grotere ziekenhuis in Mwanza, omdat het
ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft. Vervoer
is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve, zowel voor
preventie als voor noodgevallen. “Door onze samenwer-
king met het ziekenhuis in Mwanza kunnen we steeds
meer diensten aanbieden,” zegt Geofrey. “Het voelt erg
goed dat we mensen uit de gemeenschap steeds beter

kunnen helpen. We worden bijgestaan door God.” 
U kunt het werk van Geofrey steunen met uw bijdrage:
NL42 INGB 0000 0029 50 ten name van MIVA.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Fotowedstrijd  –  Zorg voor de schepping
Op 3 en 4 september bidden we in onze kerken voor de
schepping. De zorg voor de schepping vraagt onze voort-
durende aandacht. Op zaterdag 22 oktober willen we
hierbij uitgebreider stilstaan. Om 10.00 uur is er dan een
bijeenkomst in de H. Bonifatiuskerk. Marjolein Tiemens
spreekt over ‘Ecologische bekering: verwondering, ver-
bondenheid en dankbaarheid’. Zij laat zich hierbij leiden
door de encycliek Laudato si' van paus Franciscus en de
spiritualiteit van Franciscus van Assisi. Daarna is er een
natuurwandeling in het Rijswijkse Bos. Verder denken
we aan diverse workshops over specifieke onderwerpen.
Meer informatie over deze bijeenkomst volgt.
 
Als voorbereiding hierop is er een fotowedstrijd voor
parochianen van alle leeftijden. Het thema is ‘Mens en
schepping’. Maak met uw foto's uw verwondering en
zorg voor de schepping zichtbaar. Of geef uiting aan uw
afschuw, aanklacht of protest. De positieve of negatieve
rol van de mens binnen de schepping kan uw onderwerp

zijn. Het gaat om foto's liefst uit uw eigen omgeving.
Voorwaarde is dat ze in Nederland genomen moeten
zijn. Een selectie van de foto’s zal in onze kerken te zien
zijn. De verkiezing van de beste foto's is op 22 oktober.
U stuurt uw foto's per e-mail naar mij. Zie voor meer
informatie onze website.

Pier Tolsma, diaken

Herfst en verval (Waterloopbos te Marknesse)
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Column

Inspiratie en bezinning

Catechese  –  ontdekken, groeien, leven

Leerling van Jezus zijn is ontdekken,
groeien en leven. De eerste laag is
het ontdekken van de basis van je
bestaan. Het ontdekken van de lief-
de die jezelf ontstijgt, ontdekken dat
er meer is tussen hemel en aarde
dan het wetenschappelijk aantoon-
bare, ontdekken dat je ook op een
religieuze wijze naar jezelf en naar
de wereld om je heen kunt kijken.
Het is een ontdekking die je op het
spoor zet verder op zoek te gaan.

God is liefde: God is de bron van de liefde die je ontvangt en die je geeft. Hij
is de bron en basis van ons bestaan. In en door Jezus Christus is dit ons ten
volle geopenbaard. De menswording van Gods Zoon, zijn leven, lijden, ster-
ven en opstanding maakt Gods liefde voor ons werkelijkheid. Jezus geeft ons
zijn leven, zijn liefde. Jezus is ons leven. Niet ‘iets’ maar ‘Iemand’, niet een
abstract idee, maar de Persoon Jezus Christus is de basis van ons bestaan.
Hij belichaamt Gods liefde voor ons. Zoals de meesten van ons ben ook ik
gedoopt toen ik pas geboren was. Mijn hele leven ben ik katholiek geweest.
Ik weet niet hoe het is om ongelovig te zijn. Hoe anders is dit bij mensen die
op latere leeftijd christen worden. Zij hebben ervaren hoe het is zonder God
te leven en bewust een verandering in hun leven meegemaakt. Zij kennen de
leegte van een goddeloos bestaan en kunnen vertellen hoe het geloof hen
geluk en vreugde brengt.
 
Ontdekken, groeien en leven zijn drie lagen van het leerling zijn. Je kunt ze
zien als op  elkaar volgende stappen, maar in feite blijven de drie lagen je
hele leven van belang. Leerling zijn van Jezus is een leven lang ontdekken,
groeien en leven. In de volgende nummers van Kerk aan de Vliet komen
groeien en leven aan de orde.

Pier Tolsma, diaken

Boekbespreking

Dit geeft ons vreugde: samen vieren
en geloofsgemeenschap zijn, zingen
en liturgie vieren, God zoeken en
ontmoeten in stilte en gebed en deel
zijn van de wereldkerk.
 
We verlangen naar een kerk die haar
boodschap zichtbaar maakt in de
samenleving, die bij de tijd is en de
tekenen van de tijd verstaat, die
meer verbondenheid en eensgezind-
heid laat zien en die meer kansen
biedt aan vrouwen.
Uit: 'Zij heeft een verhaal'; bijdragen van

rk vrouwen aan het synodale proces; te
verkrijgen bij het Netwerk Katholieke

Vrouwen, www.unkv.online

Ter overdenking

Boek: Bijbel Light - Woorden van Licht en Gewicht
Auteur: Frank van der Knaap
 
“Voor iedere Nederlander zou het vak Godsdienst op
school verplicht moeten zijn, vooral voor degenen die
niet godsdienstig zijn.” Dat is de zin waarmee Dries van
den Akker s.j. de tekst op de achterkant begint. En dat is
precies waar dit boek voor de christelijke cultuur in wil
voorzien: een lesboek over de Bijbel en de joodse achter-
grond ervan. De nadruk ligt op de katholieke invalshoek. Daarnaast komen in
korte teksten ook de andere christelijke stromingen aan bod.
 
Het boek is duidelijk als een lesboek vormgegeven, met telkens een kort
stukje tekst en bij elk stukje tekst een blauw blokje met een aantal vragen.
Eerst worden in vijf hoofdstukken de boeken van het Oude Testament be-
handeld, daarna in vier hoofdstukken het Nieuwe Testament. De geschiede-
nis van de Kerk, een aantal heiligenlevens en uitleg over de sacramenten
sluiten het boek af. Om gewoon door te lezen vond ik het boek wat te
fragmentarisch. Als naslagwerk en als verdieping naast de Bijbel vind ik
het waardevol. 

Dieneke Meijer

Bloemen 
der Martelaren
Bij een bezoek aan het Colosseum
zag een botanicus een bloem die hij
nog nooit eerder in Rome was tegen-
gekomen. Verbaasd begon hij ook de
andere bloemen te bestuderen die
groeiden tussen de plavuizen van de
oude arena en in de spleten tussen
stenen zitplaatsen op de galerijen.
De bloemen hoorden niet thuis in
Rome en zelfs niet in Italië.
 
Hij nam een paar bloemen mee naar
zijn laboratorium in Cambridge en
ontdekte dat ze voornamelijk in Libië
en Tunesië groeiden. De enige ver-
klaring die hij daarvoor kon verzin-
nen was dat de bloemen uit zaadjes
waren gegroeid die onder de manen
van leeuwen terecht waren geko-
men die 2000 jaar geleden uit Afrika
werden gehaald om in het Colosse-
um Romeinse gevangenen te veror-
beren. Die zaadjes waren waarschijn-
lijk van de leeuwen afgevallen toen
die echt werk moesten gaan maken
van het gevecht met hun christelijke
slachtoffers.
 
Zo werden ze de bloemen der marte-
laren... levende getuigen van gedode
christenen.

Jerry van Veldhoven
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Leren en verdiepen

Jaarprogramma catechese 2022-2023
De programmacommissie bereidt voor het seizoen 2022-2023 een aantal
lezingen en filmvertoningen (‘cinekerk’) voor. We geven er hier een overzicht
van, zodat u deze data alvast in de agenda kunt noteren. De avonden begin-
nen om 20.00 uur en worden gehouden in de Maartenszaal in de pastorie
van de St. Martinuskerk aan het Oosteinde in Voorburg. Iedereen is welkom.
Het programma wordt ook vermeld op de website www.rkvlietstreek.nl.
 
In de reeks Cinekerk zullen weer vier films worden vertoond: op dinsdag
27 september ‘Pope Francis’; op maandag 14 november ‘Hors Normes’; op
maandag 16 januari 2023 ‘An’ en op dinsdag 28 maart ‘Breathe’. Lezingen 
zijn er op donderdag 20 oktober (Emile Verviers zal ingaan op de encycliek
Fratelli Tutti), dinsdag 14 februari 2023 (Jan Mulder spreekt over zijn bede-
vaarten) en donderdag 11 mei (Tieleke Huijbers spreekt over iconografie, de
wijze waarop je afgebeelde heiligen kunt herkennen aan hun attributen).

Cinekerk 27 september: Pope Francis

paus Franciscus staat centraal, meer dan zijn persoonlijke biografie. Samen
met de film ‘The two Popes’ die op 13 juni is vertoond en met een lezing op
20 oktober over de encycliek ‘Fratelli Tutti’ vormt deze documentaire een
drieluik over onze enthousiasmerende paus.

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 deze of
vergelijkbare vragen weleens in je gedachten komen, dan is er voor jou de
Alpha-cursus! Van harte welkom op de informatieavond op woensdag
14 september om 19.30 uur in de pastorie naast de St. Martinuskerk, Oost-
einde 54, Voorburg. Het is fijn als je je daarvoor aanmeldt bij Frans Aarts via
alpharkvlietstreek@gmail.com of 06 37 60 82 58 (ook voor meer informatie).
De informatieavond is vrijblijvend; daarna kun je beslissen of je wilt mee-
doen aan de Alpha op de woensdagavonden van 21 september tot en met
23 november steeds beginnend met de maaltijd om 18.30 uur en een zater-
dag op 5 november beginnend om 10.15 uur.

Op dinsdag 27 september wordt om 20.00 uur in de
Maartenszaal van de St. Martinuskerk de documentaire
‘Pope Francis – A Man of His Word’ vertoond. De vrije
gift is bestemd om de auteursrechten te kunnen betalen.
De documentaire is van Wim Wenders en een zeldzame
co-productie met het Vaticaan. Het gedachtegoed van

Bidden aan de hand van de H. Thérèse
Op de maandagen 5, 19 en 26 september geeft kapelaan
Huntjens van 20.30 tot 21.30 uur via internet (MS Teams)
een serie van drie inleidingen over het gebedsleven van
de heilige Thérèse van Lisieux (1873-1897). In deze tijd,
waarin velen hongeren naar echte spiritualiteit, kan deze
kerklerares ons goed gidsen op de weg van het persoonlijk gebed. Aan bod
komen onder andere het gebed als genade, als een kind met zijn vader, wan-
neer het gebed moeilijk wordt, gebed en inzet. De Teamslinks komen in het
‘Activiteitenoverzicht’ op onze website te staan. Om ze per mail ontvangen,
meld u dan voor 1 september via daan.huntjens@sintmaarten-trinitas.nl. Op
de feestdag van Thérèse, zaterdag 1 oktober, is er in de HH. Petrus en Pau-
luskerk een ‘fysieke’ afsluiting met een eenvoudige Eucharistieviering om
8.30 uur 's ochtends (vanaf 7.30 uur al gelegenheid tot aanbidding); uiter-
aard is daar ook iedereen welkom die de avonden niet gevolgd heeft.

Wie ben je?
“Ik ben Jolanda Sieders, we hebben
twee volwassen kinderen. Ik was
lang en met veel plezier ziekenver-
zorgende. Helpen is mijn hobby; ik
doe ook buiten de Kerk veel vrijwilli-
gerswerk. Ook handwerken is een
hobby van me. Toen ik in 1987 in
Leidschendam kwam voelde ik me
geborgen in de warme Johannes
XXIII-gemeenschap.”
 
Wat doe je?
“Al twintig jaar ben ik actief in de
Eerste Communie-groepen, nu als
coördinator van die groep in Voor-
burg-Leidschendam. Ook ben ik lec-
tor en sinds heel kort als lid van de
kerngroep van het ‘vormingsteam’
betrokken bij de catechetische en
verdiepende activiteiten in onze
federatie. Ook ben ik beschikbaar
voor autovervoer naar de kerk.”
 
Waar word je enthousiast van?
“Van betrokkenheid bij de gemeen-
schap. Me inzetten zit in mijn bloed;
daar haal je kracht uit voor de toe-
komst. Ieder hoort er met zijn eigen
talenten bij. En alles is gegrond op
Iemand die je God kunt noemen, die
je mag beleven, die je draagt als het
moeilijk is. Een bron van inspiratie,
houvast en verdieping is de Alpha-
cursus: een spiegel om anderen
ànders te gaan zien, om hen te
respecteren en open te staan. Ik
heb ervaren dat je veranderingen
mag accepteren: het is goed om
daar déél aan te hebben, niet teveel
terug te kijken maar aanpakken om
samen te blijven gaan.”
 
Waar droom je van?
“Ik hoop dat er bij de communican-
ten een vlammetje blijft branden, dat
ze erbij willen blijven horen en het
vlammetje willen doorgeven. Dat ze
samen met hun ouders mogen blij-
ven groeien. Ik hoop dat ouderen
voelen dat ze er mogen zijn zoals ze
zijn en dat ze onze dankbaarheid
voelen voor wat ze voor ons deden.
Dat we, zoals God, er zijn voor
elkaar.”

Jolanda
Sieders

Interview

15



Twee jaar lang hebben we door de coronabeperkingen
de scholen niet kunnen ontvangen in onze kerken. Te-
genwoordig nemen scholen gelukkig weer contact op. Er
is al een dankviering in de Sint Martinuskerk gehouden
met de Sint Maartensschool. Het Stanislascollege bracht
weer een bezoek aan de Bonifatiuskerk. Het Maartens-
college houdt een viering bij de opening van het nieuwe
schooljaar in de Martinuskerk. De Zonnewijzer gaat een

Bij de KinderVertelVieringen zijn alle kinderen tussen 0 en 7 jaar met hun
papa's en mama's en opa's en oma's van harte welkom! We zullen onze spe-
ciale kinderviering houden met gebedjes en liedjes, stilte en licht en het
Onze Vader. We luisteren en kijken naar een Bijbelverhaal en de kinderen
mogen meedoen. En daarna is er limonade met wat lekkers en een kleur-
plaat voor alle kinderen. Dat is gelijk een mooie gelegenheid voor de ouders
om elkaar te ontmoeten.
 
2 oktober, 15.30 uur in de Sint Martinuskerk
In deze KinderVertelViering vieren we het feest van Sint Franciscus. Hij was
een grote dierenvriend. Hij hield zelfs van een gevaarlijke wolf! De verteller
vertelt jullie dit spannende verhaal wat heel erg goed afloopt. Sint Franciscus
heeft ook een eigen teken, het Tau-teken; de betekenis hiervan hoor je in de
vertelviering. Van harte welkom… neem je dierknuffel mee!

Dit jaar konden we weer met volle kerken het feest van de eerste heilige
Communie vieren in onze federatie. De vieringen waren op 15 mei in de
Martinus, op 22 mei in de Petrus en Paulus en op 19 juni in de Bonifatius-
kerk. Met bogen en slingers en bloemen versierden de kinderen en hun
ouders de kerken. In deze feestelijke sfeer konden de kinderen voor het
eerst de Heer ontvangen. Ze hadden daar maanden naartoe geleefd.
 
We wensen de kinderen en hun gezinnen nog vele ontmoetingen toe met de
Heer. We bidden dat zij Hem steeds meer en beter leren kennen, een proces
wat een leven lang duurt. Dat zij de liefde die God hen schenkt keer op keer
mogen ervaren.
 
De werkgroepen zijn intussen al weer vooruit aan het denken aan het nieu-
we seizoen. Als de scholen weer begonnen zijn, kunnen kinderen die in
groep 4 zitten zich weer aanmelden. Daarvoor staat vanaf 1 september een
formulier op de website.

Jeugd en Jongeren

KinderVertelVieringen

Schoolvieringen

Kerstviering houden in de Petrus en Pauluskerk. Fijn,
om al die kinderen en jongeren weer in onze kerken te
mogen begroeten!
 
Als parochiecatecheet ben ik de contactpersoon voor de
scholen. Via nellie.plaizier@sintmaarten-trinitas.nl ben
ik te bereiken.

Nellie Plaizier

Eerste heilige Communie

St. Martinuskerk
zondag 15 mei

H. Bonifatiuskerk
zondag 19 juni

HH. Petrus en Pauluskerk
zondag 22 mei


