
Voorburg, november 2007

Parochie Sint Maarten Voorburg vanaf 1 januari 2008
één gemeenschap met één kerk

Alweer ruim 5 jaar geleden zijn de drie RK parochies – Onze Lieve Vrouwe ten
Hemelopneming, Sint Martinus en de Goede Herder – gefuseerd tot één parochie: parochie
Sint Maarten. De drie parochies behielden hun kerken, bleven afzonderlijke gemeenschappen
en zijn de afgelopen jaren langzamerhand naar elkaar toegegroeid. Nu lijkt de tijd rijp voor
een volgende stap: één gemeenschap zijn in één huis. Dit wordt nu concreet door het besluit
dat de bisschop van Rotterdam op 9 november jl. heeft genomen. De Sint Martinuskerk aan
het Oosteinde zal parochiekerk worden en zal daartoe ingrijpend worden verbouwd. Daarvoor
zal deze kerk zeker voor twee jaar dicht gaan. De Goede Herder Kerk aan de Prinses
Beatrixlaan zal gedurende die jaren parochiekerk zijn. Daarna zal deze kerk worden gesloten
en afgebroken. Ook de kerk aan de Laan van Nieuw Oosteinde – de Onze Lieve Vrouwe ten
Hemelopneming - zal worden gesloten en een andere bestemming krijgen..

Met deze beslissing van de bisschop wordt er een nieuwe stap gezet op de weg om samen één
parochiegemeenschap te vormen, die open en gastvrij is, waar geloven gezien wordt als een
werkwoord, en waar we een vruchtbare ontmoeting zoeken tussen oud en nieuw.

De kerksluitingen zijn ingrijpend, niet alleen voor de parochianen zelf, maar ook voor de
inwoners van Voorburg. Dat beseffen wij heel goed. Daarom hebben we een programma
ontwikkeld om op een passende wijze afscheid te nemen van alle drie de gebouwen. Want
immers, voor geen van de drie gebouwen zal de toekomst onveranderd blijven. Met deze flyer
stellen wij u hiervan op de hoogte. Op de achterkant treft u een kalender aan met daarop alle
activiteiten die er zullen zijn in de periode november en december 2007 en de eerste helft van
januari 2008. Ik nodig u, parochianen van de parochie Sint Maarten én alle inwoners van
Voorburg, uit om met ons afscheid te nemen van de drie kerken in hun huidige hoedanigheid
én de tijdelijke parochiekerk Goede Herder in gebruik te nemen.

Met een vriendelijke groet,
namens het parochiebestuur,

Pastoor Jan Kraus

Voor meer informatie:
Zie de website www.sintmaartentrinitas.nl of bel met
Peter Stevens, 070-386 44 65.



Activiteitenkalender rondom het afscheid nemen van de drie kerken én het
in gebruik nemen van de Goede Herder als tijdelijke parochiekerk van de
parochie Sint Maarten

Op 10/11,11/11 wordt het besluit van de bisschop van Rotterdam voorgelezen in
18/11 respectievelijk de OLV, de Sint Martinus en de Goede Herder.

Op 22/11 is er ’s avonds van 20-22 uur een bijeenkomst in de Goede Herderkerk
(Prinses Beatrixlaan) voor alle vrijwilligers van de parochie Sint
Maarten Voorburg om met elkaar stil te staan bij de op handen zijnde
veranderingen.

Op 1/12 is er in alle drie de kerken Open huis van 10-16 uur. Dit Open huis
is er voor alle parochianen die op hun eigen wijze afscheid willen
nemen van hun kerkgebouw. U wordt in elk van de drie kerkgebouwen
gastvrij ontvangen!
Heeft u materiaal uit het verleden, bv foto’s, neemt u die dan beslist
mee. Mogelijk is een tentoonstelling in te richten, die tot eind december
kan blijven staan. Uiteraard zijn omwonenden en andere
geïnteresseerde Voorburgers ook van harte welkom om afscheid te
nemen van de kerkgebouwen.

Op 1/12, 2/12 Eerste zondag van de advent. De viering op 1/12 is om 16.30 uur in de
Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming en op 2/12 om 9.30 uur in de
Goede Herder. In de adventperiode zullen alle kerken telkens een beetje
leger worden, om zo het aanstaande afscheid zichtbaar te maken.

Op 8/12, 9/12 Tweede zondag van de advent, viering in de Onze Lieve Vrouwe ten
Hemelopneming om 16.30 uur en 9.30 uur in St. Martinus.

Op 15/12, 16/12 Derde zondag van de advent, viering in de Onze Lieve Vrouwe ten
Hemelopneming om 16.30 uur en Goede Herder om 9.30 uur.

Op 22/12, 23/12 Vierde zondag van de advent, viering in de Onze Lieve Vrouwe ten
hemelopneming om 16.30 uur en in St. Martinus om 9.30 uur.

Kerst 2007 Voor een uitgebreid kerstprogramma en de vieringen rond Oud en
Nieuw, zie de Nieuwsbrief, Het Krantje en www.sintmaartentrinitas.nl

Op 29/12 Afscheidsvieringen in de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming,
St. Martinus en Goede Herderkerk, op alle drie de locaties start
de viering om 16.30 uur.

Op 5/1 Startviering van de parochiegemeenschap Sint Maarten in de
tijdelijke parochiekerk Goede Herder aan de Prinses Beatrixlaan om
16.30 uur. Elementen vanuit de drie kerken zullen hun plek krijgen in
onze tijdelijke parochiekerk. Verder vieren we het feit dat we vanaf nu
één parochiegemeenschap Sint Maarten zullen zijn. We zullen de
viering op een gezellige wijze afsluiten en elkaar ontmoeten.


