
Zo simpel is het dus… of toch niet?
Goed piano kunnen spelen, behulpzaam zijn, ad rem, empathisch, aardig, rustig, vrolijk. Het zijn eigenschappen en
talenten die we allemaal kunnen waarderen. Dat je ermee het Evangelie kunt verkondigen, dat hadden we als An-
gelsOfJesus niet verwacht. Wist u het wel?

Ken je je eigen talent? En wat doe je er mee?
Tijdens de eerste bijeenkomst van het laatste seizoen
deden we het complimentenspel. Daarmee gaven de
vormelingen elkaar een compliment. Er ontstond een
mooi gesprek. Ieder dacht na over zijn eigen en elkaars
talenten. Want, wat heb je er nou aan en wat doe je
ermee voor een ander? Het Evangelie verkondigen is
uitdragen in woord en daad wat Jezus deed. En er voor
een ander zijn is wat Hij graag voordeed. Dat leerden
onze tieners. Daarvoor ontvingen zij een pakketje met
talenten die zij gaan inzetten.

 
En is dat makkelijk? 
Nee hoor niet altijd. Maar we zijn als leerlingen van Jezus
goed op weg en blijven werken aan wat Hij van ons
vraagt. Liefde en aandacht voor elkaar.
 
Zien we u ook 19 november?
Op 19 november bevestigen Bram, Benjamin, Fabian,
Ruben, Tommaso, Cheyenne en Marilotte hun keuze
voor het heilig Vormsel om 16.30 uur in de Sint Martinus
in Voorburg. Als gemeenschap mogen we daar heel trots
op zijn!

Annemarie van Dam, werkgroep Vormsel
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Drie jaar met elkaar optrekken
Drie jaar lang zijn de AngelsOfJesus
met elkaar op weg naar de keuze van
het heilig Vormsel. Het talent van
doorzetten kunnen wij wel aan hun
pakketje toevoegen want een groot
deel van de bijeenkomsten volgden
zij online.
 
Steeds waren we in gesprek over
geloven en wat dat persoonlijk bete-
kende voor de tieners. Mag je twijfe-
len, en spreek je dat uit? Hoe praat
je nou tot God? En met elkaar bid-
den. Een mooie club die met elkaar
optrekt rondom geloven, maar ook
op het plein een potje voetbal
speelt, spirituele pannenkoeken
bakt en pizza eet.
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Van het bestuur

weet u het nog: de werkgroepen in de kerk worden aangestuurd door een
coördinator. Die heeft contact met de kerngroep van het desbetreffende
team waar de werkgroep toe behoort, bijvoorbeeld altaarteam, diaconie-
team. De kerngroep heeft vervolgens overleg met een lid van het pastoraal
team of bestuur. Deze structuur blijkt motiverend en efficiënt te werken. Op
onze website www.rkvlietstreek.nl vindt u onder het kopje ‘parochie-organi-
satie’ uitgebreide uitleg en contactgegevens.
 
Wat is het goed om te zien èn te ervaren dat de vele vrijwilligers, coördinato-
ren en kernleden van de teams met de leden van het pastoraal team en het
bestuur nu op deze manier met elkaar samen werken. Wat een betrokken-
heid en enthousiasme wordt er getoond. Af en toe loopt een activiteit toch
wel eens anders dan van te voren gedacht, maar door de duidelijke commu-
nicatielijnen en afspraken gaat het steeds beter, het model groeit!
 
Ook ‘achter’ de schermen gebeurt er veel. Onder leiding van Ad Sosef (coör-
dinator vanuit het bisdom Rotterdam) wordt door (leden)administrateurs,
secretariaat- en financieel medewerkers hard gewerkt aan een uniforme ad-
ministratie. Dit houdt in dat er eenduidigheid komt in processen en (digitale)
systemen, taken worden inzichtelijk gemaakt en afgebakend. Concreet bete-
kent dit: een uniforme werkwijze in de ledenadministratie in het digitale pro-
gramma Docbase en het financiële pakket Exact Online wordt hieraan gekop-
peld. We zijn blij met alle ‘handen’ die meehelpen, want het is een grote klus
die eind van het jaar gereed zal zijn.
 
Dank, dank, aan allen die zich zo enorm inzetten, we zijn op de goede weg!

Lizette de Groot, bestuurslid

Groeimodel

Onze RK Vlietstreek organisatie is
een groeimodel. Zoals u weet, heb-
ben we eind vorig jaar de vernieuw-
de structuur opgezet en werkt deze
inmiddels ruim een half jaar. Want

Minder brandstof en energie gebruiken
Dit is een oproep aan ons allemaal. Door de schrikbarende gas- en olieprijzen
worden wij gedwongen om minder energie te gebruiken met het oog op de
energierekening. Vele huishoudens moeten worstelen met de rekeningen
waarmee ze geconfronteerd worden. Wat is, ook binnen de parochies, op te
brengen? Laten we doen wat mogelijk en verantwoord (waarbij ook de ont-
wikkeling van het coronavirus een rol speelt) is in alle ruimtes bij de kerken
als ook in het kerkgebouw zelf. Wanneer de temperatuur in de natuur daalt
zal dit ook voelbaar zijn gedurende de vieringen in de kerk.
 
Er wordt nu onderzocht welke ingrepen er mogelijk en verantwoord te
maken zijn. Aan u kan ik in ieder geval meegeven: kleed u warm. Doe uw jas
niet uit. Het kan zelfs gebeuren dat dit ook zal gelden voor degene die een
taak in de viering vervult. Wanneer het aantal mensen het toelaat, dan zal
er ook besloten worden om de viering te houden in een kleinere kerk(zaal)-
ruimte. In de HH. Petrus en Pauluskerk zullen bij lage temperaturen de vie-
ringen op weekdagen, en dat is nieuw, plaatsvinden in de benedenzaal van
de pastorie. Deze ruimte zal ingericht worden als dagkapel.
 
Ik wens u allen veel wijsheid en sterkte. Naast onze portemonnee mogen
we ons ook bewust blijven van wat de natuur, de zorg voor de schepping
aan ons vraagt.

In naam van het federatiebestuur, pastoor W. Bakker

2



U hebt deze term inmiddels vast al eens gehoord of gelezen: De Missionaire
Parochie. Het idee ontstond in Canada. De priester James Mallon (father
Mallon) is de grote inspirator. Hij heeft een beweging op gang gebracht die
de hele wereld over gaat. En het werkt! En het begint ook onze federatie
Vlietstreek in beweging te brengen.
 
Wordt u nieuwsgierig naar wat de Missionaire Parochie is? Leen dan maxi-
maal twee weken het magazine ‘De Missionaire Parochie’. Het ligt klaar ach-
terin uw kerk. Lees over de ervaringen, de nieuwe begrippen, de achterlig-
gende spiritualiteit en passie. Noteer uw naam op de eerste pagina en leg
het magazine terug voor de volgende lezers. En deel met elkaar over wat u
gelezen hebt: kom op dinsdag 18 oktober van 20.00 tot 21.30 uur in de
Maartenszaal (Voorburg) of op dinsdag 25 oktober van 10.30 tot 12.00 uur in
het Bernadettekabinet (B&B, Rijswijk). De koffie met koek staat klaar. Stuur
mij een e-mail: nellie.plaizier@sintmaarten-trinitas.nl voor meer informatie.

Nellie Plaizier, parochiecatecheet

Lenen-lezen-delen: de Missionaire Parochie

Van het pastoraal team

Een synodale en missionaire parochie

In hoofdstuk 18 van de Handelingen van de Apostelen zijn we getuige
van een spontane ontmoeting van Paulus met Aquila en Priscilla. En wat
gebeurt er? Samen vormen ze een kleine gemeenschap, die luistert naar
het Woord van God en bidt, die getuigenis aflegt en evangeliseert. Dit
spontaan ontmoeten gebeurde in de prille kerkgeschiedenis bijna twee-
duizend jaar geleden in de stad Korinthe én gebeurt gelukkig nog steeds
in de vele (werk)groepen binnen onze kerkgemeenschap.

Zo kwamen er in augustus zevenhonderd Europese jon-
geren drie dagen bij elkaar in Amsterdam. Allen verbon-
den met de gemeenschap Sant'Egidio op hun jaarlijkse
vredesconferentie Global Friendship, Global Peace.
Naast inleidingen bezochten de jongeren het Anna Frank
huis, het Namenmonument en het Klimaatmuseum. In-
drukwekkend was het getuigenis van de 25-jarige Katia
Sorokopud uit Oekraïne, die als verpleegster recht-
streeks bij de oorlog betrokken is. “Blijf werken voor de
vrede. Zelfs het grootste kwaad kan overwonnen wor-
den met een grotere liefde”, sprak ze. “Tijdens de bom-
bardementen heb ik mijn patiënten bijgestaan en bleef
ik samen met Sant'Egidio de armen helpen, want oorlog
treft altijd de zwaksten.”
 
Dat treft niet alleen in zeer heftige mate de mensen in
Oekraïne, maar als gevolg van de oorlog ook de arme en
kwetsbare mensen in onze directe omgeving. Wanneer
we in onze federatie aandacht en ruimte geven om onze
parochies op de synodale en missionaire weg in bewe-
ging te krijgen, dan wil ik hierbij de kernachtige verwoor-
ding van kardinaal Martini gebruiken, die hij gebruikte
om de Sant'Egidio gemeenschap te omschrijven: “Hier
wordt het gebed ernstig genomen, hier wordt de Bijbel
ernstig genomen, hier worden de armen ernstig geno-
men.” Studenten zijn in 1968 met deze Sant'Egidio ge-
meenschap begonnen om in de stad waar ze studeerden
zich niet alleen op hun eigen toekomst voor te berei-
den, maar ook zorg en aandacht te hebben voor een

vaak oudere medemens, eenzaam
of in nood. Dit omzien naar de ander
houd je vol, lukt het je beter, als je
weet dat je er niet alleen voor staat.
Eén avond in de week zoeken de stu-
denten elkaar op voor een gezamen-
lijk avondgebed om elkaar gelovig en
praktisch te ondersteunen.
 
Dat heb ik voor ogen als het gaat om
een synodale en missionaire paro-
chie. Door samen Jezus te ontdekken
en deel te nemen aan een kleine
geloof-werk-groep willen we anno
2022 christenen zijn en met elkaar
in zijn Geest verbonden leven. We
doen dat niet alleen voor onszelf
maar zo dat de ander in zijn of haar
leven tot recht kan komen. We wil-
len ons geloof delen en uitnodigend
zijn door concrete zorg en liefde
voor de naaste en met onze talenten
dienstbaar zijn in Kerk en samenle-
ving en dit alles in verbondenheid
met de Heer goed volhouden door
te bidden en de Sacramenten te ont-
vangen. Dat ik zo in uw midden mét
u christen en voor u priester ben.

Pastoor W. 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

Ook in de komende Advent bieden de jezuïeten weer een digitale ‘retraite’
aan. De deelnemers krijgen dagelijks een e-mail met een Bijbeltekst en bege-
leidende vragen ter overweging. Zo kunt u dagelijks bidden met behulp van
computer of smartphone. U kunt zich, als u nog niet eerder aan zo'n retraite
deelnam, inschrijven via www.ignatiaansbidden.org. Deze retraite is gratis.
 
De deelnemers uit onze federatie kunnen hun ervaringen uitwisselen op de
zaterdagen 3, 10 en 17 december, van 10.00 tot 11.15 uur in de Benedictus
en Bernadettekerk. We kunnen dan met elkaar delen wat ons in ons gebed
heeft getroffen. Door deze uitwisseling kan onze spiritualiteit worden ver-
diept en verrijkt. 
 
Parochianen uit Voorburg en Leidschendam die Rijswijk te ver vinden, kun-
nen met ons contact opnemen (verviersbeker@hetnet.nl) voor een moge-
lijke uitwisseling dichter in de buurt. U kunt zich bij ons opgeven of verdere 
informatie vragen. U bent van harte welkom; het is zeer de moeite waard.

Yvonne en Emile Verviers-Beker

Adventretraite aangeboden door de jezuïeten
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Geloven en vieren

Allerheiligen en Allerzielen
Allerheiligen, 1 november valt dit jaar op een dinsdag. We vieren dit hoog-
feest in twee van onze kerken met een Eucharistieviering: om 9.00 uur in de
HH. Petrus en Paulus en om 9.30 uur in de HH. Benedictus en Bernadette.
 
In de St. Martinus en de HH. Petrus en Paulus wordt Allerzielen op woensdag
2 november gevierd, 's avonds om 19.00 uur. In Rijswijk wordt er op zondag
30 oktober aandacht aan Allerzielen besteed: om 9.30 uur in de HH. Benedic-
tus en Bernadette en om 11.00 uur in de H. Bonifatius. In de Eucharistievie-
ringen gedenken wij onze overledenen. In het bijzonder worden de overlede-
nen van het afgelopen jaar herdacht. Aansluitend aan de Eucharistieviering
in de H. Bonifatius is de gravenzegening op het kerkhof van deze kerk.

Oecumenische meditatieve vieringen in de Advent
We kunnen angstig zijn over de toekomst. We kunnen er
ook verlangend en hoopvol naar uitkijken. De Bijbel leert
ons: “Vreest niet!”. Dit is het thema van de oecumeni-
sche gebedsvieringen op weg naar Kerstmis. Met woord
en gebed, stilte en zang bezinnen we ons op: ‘De Maagd
wordt zwanger’, ‘Herders Hij is geboren’ en ‘Alpha en
Omega, begin en einde’. De vieringen zijn op de woens-
dagen 30 november en 7 en 14 december om 19.30 uur
in de Sint Martinuskerk. De vieringen worden samen met
leden van de Oude Kerk voorbereid.
 

Na de vieringen gaan we samen met diaken Pier Tolsma
een uur in gesprek over de zin en waarde van de ouder-
dom. In 2022 hield paus Franciscus hierover een serie
catecheses. De onderwerpen zijn: ‘vriendschap en ver-
bondenheid tussen de verschillende leeftijden’, ‘de ver-
heerlijking van de jeugd’ en ‘de bijdrage van ouderen
aan de samenleving’. Wij nodigen u allen van harte uit
voor deze voorbereiding op Kerstmis. Deelname aan de
viering en de gesprek na afloop kan los van elkaar.

Werkgroep gebedsvieringen

Inspiratiebijeenkomst: Zorg voor de schepping

De zorg voor de schepping vraagt onze voortdurende aandacht. Op zaterdag
22 oktober staan we hierbij uitgebreid stil in de H. Bonifatiuskerk. Marjolein
Tiemens spreekt over ‘Ecologische bekering: verwondering, verbondenheid
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 en daarnaast zijn er twee workshops:
een over duurzaam tuinieren en een over groene kerken. Vanaf 09.30 uur is
er koffie. Om 10.00 uur is de inleiding door Marjolein Tiemens. Na een kof-
fiepauze zijn de workshops en de wandeling. Om 12.15 uur sluiten we af met
gebed in de kerk. Graag u vooraf aanmelden via het secretariaat van H. Boni-
fatiusparochie: 070 399 24 16 of secretariaat@bonifatiusparochie.info. Uit-
gebreide informatie over deze bijeenkomst vindt u op www.rkvlietstreek.nl.
 
Fotowedstrijd
Als voorbereiding op deze dag is er een fotowedstrijd met als thema: ‘Mens
en schepping’. Zie voor meer informatie hierover de vorige Kerk aan de Vliet
en op de website.

Inleiding, natuurwandeling en workshops
‘Wees geprezen, mijn Heer, zong de heilig Franciscus van
Assissi.’ Zo begint de encycliek Laudato si' van paus Fran-
ciscus, waarin hij zijn zorg uitspreekt over de toestand
van ons gemeenschappelijke huis, moeder aarde. De
paus noemt Franciscus van Assisi als het grote voorbeeld
hoe dat te realiseren. Franciscus leefde vanuit verwon-
dering voor de natuur en voelde zich verbonden met al
wat leeft. Na de inleiding maken we een meditatieve
wandeling aan de hand van het Zonnelied van Franciscus
van Assisi met meditatieve teksten bij zuster water,
broeder zon, broeder wind en zuster aarde.

 
Marjolein Tiemens-Hulscher studeerde plantenverede-
ling en is werkzaam geweest als onderzoeker in de bio-
technologie en de biologische landbouw. In Driebergen
is ze ‘lekenvoorganger’ in de katholieke Kerk. Met Groen
Geloven verbindt zij geloof en biologie met elkaar om
een duurzame levensstijl te ontwikkelen.
 
Onder leiding van Oscar de Man worden er ervaringen
uitgewisseld over ‘duurzaam tuinieren’. De tweede
workshop ‘groene kerken’ is onder leiding van Giovanni
Marangoni. Hier gaat het over energiegebruik, duurzame
producten en afvalverwerking in onze kerken.

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

Tijdens het festival werd de Bonifa-
tiuskerk goed bezocht: er was veel
belangstelling voor het optreden van
de vijf koren, de rondleidingen door
Marko Bucic en het orgelspel van
Gerard Legierse. Dank aan de vrijwil-
ligers en vooral aan organisator Paul
Schott. Er waren twee kraampjes,
waarin de Rijswijkse Kerken, de
musical Vis-a-Vis en SchuldHulp-
Maatje zich presenteerden: de kerk
was aanwezig en zichtbaar...

Strandwalfestival 2022

In memoriam Dick Verbakel (1954 - 2022)

Op vrijdag 9 september 2022 is mgr. dr. Dick Verbakel, oud-pastoor van de
Bonifatiusparochie, overleden. Hij werd geboren op 19 februari 1954 te
Bleiswijk en priester gewijd op 1 maart 1986. Hij was van 1992 tot en met
1995 pastoor van de parochie H. Bonifatius; daarnaast was hij in die tijd
pastoraal therapeut en supervisor in dienst van het bisdom en werkte hij als
medewerker pastoraat bij het Diocesaan Pastoraal Centrum van Rotterdam.
 
In de te korte tijd dat hij bij ons was hebben we Dick Verbakel leren kennen
als een zeer betrokken herder, die door zijn warme persoonlijkheid indruk
maakte en velen echt nabij is geweest. Een jonge, bevlogen man met een
luisterend oor en een aansprekende glimlach; hij gaf de Bonifatius een
boost. Een pastor om trots op te zijn en die niet snel zal worden vergeten.

Van 1997 tot 2018 was hij vicaris en vicaris-generaal van
het bisdom en vanaf 2012 tevens pastor in Delft en Den
Hoorn. Daarnaast was hij in heel veel parochies van ons
bisdom actief als administrator waaronder ook in de
parochies Sint Maarten en Trinitas. Mgr. Dick Verbakel
heeft zich zesendertig jaar als priester ingezet voor het
geloofsleven in het bisdom Rotterdam.
 
Voor zijn inzet en betrokkenheid zijn wij hem dankbaar.
Hij verbond nabijheid met een zakelijke inslag, met

Muziek in de Bonifatius

De beide concerten vinden plaats in de H. Bonifatiuskerk.
De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en
de mogelijkheid een glaasje te nuttigen in de Lucaszaal
van de naastgelegen pastorie.

humor en relativerend vermogen. Met hart en ziel was
hij priester en zielzorger; ook als bestuurder wilde hij
herder zijn. Vanwege ernstige gezondheidsklachten ging
pastoor Dick Verbakel op 1 mei 2022 met emeritaat. Hij
is medisch gezien de strijd aangegaan, maar heeft zich al
enkele maanden later aan het leven bij zijn God moeten
en willen toevertrouwen. De uitvaart was op 17 septem-
ber; pastoor Verbakel is begraven op de begraafplaats
St. Laurentius in Rotterdam. Laten we met warmte voor
hem bidden en met genegenheid aan hem terugdenken.

Op 30 oktober van 15.00 tot 16.00
uur: ‘Op de weg naar Mozart’. Liene
Madern bespeelt het historische
toetsinstrument pianoforte.
Op 27 november van 15.00 tot 16.00
uur: ‘Fantasieën’, een harpconcert
door Miranda Janse.
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Heilige Bonifatius

Familieberichten

U bent voor een maaltijd in de Bene-
dictus en Bernadettekerk welkom op
de woensdagen 12 en 26 oktober, 9
en 23 november en 7 en 21 decem-
ber. 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, 070 396 06 99.
Goed u weer te zien.

In memoriam Dick van Geest (1931-2022)

Op dinsdag 16 augustus overleed pastor Dick van Geest
op de gezegende leeftijd van 90 jaar. Hij is vooral bekend
bij de parochianen van de voormalige Benedictusparo-
chie en bij leerlingen van het Lodewijk Makeblijdecollege
in de jaren '70. 

Na zijn moderatorschap op het LMC werd hij legeraalmoezenier; onder
andere bij een VN-bataljon in Libanon; daarover publiceerde hij geregeld als
‘aal dic’ in het parochieblad. Na zijn pensionering werkte hij als pastoraal
assistent onder andere in Made, bij de Norbertinessen in Oosterhout en in
de Benedictusparochie, waar hij ongeveer eens per maand voorging in de
Eucharistie en ook persoonlijk contact onderhield met diverse parochianen.
 
Hij was als ‘weekendassistent’ altijd een zeer gewaardeerde gast en was zelf
ook erg gesteld op de Benedictus, vierde daar zelfs in mei 1998 zijn veertigja-
rig priesterfeest. Hij schreef eens: “Mijn hart ligt dáár, bij jullie van de Bene-
dictus”. Legendarisch waren de vieringen in Kerst- en Paasnacht, die hij mi-
nutieus voorbereidde samen met het toenmalige Valenostakoor. Persoonlijk
bewaar ik hieraan ook de herinnering aan de hoeveelheid tijd die gemoeid
was met het drukklaar maken van de lijvige liturgieboekjes. Rust zacht, Dick,
en bedankt voor je langdurige vriendschap.

Lex Beneken Kolmer

Afscheid Lena Pijpers van Open Huis

Zij was actief in de koffiezetgroep (1990-1998), als lector bij gebedsvieringen
en in het Open Huis. Vanaf 1997 tot 2013 was ze, als opvolger van Bep Jas-
perse, ruim vijftien jaar (!) coördinator van Open Huis. We danken Lena, Nel
en Toos van harte voor hun inzet en wensen hun goeds voor de toekomst.
 
De Open-Huisgroep is dringend op zoek naar vrijwilligers; het gaat om één
ochtend (drie uur) per veertien dagen in de Benedictus en Bernadettrkerk.
U kunt contact opnemen met Yvonne Sloet tot Everlo (06 13 67 81 51).

De Benedictus en Bernadette-ge-
meenschap heeft in een feestelijke
lunch afscheid genomen van Lena
Pijpers (Open Huis) en van Nel Bak-
ker en Toos Bosman, die jarenlang
de koffie op de dinsdagochtenden
verzorgden. Lena was gedurende
vijfendertig jaar in verschillende
rollen actief voor de parochie.

Het beheerteam van de Benedictus
en Bernadettekerk: v.l.n.r.
Sjaak Hauser, Arco Zwijnenburg,
Yvonne Sloet, Lex Beneken Kolmer
en Henk van Steekelenburg

Beheerteam BB-kerk

Een van de oudste verenigingen in
Rijswijk wil groeien. Plaats genoeg
voor sopranen, alten, tenoren en
bassen. Heeft u interesse, mail dan
naar info@concertkoorrijswijk.nl. of
kom naar een repetitie op maandag
19.25 uur in de Nieuwe Kerk aan de
Steenvoordelaan. Wees welkom.

Adventskrans maken 
Op zondag 27 november is het de eerste zondag van de Advent. In het don-
ker van de wintertijd groeit het licht naar Kerstmis. In kerken en huizen
wordt dat zichtbaar gemaakt door elke zondag een kaars méér aan te steken
op de adventskrans.
 
Wij nodigen u uit om met ons een adventskrans te maken. Maandagavond
21 november tussen 19.30 en 21.30 uur. In de Benedictuszaal van de Bene-
dictus en Bernadettekerk. Inschrijven tot 1 november via Open Huis Benedic-
tus en Bernadettekerk 070 394 07 08. Er is plaats voor ongeveer twintig per-
sonen. De kosten bedragen € 12,-; wij zorgen voor de materialen en een
kopje koffie. Graag zelf een snoeischaar meenemen. Wij hopen dat u komt.

Tonny Smeele en Bep van Leeuwen

Overleden
Jo Spoor-Zeeman (91) 
Tonnie den Hollander-van der
Starre (90) 
Harry Haffner (93) 
Leen Straver (94) 
Nico van Leeuwen (83) 
Piet van der Horst (87) 

Maaltijdprojecten

Concertkoor Rijswijk
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Vieringen in onze kerken

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

Organist
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

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

Organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gerardus Majella
JoKo
Oosterse ritus

Zaterdag 15 en zondag 16 oktober: 29e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
13.00
17.00

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

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
Euch.
Euch.

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

Muziekteam
Barina
St. Maarten
Koorschool
Con Amore
Doopvieringen
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 22 en zondag 23 oktober: 30e zondag door het jaar, Missiezondag, deurcollecte voor Missio

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

Vrijdag 28 oktober

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
14.30
16.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Bon

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

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Scheffers
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
R.K. Oekraïense gemeenschap

Schola cum Jubilo
Resonet in Laudibus, Allerzielen
St. Maarten
Schola & Gloria Deo, Allerzielen & gravenzegening
Samenzang
Gravenzegening St.Agatha, Schola cum Jubilo
Gravenzegening Noorthey, Schola cum Jubilo
Oosterse ritus

Zaterdag 29 en zondag 30 oktober: 31e zondag door het jaar

di
di

09.00
09.30

P&P
B&B

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

 
 

Dinsdag 1 november: Allerheiligen

wo
wo
wo
wo

09.30
12.45
19.00
19.00

Bon
Mar
Mar
P&P

Euch.
Euch.
Gebed
Gebed

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

 
 
St. Maarten
Con Amore

Woensdag 2 november: Allerzielen, Gedenken van alle overleden gelovigen

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; KRO uitzending
Pastor Van Eijk
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Cantorij kathedraal
Organist
Oosterse ritus

Zaterdag 5 en zondag 6 november: 32e 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 iedere doordeweekse dag om 19.00 uur. Op vrijdag 28 oktober is er om
19.00 uur een plechtig lof in de HH. Petrus en Paulus.
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Vieringen in onze kerken

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

ma 19.00 B&B Euch. Kapelaan Huntjens  

Maandag 7 november: Heilige Willibrord, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

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 & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma

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

Organist
Gerardus Majella
Patroonsfeest, St. Maarten, KinderVertelViering,
kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 12 en zondag 13 november: 33e zondag door het jaar, in Mar en P&P voedselinzameling Voedselbank

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.

Mgr. Van den Hende & k. Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
R.K. Oekraïense gemeenschap

Vormselviering, JoKo
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Organist
Con Amore, koorfeest, verstandelijk beperkten
Oosterse ritus

Zaterdag 19 en zondag 20 november: Christus, Koning van het heelal, deurcollecte voor RK Jongerenwerk

za
za
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.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
R.K. Oekraïense gemeenschap

Organist

Resonet in Laudibus
Schola cum Jubilo
Schola Cantorum
Organist
Oosterse ritus

Zaterdag 3 en zondag 4 december: 2e zondag van de Advent, collecte voor PCI en IPCI

do 09.00 Mar Euch. Pastoor Bakker  

Donderdag 8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen

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.

Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo
Con Amore
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 10 en zondag 11 december: 3e zondag van de Advent

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

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
13.00
17.00

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

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
Euch.
Euch.

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

De Vierjaargetijden
Barina
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Koorschool
JoKo
Doopvieringen
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 26 en zondag 27 november: 1e zondag van de Advent

9



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

De jaarlijkse gebedsdienst en zegening van de graven en
urnen, bij gelegenheid van de gedachtenis van Allerzie-
len, zal in Leidschendam op zondag 30 oktober plaatsvin-
den op de begraafplaatsen: St. Agatha, Veurse Achter-
weg 29, om 14.30 uur en Noorthey, Tuinenlaan 6, om
16.00 uur. Familieleden, vrienden en belangstellenden
worden uitgenodigd om bij deze vieringen aanwezig te
zijn. Ook dit jaar is er de mogelijkheid een lichtje te ont-
steken bij onze dierbare overledenen.

Zegening van graven en urnen
Deze speciale viering vindt plaats op zondag 20 novem-
ber om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk, voorganger
pastoor Bakker. Heeft U een familielid of kent u iemand
met een verstandelijke beperking dan wordt hij of zij
hierbij van harte uitgenodigd. Ook zullen wij de gezins-
vervangende huizen van Philadelphia en Middin benade-
ren voor deelname. Graag vooraf aanmelden bij: Frans
Aarts: fransaarts-schoenen@ziggo.nl of 06 37 60 82 58.

Viering met verstandelijk beperkten

Op 17 januari 2023 bestaat het
parochiegebouw De Haard dertig
jaar. Daarnaast hebt u waarschijnlijk
gezien dat het hek van de ingang
van De Haard is geverfd. Een ijverige
parochiaan heeft enorm zijn best
gedaan en het resultaat is schitte-
rend. Bedankt Frans.
 
De beheergroep wil het dertigjarig
bestaan vieren gecombineerd met
een nieuwjaarsreceptie voor alle
parochianen op zondag 15 januari
2023. Noteert u dit alvast in uw
agenda?

Beheergroep De Haard

Op 12 juni was de feestelijke middag voor de vrijwilligers
in De Haard. Na twee jaar corona was er reden voor een
feest. De zon werkte bijzonder mee zodat er buiten ook
een gezellig terras was ingericht. Er was koffie, thee of
een alcoholische versnapering met iets lekkers en na een
humoristische toneelact werd het buffet geopend. De
feestcommissie kijkt terug op een geslaagde middag.
Zeker na de positieve reacties van de gasten.

Frans Aarts en Willie Tetteroo

Terugblik vrijwilligersmiddag Trinitasparochie

De Haard dertig jaar!!
De Marthagroep
Welkom aan de drie nieuwe vrijwilli-
gers! Zij hebben gereageerd op onze
oproep en zijn met open armen ont-
vangen. Mooi dat het toch weer ge-
lukt is. Samen zorgen wij ervoor dat
onze Petrus en Pauluskerk er spik en
span uitziet.
 
Mocht u nog twijfelen? Wij zijn heel
blij met iedereen die een handje wil
helpen. Dat maakt het werk alleen
maar lichter en gezelliger. Bel het
bureau van de Petrus en Paulus of
mij 06 12 65 54 05.

Joke Valk, coördinator Marthagroep
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten

Klokken en gebouwen
Er is met de gemeente gesproken
over de kerkklokken van de Sint Mar-
tinuskerk. Voor eventuele aanpas-
sing van het geluid van de klokken
wachten we op het besluit van de
gemeente. Nu is er nog geen defini-
tieve duidelijkheid. 
 
We zijn het groot onderhoud aan het
schoolgebouw aan de Oranjenassau-
straat aan het voorbereiden. Het
streven is dat dit groot onderhoud in
2023 plaatsvindt.

Vincent Dobbe, penningmeester

Sint Maartenfeest

kerk, waar Sint Maarten hoog in de toren zal verschijnen en afdalen om aan
kinderen Sint Maartenappeltjes uit te delen. Zie voor meer informatie over
de optocht: www.sintmaartenlampionoptocht.nl.
 
13 november Sint Maartenviering
Het patroonsfeest van de Sint Maartenparochie wordt feestelijk gevierd op
13 november om 9.30 uur. De jongste kinderen kunnen meelopen met een
lampion in de openingsprocessie. Voor alle kinderen is er de nevenviering
waarin wordt verteld over de betekenis van Sint Maarten. Het Sint Maarten-
koor ondersteunt de viering met ook op kinderen afgestemde liederen. Wie
weet is ook Sint Maarten in vol ornaat aanwezig in de kerk.

Gehuwd
Paul de Waart en Esther van
Baaren
 
Overleden
Geertruida Manders (83)
Jos Tetteroo (75)
Jan Officier (92)
Lies Bosma (90)
Wim Neecke (102)
Rob Putters (68)
Joke van der Laan-van den Berg
(84)
Geert Bruna (80)
Jan van der Ham (78)
Hilda Uijlenbroek-Zimmerman
(84)
Hein Bos (75)
Thea Hart-Meeuwsen (96)
Jan van Dijk (88)
Veerle Blaauw-de Wael (94)
Nel Pegt-Will (90)
Cor Paardekooper (84)

Op zondag 16 oktober is er in de Marti-
nuskerk in Voorburg een Mariaconcert
door het parochiekoor Sint Maarten
onder leiding van Jos Siebers en met
de sopraan Demelza van der Lans.
 
Tijdens dit concert zullen composities van Schubert, Bach-Gounod, Somma,
Elgar, Franck, Caccini, Arcadelt en Rossini ten gehore gebracht worden en
het Regina Caeli, Wees gegroet Maria en Magnificat zullen ook niet ontbre-
ken. Het wordt een feest van herkenning met bekende Marialiederen die
iedereen mag meezingen. Het concert begint om 14.30 uur en duurt circa
vijf kwartier. De toegang is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd. Na het concert is er gelegenheid wat na te praten in het atrium
van de kerk.

Mariaconcert in de Sint Martinuskerk

Op zaterdag 22 oktober van 13.00 tot 16.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur en
zondag 23 oktober van 10.30 tot 12.00 uur wordt weer een handwerkver-
koop gehouden in het atrium van de St. Martinuskerk.
 
U kunt alleen contant betalen!! Een donatie is ook welkom. Er is van alles
te koop voor de wintermaanden: lekkere warme sjaals en poncho's, leuke
cadeautjes voor de feestdagen. Met de opbrengst van deze verkoop hopen
wij onze gasten weer gezellige activiteiten te kunnen aanbieden.

Zonnebloem, afdeling Voorburg/Esseloo

Zonnebloem handwerkverkoop

Inzameling Voedselbank
Op 12 en 13 november is de jaarlijk-
se inzameling voor de Voedselbank.
Het gaat om houdbare producten.
Op de website en in de kerken vindt
u een folder met meer informatie.
Op het feest van Sint Maarten komt
de Voedselbank uw bijdrage inzame-
len. U kunt ook financieel bijdragen
door een bedrag over te maken
naar: NL03 ABNA 0613 5832 21, ten
name van Voedselbank Leidschen-
dam-Voorburg. Wij hopen dat u
ruimhartig meedoet.

Pier Tolsma, diaken

Actie Kerkbalans: kracht en hoop

11 november lampionnenoptocht Sint Maarten
Op vrijdag 11 november om 18.30 uur is de tradionele
Sint Maartenoptocht door de straten van Voorburg. Poli-
tie, EHBO-ers, vrijwilligers en drumbands begeleiden de
optocht. Kinderen met lampion krijgen soms lekkernijen
van gulle gevers! Verzamelen om 18.15 uur bij de krui-
sing Vlietwijck/Oosteinde, start 18.30 uur. De optocht
wordt afgesloten op het bordes van de Sint Martinus-

We worden allemaal een beetje armer als gevolg van de
huidige omstandigheden. Dat geldt ook voor de parochies. Toch hebben we
goede hoop dat we samen met u overeind blijven. Daarvoor doen we weer
een beroep op u! Als u nog geen bijdrage heeft overgemaakt vragen wij u
dat alsnog te doen. U kunt uw bijdrage op een van onderstaande rekeningen
overmaken. We hebben uw bijdrage heel hard nodig! Bij voorbaat dank!
NL60 RABO 036 59 00 435, Parochie Sint Maarten Voorburg
NL33 RABO 036 59 91 325, Parochie Trinitas Leidschendam
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dag en nacht - www.vdhuz.nl - 070-3202040

Voor een waardevol afscheid 

met zorg en respect afgestemd 

op ieders persoonlijke wensen.

Uitvaartcentrum 
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
24 uurs uitvaartsuites beschikbaar

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64 - Leidschendam
geopend ma. t/m za. 12.00 tot 16.00 uur

Priesterwijding Ad van Luijn
Op zaterdag 1 oktober wordt Ad van
Luijn in de kathedraal tot priester
gewijd. Een nieuwe priester is een 
immens geschenk van God aan zijn
Kerk. Laten we Ad van Luijn ondersteu-
nen met ons gebed voor de mooie en belangrijke taak
die de Heer hem toevertrouwt. Ad blijft verbonden aan
de parochiefederatie St. Franciscus tussen duin en tuin,
waar hij als diaken ook gediend heeft.

Nieuws vanuit Vronesteyn
Op 20 september heeft Vronesteyn, het centrum voor
de priester-en diakenopleiding, het nieuwe studiejaar
geopend met een Eucharistieviering waarin priesterstu-
dent Benno van Croesdijk door de bisschop tot acoliet is
aangesteld. We wensen iedereen een mooi en vrucht-
baar studiejaar toe!
 
Ook is Vronesteyn een onderscheidingsjaar begonnen,
met als titel ‘Kom en zie’. Dit is bedoeld voor mannen die
op zoek zijn naar hun roeping en het priesterschap of het
diaconaat overwegen. Het is heel belangrijk om over je
roeping te praten: op die manier kun je begrijpen wat
God van je vraagt. De deuren van Vronesteyn staan wijd
open om je te helpen je roeping te onderzoeken.

Laura Migliori, ambassadeur van Vronesteyn
 

Gezocht: vrijwilligers voor  De Mantel
Maandelijks is er in De Mantel een oecumenische ge-
bedsviering, daarnaast zijn er door het jaar heen extra
vieringen. Wij hebben veel bewoners die niet zelf naar
de kapel kunnen komen. Zij zijn afhankelijk van vrijwilli-
gers die tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen helpen! Na
afloop drinken we altijd samen koffie/thee en daarna
wordt iedereen naar de kamer teruggebracht. Vindt u
het leuk om mee te helpen? Er zijn ook bewoners die het
fijn vinden om af en toe een zinvol gesprek te kunnen
voeren over het leven, de koetjes en kalfjes komen al ge-
noeg voorbij. Lijkt het u mooi om zo een half uurtje met
iemand in gesprek te gaan? Ik maak graag met u een af-
spraak om kennis te maken en de details te bespreken.
Ik ben bereikbaar op maandagochtend, dinsdag en don-
derdag: 06 39 85 00 84, marion.claassens@florence.nl.

Marion Claassens, geestelijk verzorger De Mantel

Oecumenisch vrouwenwerk
Elke derde woensdag van de maand van 10.00 tot 11.30
uur zijn de Vrouw en Geloof ochtenden. Het thema van
dit seizoen is: ‘Nooit te oud om te leren’. De volgende
bijeenkomsten zijn op woensdag 19 oktober in De Haard
in Leidschendam, inleidster Nel van Drie, en op 16 no-
vember in de Hoeksteen in Voorburg, inleidster Antje
van der Hoek. Graag aanmelden via 06 10 29 27 26 of
mail naar korving@outlook.com.
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Kerk en wereld

Onzekere tijden, een oproep vanuit de PCI en IPCI
In tijden van onzekerheid door de oorlog in Oekraïne en
de energiecrisis, heeft het bestuur van de PCI Bonifatius-
parochie en het bestuur van de IPCI van de drie paro-
chies in Leidschendam-Voorburg besloten haar doelstel-
ling voor eventuele hulp aan inwoners van het werkge-
bied van de parochies H. Bonifatius, St. Maarten, Trinitas
en de Verrezen Christus ook op deze groep te richten.
 
Dat betekent uitdrukkelijk niet dat tot structurele of
langdurige steun kan worden overgegaan. Maar wel dat
de caritasinstellingen waar nodig in een vroeg stadium
bereid is zich in te zetten om noodsituaties te voorko-
men. De energiekosten kunnen leiden tot financiële pro-
blemen en vervolgens tot ‘broodnood’. Voor zover nood-
zakelijk en mogelijk worden daarvoor de PCI/IPCI gelden

Wereldmissiemaand: ‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1,8)
Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus.
Op 23 oktober is het Missiezondag. Missio ondersteunt
het pastorale werk in Kibera, de grootste sloppenwijk
van Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Help mee! Geef
aan Missio in de collecte op Missiezondag of stort uw bij-
drage op NL65 INGB 0000 0015 66, ten name van Missio
Wereldmissiemaand. Meer informatie: www.missio.nl.
 
Het jongerenprogramma Younib geeft jongeren een kans
op een leven zonder bendes, drugs en prostitutie. 120
jongvolwassenen en ongeveer 2000 scholieren doen
eraan mee. “De jongeren hebben zo veel energie, zo veel
creativiteit”, aldus oprichter pater Patrick. “Met Younib
willen wij deze krachten constructief benutten. Anders
kunnen die al gauw in iets destructievers veranderen.” 
Younib biedt activiteiten aan als een koor, sport of dans.

Regelmatig bezoekt Younib ook scholen of tehuizen voor
straatkinderen en geeft daar workshops. Vaak brengen
de leden van Younib levensmiddelen of hygiëneartikelen
mee voor de straatkinderen.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

ingezet evenals voor de hulp van de huisvesting van
Oekraïners en asielzoekers in onze omgeving.
 
Onze oproep aan u allen is: houdt de ogen open en
gericht op uw medemens. Als u noodsituaties ziet ont-
staan, wijs betrokkenen op de mogelijkheden, die wij
kunnen bieden. Dat kan in Rijswijk direct naar de PCI,
pci@bonifatiusparochie.info of via het parochiesecreta-
riaat. In Leidschendam en Voorburg kan dat bij de IPCI,
rkcaritasleidschendamvoorburg@gmail.com. Wees dus
allen de ‘ogen en oren’ van uw parochiële caritasinstel-
ling, zodat we gezamenlijk problemen kunnen opsporen
en hopelijk verhelpen. Waar mogelijk zullen wij u in onze
collecte-aanbeveling op 3 en 4 december daarover ver-
der informeren.

Met vriendelijke groet, besturen van PCI en IPCI

Adventsactie: Ieder kind een goede start
De Adventsactie vraagt onze aandacht voor de hoop. Zij
steunt projecten die bijdragen aan een goede start in het
leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op
de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen
van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke ge-
zondheidszorg en een veilig en gezond leven. In El Salva-
dor wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de
gezondheid van jonge kinderen. Zoals in de arme platte-
landsgemeente Guarjila, in het noorden van het land.
 
Het Ana Manganaro ziekenhuis wil ouders helpen bij de
zorg voor de lichamelijke en mentale gezondheid van
hun kinderen. Om zo hun kansen op een beter leven te
vergroten en de keten van armoede te doorbreken. Zes-
tien medewerkers van het Ana Manganaro ziekenhuis
volgden hiervoor een aanvullende opleiding. Deze ge-
zondheidswerkers brengen hun kennis en vaardigheden
over op ouders. Inmiddels heeft een groot aantal moe-
ders, vaders en zwangere vrouwen een training gevolgd
of een adviesgesprek gehad. Daarnaast is het ziekenhuis

bezig met het opzetten van een gespecialiseerd centrum,
waar kinderen van 0 tot 3 jaar met een ontwikkelings-
achterstand stimuleringstherapie krijgen.
 
In het weekend 17/18 december krijgt de Adventsactie
bijzondere aandacht in de vieringen en is er een deurcol-
lecte voor dit project. Tevens hopen we een mooie bij-
drage aan het project te leveren door de verkoop van
kerststukjes in het weekend 10/11 december. U kunt
natuurlijk ook een gift overmaken op rekeningnummer
NL89 INGB 0653 1000 00 van Adventsactie.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

13



Boekbespreking

Elke nieuwe dag
Elke dag ligt de nieuwe dag weer
voor ons. Een open ruimte, uitnodi-
gend, uitdagend. Of soms als een
donderwolk? Dreigend, belastend?
Hoe is die nieuwe dag, elke nieuwe
dag die komt, telkens weer? Het is
de dag die God ons geeft. Tijd om te
leven, lief te hebben, je handen uit
te steken. “Wij zijn op aarde om ons
bed uit te komen”, las ik laatst. Met
open vizier de dag tegemoet, we
‘staan op’. Voor veel mensen is het
duidelijk: de plicht roept. School,
werk, opschieten, aan de slag! Voor
anderen is het soms moeilijk de dag
zinvol in te vullen. “We verliezen de
moed niet”, zegt Paulus, “ook al ver-
valt de uiterlijke mens, de innerlijke
wordt van dag tot dag vernieuwd”.
(2 Kor 4,16)
 
Een oude raad is: bedenk elke dag
drie dingen die je deze dag zult
doen. Het hoeft niet groots te zijn –
een knoop aanzetten kan al een hele
opgave zijn. Er kan zo veel. Je hebt
vandaag kans om een hongerige te
voeden, een eenzame te bezoeken,
hulp te bieden, vreugde te brengen,
te troosten, goed te maken, te glim-
lachen – tijd om te bidden, te dan-
ken, te eren.
 
Je krijgt de dag aangeboden, als een
rieten fluit die je vullen kan met mu-
ziek. Open je hart, open je handen,
de dag wacht (of God wacht).

Martine Taks

Column

Inspiratie

voor als slecht nieuws je overspoelt
Ween niet, moeder van god,
onder het kruis van de heer,
en verheug u want hij is verrezen;
in zijn lichaam is verscholen
heel de redding
en de bevrijding van elke mens.
 

Uit: Podcastserie van de Dolle Maria’s;
elke eerste maandag van de maand om
12.00 uur via de website ‘dollemarias’ 

Catechese  –  ontdekken, groeien, leven
Stel: je hebt iemand leren kennen en… er is een vonk over-
geslagen. Dan wil je nog maar één ding. Je wilt bij die ander
zijn en die ander leren kennen. En dan hoop je maar dat het
wederzijds is. Dat die vonk ook bij die ander warme wangen en vlinders op-
roept. En je gaat dromen wat je samen zult ondernemen en hoe gelukkig jul-
lie zullen worden om zo het leven samen aan te gaan. Zo'n love story, wie wil
dat nou niet! Het is niet alleen de droom van mensen maar ook de droom
van God. Hij wil een love story met ons aangaan. BFF: Best Friends Forever.
 
Na de eerste verliefdheid wordt het vaak spannend. Want liefde is een werk-
woord, je moet blijven werken aan je relatie. Dan groei je steeds meer naar
elkaar toe. Je leert elkaar steeds beter kennen. Voor sommigen wordt het
dan saai, ze denken dat ze de ander zo goed kennen dat het vuurtje van het
begin afkoelt. ‘Nou weten we het wel, de verrassing is er af.’ Volgens mij is
dat een grote vergissing! Niemand kent een ander helemaal, zelfs jezelf ken
je niet helemaal. De ander leren kennen gebeurt steeds opnieuw. Omdat het
leven steeds nieuwe situaties kent. Kan leuk zijn maar ook zwaar. Het kan
een feestje zijn maar er zijn ook beproevingen. Dan leer je elkaar kennen. En
als de liefde blijft kun je elkaar vasthouden en dragen, troosten en vieren.
 
Dat is precies wat God wil. In zijn Zoon is Hij naar ons toegekomen. Om onze
BFF, vonk, vlam, steun en toeverlaat, troost en grootste Liefde te zijn. Is die
vonk eenmaal bij je ingeslagen, dan kan de relatie tussen jou en Jezus groei-
en. Híj wil niks liever! Dus: leer elkaar kennen. Hoe? Hoe kan de liefde tussen
jullie groeien of beter gezegd: jouw liefde voor Hem? Want Hij is sowieso
helemaal ‘in love’ met jou. Leer Hem kennen door de Bijbel te lezen, praat
er over met anderen. Vier de Sacramenten, want dáár is Hij. Bid: op allerlei
manieren, op allerlei momenten, over alles wat jou bezig houdt. Ga naar
catechese, om te leren over het geloof. Wees zijn handen en voeten in de
diaconie, de zorg voor elkaar. Zo groeit jouw relatie met Hem tot op de
laatste dag van je leven.

Nellie Plaizier, parochiecatecheet

Titel: Onuitsprekelijk paradijs:
De groene spiritualiteit van Thomas Merton
Auteur: Kick Bras
 
Thomas Merton (1915-1968) was trappist. Als monnik
zocht hij de afzondering om te kunnen mediteren. Hij trok
zich vaak terug in de natuur. Midden vorige eeuw kreeg
Merton bekendheid als schrijver en dichter. Voorbeelden
van zijn inspirerende boeken zijn ‘Louteringsberg’ en ‘Zaden van contempla-
tie’. In die tijd groeide ook zijn belangstelling voor andere religies en zijn so-
ciale engagement. Hij schreef over oorlog, racisme en armoede. “De wereld
wordt geëxploiteerd tot meerdere eer en glorie van de mens en niet van God.
De menselijke macht wordt een doel op zich.” Door zijn uitgesproken stand-
punten was hij zeker niet onomstreden noch in de Kerk, noch in de Verenig-
de Staten waar hij woonde. De mystieke natuurbeleving en het protest tegen
de natuurvernietiging kwamen bij hem samen in een ecologische ethiek.
 
Kick Bras schreef een mooi en toegankelijk boek. We leren Thomas Merton
kennen en vinden inspiratie voor de zorg voor de schepping. Het bevat tek-
sten waarin Merton zijn mystieke natuurbeleving en spirituele zoektocht be-
schrijft. “De hele natuur is bedoeld om ons te doen denken aan het paradijs.”

Pier Tolsma, diaken

als slecht nieuws…
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Leren en verdiepen

Cinekerk 14 november: ‘Hors Normes’

De film gaat over het dagelijkse werk van twee oncon-
ventionele hulporganisaties in Parijs; over de Joodse
Bruno die autistische kinderen opvangt en samenwerkt
met de islamitische jongerenwerker Malik. Tussen deze
buitengewone persoonlijkheden groeit een intieme
band. Deze film (van de makers van Les Intouchables!)
brengt een positieve boodschap op een luchtige en
hartverwarmende wijze.

 

Op maandag 14 november wordt in de Maartenszaal van de St. Martinuskerk
de film ‘Hors Normes’ vertoond. De film start om 20.00 uur; welkom vanaf
19.30 uur. De vrije gift is bestemd om de auteursrechten te kunnen betalen.

Lezing 20 oktober over de encycliek Fratelli Tutti
Op donderdag 20 oktober 2022 zal Emile Verviers een
lezing geven over de encycliek ‘Fratelli Tutti’ van paus
Franciscus. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, in de
Maartenszaal in de pastorie van de St. Martinuskerk aan
het Oosteinde in Voorburg. Iedereen is welkom. Er is een
deurcollecte met vrije gift.
 
Deze encycliek uit 2020 is een samenvatting van het
denken van de paus, en handelt vooral over broederlijk-
heid en sociale vriendschap. De paus wil een nieuw type

samenleving, waarin standpunten van anderen worden gerespecteerd. Hij
heeft kritiek op op wegwerpcultuur, neoliberalisme en populisme, maar blijft
hopen op een betere wereld, omdat God voortdurend het goede in de mens-
heid blijft zaaien. Wij mensen zijn geschapen voor de liefde; door de betrok-
kenheid op anderen (ook in de politiek en in internationale betrekkingen)
komen we tot een sociale vriendschap die niemand uitsluit en een broeder-
schap die voor iedereen openstaat.

Wim van
Veldhoven

Wie ben je?
“Ik ben Wim van Veldhoven, 79 jaar.
Getrouwd met Ria; we hebben drie
dochters en zes kleinkinderen, het
eerste achterkleinkind is op komst.
Lang was ik kok in de horeca en
daarna in verzorgingshuizen; nog
later werd ik hoofd facilitaire dienst
bij Florence. We maken graag fiets-
tochten en trekken er met de cara-
van op uit.”
 
Wat doe je?
“Al twintig jaar kook ik op woens-
dagmiddagen de maaltijden die in de
Benedictus en Bernadettekerk wor-
den gehouden. Daar nemen telkens
zo'n veertig meestal alleenstaande
ouderen aan deel; die zijn erg blij dat
dat sociale contact na corona weer
mogelijk is, zodat de betrokken ploeg
vrijwilligers er genoegen aan beleeft.
Ik was coronacoördinator (‘gele hes-
jes’). Ook verzorg ik de lunch van de
technici die de tv-uitzendingen vanuit
de Bonifatius verzorgen. Ook ben ik
twintig jaar kok geweest tijdens
bootreizen van bewoners van ver-
pleeg- en verzorgingshuizen.”
 
Wat inspireert je?
“Het is jammer als je nergens in kunt
geloven. Het geloof zorgt dat je iets
kunt doen voor je medemensen, aan-
dacht geeft aan mensen die het min-
der goed hebben; het behoedt je
voor cynisme. Ik wil aan mijn (klein)-
kinderen meegeven dat leven méér is
dan je werk. In mijn contacten met
bewoners van instellingen merkte ik
hoe belangrijk het is om éérst naar
de mensen te kijken, naar wat zij
nodig hebben (alsof de ander je moe-
der is). Ik ben dankbaar om de dank-
baarheid van de mensen.”
 
Waar kijk je naar uit?
“Ik wil nog lang mee, genietend van
kinderen en (achter)kleinkinderen.
Ik hoop dat er heel veel vrijwilligers
blijven, ook in de Kerk. Dan blijft er
gemeenschap mogelijk, en we zijn op
de wereld om een gemeenschap te
vormen.”

Interview

De groene spiritualiteit van Thomas Merton
Op vier avonden lezen en bespreken we teksten van
Thomas Merton. Hiervoor gebruiken we het boek ‘Onuit-
sprekelijk paradijs’ van de hand van Kick Bras. Zie hier-
voor bladzijde 14. Op deze wijze gaan we ons verdiepen
in de groene spiritualiteit van de Amerikaanse trappist
Thomas Merton. De bijeenkomsten zijn op maandag-
avond 28 november, 12 december, 23 januari en 6 febru-
ari, steeds om 20.00 uur, in de Maartenszaal in Voor-
burg. Om deel te nemen graag vooraf bij mij opgeven:
diakentolsma@sintmaarten-trinitas.nl.

Pier Tolsma, diaken

De bijdrage van de Canadese priester James Mallon is
verfrissend. Hij heeft niet alleen een aantal ideeën van
hoe het zou kunnen of moeten, maar hij is ook in zijn
eigen parochie concreet aan de slag gegaan met paro-
chievernieuwing. Hij beschrijft in ‘Als God renoveert’ hoe
hij en zijn team de omslag van een onderhoudspastoraal
naar een missionaire parochie proberen vorm te geven.
Zijn boek wordt op de dinsdagavonden 11 en 25 oktober
en 8 en 22 november besproken. Heeft u belangstelling,
mailt u dan naar kapelaan Daan Huntjens.

Missionaire parochie: Als God renoveert
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Jeugd en Jongeren

KinderVertelVieringen
Hieronder vindt u informatie over de
komende KinderVertelViering.
 
13 november, 9.30 uur,
St. Martinuskerk
Alle kinderen zijn uitgenodigd voor
het patroonsfeest van onze Marti-
nuskerk. Dat is het feest van Sint
Maarten. We vieren het op zondag
13 november om 9.30 uur. In deze
Eucharistieviering is er speciaal voor
de kinderen aandacht. Er is Kinder-
VertelViering voor de jongsten en
Kinderwoorddienst voor de oudere
kinderen.

Als je bij Jezus wilt horen en bij zijn Kerk, dan ben je van harte welkom. De
eerste stappen richting een leven met Jezus zijn de initiatiesacramenten: het
H. Doopsel, de eerste H. Communie en het H. Vormsel. ‘Initiatie’ betekent
kennismaken met en inwijding in de beginselen van ons geloof. Om een
sacrament te mogen ontvangen moet je je goed voorbereiden. Het is een
keus voor het leven, voor je leven. Dus… zorg dat je weet waar het over
gaat! Daar helpen wij je natuurlijk bij. 
 
Er is een voorbereiding op alle initiatiesacramenten. Meestal zijn het onze
kinderen die deze sacramenten ontvangen. Om hen goed voor te bereiden
hebben de ouders een belangrijke taak. Daarom is de voorbereiding voor
kinderen én hun ouders.

Informatie en inschrijving
De inschrijving voor Dopen is het hele jaar mogelijk. Neem contact op met
Centraal Parochiebureau, parochie@sintmaarten-trinitas.nl, 070 327 45 11.
Voor de eerste heilige Communie nodigen we kinderen uit vanaf groep 4
van de basischool. Inschrijven doe je via de website: www.rkvlietstreek.nl. 
15 oktober is de laatste inschrijfdag! Wil je het H. Vormsel ontvangen? Als
het goed is ontvang je hiervoor een uitnodiging. Mocht dat niet zo zijn, dan
mag je je evengoed aanmelden. Inschrijven doe je via de website. Vanaf
1 oktober is dat weer mogelijk. Heb je verder vragen over deze sacramen-
ten? Stuur een mail naar nellie.plaizier@sintmaarten-trinitas.nl.

Nellie Plaizier, parochiecatecheet

De initiatiesacramenten in onze parochiefederatie

De hele wereld is een huis voor alle
kinderen.
Heer, help ons dan eerlijk te delen.
Maak onze handen open om te
geven.
Verlicht ons verstand, zodat wij
niet alleen aan winst en mooie
dingen denken.
Want mijn broer, mijn zus lijdt
honger en dorst.
Alles wat ik bezit, hebt U mij
gegeven, Lieve Heer.
Leer mij het weggeven, zoals U alles
aan de mensen hebt gegeven.
Amen.

Gebed om te leren delen

Tijdens de Advent bereiden we ons
met de kinderen voor op Kerstmis.
Alle kinderen zijn van harte welkom
in de St. Martinuskerk op zondag
27 november, 11 en 18 december
bij de H. Mis om 9.30 uur.

Kinderwoorddienst en
Tienerkwartier

Advent, een nieuwe tocht van het volk van God
Het begin van het nieuwe kerkelijk jaar betekent een nieuwe kans om ons-
zelf open te stellen voor de komst van Jezus onder de mensen. Gezinnen
worden geroepen om thuiskerken te zijn: deze tijd is immers een bijzondere
gelegenheid om ruimte voor Hem te maken in ons huis, in onze familie, in
ons hart.
 
Paus Franciscus beschrijft de Advent als een ‘nieuwe tocht van het volk van
God’: “Deze tocht is nooit afgesloten. Zoals het in het leven van elk van ons
altijd nodig is opnieuw op weg te gaan, op te staan, de zin voor het doel van
het eigen bestaan te hervinden, zo is het voor de grote mensenfamilie altijd
nodig de gemeenschappelijke einder waarheen we op weg zijn te hernieu-
wen. Een horizon van de hoop! Dat is de horizon om een goede reis te maken.
De Adventstijd, die we vandaag aanvatten, schenkt ons de einder van de
hoop terug, een hoop die niet teleurstelt omdat ze op het Woord van God
gegrond is. Een hoop die niet teleurstelt, eenvoudig omdat de Heer nooit
teleurstelt! Hij is trouw! Hij stelt nooit teleur! Overwegen we en voelen we
deze schoonheid.”
 
Laten we deze hoop binnen de deuren van onze huizen toelaten en ruimte
maken voor Christus die komt!                                                     

Laura Migliori

Misdienaar worden
In al onze kerken kunnen jongens en
meisjes die hun eerste heilige Com-
munie hebben gedaan misdienaar
worden. Het is mooi om tijdens de
H. Mis iets te doen. Op die manier
doe je echt mee. Vraag aan de pries-
ter of de koster hoe je in jouw kerk
misdienaar kunt worden.


