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Een nieuwe  vertaling van het “Onze Vader” 
 
Een “verandering” aanbrengen in een zo vertrouwd gebed is ingrijpend. Het is 
een gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Veel christenen kennen het uit hun 
hoofd en laten het spontaan opklinken uit hun hart. Het gaat nu in de Neder-
landse vertaling veranderen. Dat is nogal wat! Het geeft onzekerheid in ons 
geheugen en misschien verwarring in ons hart. Het gebed blijft hetzelfde in de 
Latijnse taal. Waarom  dan niet in de Nederlandse taal?  
Het is al vanaf het tweede Vaticaans Concilie een hartenwens van de wereld-
kerk dat in Nederland en Vlaanderen een gezamenlijke vertaling komt. Eén 
versie voor iedereen die de Nederlandse taal spreekt. Zoals in de Engelse taal 
het Onze Vader hetzelfde wordt gebeden overal op de wereld in vele landen.  
Het uitgangspunt bij de totstandkoming van een nieuwe vertaling was om 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ingeburgerde Vlaamse en Nederlandse 
tekst en te handhaven wat in beide vertalingen gelijkluidend is. Daarbij moest 
worden gelet op de grondtekst uit de bijbel, de verstaanbaarheid. De oecume-
nische vertalingen dienden ook te worden geraadpleegd. 
Vanaf de eerste zondag van de Advent op 27 november 2016 wordt in de 
liturgie in de kerk en hopelijk spoedig ook thuis het Onze Vader gebeden op 
de volgende wijze: 
(de veranderingen in het gebed zijn cursief aangegeven) 
 
Onze Vader, die in de Hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Rijk kome, 
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. Amen 
 

 
Aan het einde van dit artikel wil ik even kort met u het 
gebed van Jezus overwegen.Het onze Vader is het 
voornaamste gebed van de christenen. Er zijn twee 
versies van dit gebed in de Bijbel te vinden en wel in 
het Evangelie van Lucas en van Mattheüs. De Matthe-
usversie staat in het hart van de Bergrede van Jezus. 
Deze wordt in de liturgie gebruikt en vanuit het kerkge-
bouw ook thuis. Het  is daarom beter bekend.  
Het onze Vader gebed kent twee keer drie beden.  
De eerste drie zijn op God gericht (drie Uw-beden). Er 
wordt gebeden dat God zich vertoont zoals Hij is: zijn 

Naam, zijn Rijk, zijn Wil. Dat God zich bekend maakt in deze wereld en we 
bidden in het onze Vader dat we bereid zijn daaraan mee te werken. Daarna 
volgen drie wij-beden, waarbij de bidder zijn eigen noden en verlangens aan 
God voorlegt: hij/zij bidt namelijk om het nodige dagelijkse brood, om verge-
ving van de schulden, en om niet te bezwijken in tijden van beproeving of, met 
andere woorden, bevrijd te worden van de Boze, het kwade. 
 
Dit “onze Vader” gebed wordt door Tertullianus (een kerkvader), een korte 
samenvatting genoemd van heel het evangelie. Laten we als mensen die wil-
len leven naar het Evangelie in navolging van Jezus, van harte zijn gebed 
blijven bidden, ook al is het nu even wennen aan de nieuwe omschrijving. 
Pastoor W. Bakker.  
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Vrijwillige kosters. 

De 19 vrijwillige kosters zijn pasgeleden 
bij elkaar geweest. De tot nu toe 235 
vieringen in het nieuwe liturgische jaar 
2016-2017 zijn onder de kosters weer 
verdeeld. Ik heb daarbij mijn dankbaar-
heid geuit voor het werk dat ze met 
elkaar verzetten. Ze zorgen dat de kerk 
in orde is om samen te bidden en te 

vieren. De vieringen kunnen weer rekenen op de inzet van 
deze vrijwilligers. Heel veel dank. 
Pastoor W. Bakker. 
 
Eucharistieviering met kinderen. 
Doet u weer mee als gezin uit Leidschendam en Voorburg 
e.o. op zondag 4 december in de Sint Martinuskerk. 
Om 9.00 uur worden drie liederen met elkaar geoefend. 
Om 9.15 uur worden de taken verdeeld onder de kinderen. 
Om 9.30 uur is de Eucharistieviering. In het Atrium komt 
de Sint de kinderen iets lekkers geven.”hij komt, hij komt”. 
Pastoor W. Bakker 
 
Het sacrament van boete en verzoening. 
Op maandag 19 december om 19.00 uur is er in de HH. 
Petrus en Pauluskerk na het gezamenlijke gewetenson-
derzoek, gelegenheid om het sacrament van boete en 
verzoening te ontvangen.  
In dit sacrament beleven wij intens de ontmoeting van ons 
mensen met onze God, die een barmhartige God is. Met 
dankbaarheid kijk ik terug op het jaar van de barmhartig-
heid, waarin we de betekenis en de inhoud van de barm-
hartigheid regelmatig hebben overwogen. De barmhartig-
heid van God uit ontvangen, om barmhartig te zijn voor 
elkaar.Gelegenheid om op andere tijdstippen het sacra-
ment te ontvangen zijn: 
Zaterdag 10 december rond de viering 16.30 uur in de St. 
Martinuskerk. 
Woensdag 14 december na de viering van 12.45 uur in de 
St. Martinuskerk 
Vrijdag 16 december na de viering van 9.00 uur in de HH. 
Petrus en Pauluskerk. 
(de mensen die niet mobiel zijn kunnen een afspraak ma-
ken).  
Pastoor W. Bakker 
 
De vrijwilliger in de kersttijd.  
De vele vrijwilligers van onze parochies zorgen er voor, 
dat u van harte welkom bent op kerstavond en eerste 
kerstdag om samen kerstmis te vieren in onze parochie-
kerken. Natuurlijk ook in de adventsvieringen en rond de 
jaarwisseling. Dit alles is niet mogelijk zonder de inzet van 
de vrijwilligers op het secretariaat, in de liturgie werkgroe-
pen, de koren, de drukkerij, de bezorgers van de kerst-
special. De kerststal wordt gezet, de versiering heeft een 
plaats gekregen, de kerk wordt schoongemaakt, de extra 
stoelen en de mooiste kandelaars zijn neergezet, de kaar- 

sen branden, de liederen klinken … wat een inzet om 
u/jou van harte thuis te laten voelen. En juist nu willen we 
dat vieren: “Verbonden leven”. God en mens van harte 
elkaar nabij, hier en nu in Voorburg en Leidschendam. 
Laten we die inspirerende en sfeervolle nabijheid in de 
goede Geest van God aan elkaar en de inzet van ieder 
mens van goede wil voor elkaar betekenis blijven geven, 
in de komende maand en gedurende het jaar 2017. U, jij 
kunt er heel concreet betekenis aan geven door als vrijwil-
liger zich in te zetten voor een aantrekkelijke geloofsge-
meenschap. Zit er bij de goede voornemens een klein 
beetje ruimte voor een bijdrage aan de parochiegemeen-
schap? Praat er eens over met elkaar…. Wat kan ik, wat 
kunnen we doen? Wat is de parochie je waard? Dan gaan 
mijn gedachten ook uit naar de jaarlijkse actie Kerkbalans.  
Ik wens u Gods zegen en van harte alle goeds toe. 
Pastoor W. Bakker. 
 
Week van Gebed voor de Eenheid 
Op zondag 22 januari is er in de Dorpskerk te Leidschen-
dam om 20.00 uur, een oecumenische Vesperviering. Met 
christenen uit Leidschendam-
Voorburg bidden voor de eenheid 
van alle christenen. Dit jaar is het 
500 jaar geleden dat Maarten 
Luther zijn 95 stellingen op de 
deuren van de kerk in Wittenberg 
spijkerde. Deze daad wordt ge-
zien als het begin van de Refor-
matie. Vele tegenstellingen zijn 
ondertussen geslecht, maar er 
moet nog steeds gewerkt worden 
aan de eenheid van alle christe-
nen. Dit jaar staat de gezamenlij-
ke gebedsviering in het teken 
van verzoening tussen christenen. Het thema is: Jouw 
hand, mijn glimlach. De voorgangers zijn dominee Jannie 
Nijwening van de Doopsgezinde Gemeente en diaken Pier 
Tolsma van de R.K. Kerk. 
Pier Tolsma, diaken 
 
Oudjaarsviering. 
Op 31 december zal er een dankviering gehouden worden 
om 16.30 uur in de Sint Martinuskerk. Dit jaar zal de dank-
viering een Eucharistieviering zijn, omdat het tevens de 
vooravond van de zondag is. Een goede mogelijkheid om 
samen in gebed het jaar af te sluiten en te vragen om 
Gods zegen over het nieuwe kalenderjaar. Welkom. 
Pastoor W. Bakker 
 
Christmas Tea parochie Sint Maarten 
De Christmas Tea vindt dit jaar plaats op woensdag 28 
december om 14.30 uur in de Maartenszaal van de Sint 
Martinuskerk. Wij nodigen de oudere parochiaan uit om 
onder het genot van kerstheerlijkheden, kerstmuziek en 
een mooi kerstverhaal te genieten van een gezellig sa-
menzijn, om zo de warmte van het kerstkind te delen en 
een beetje het oude jaar uit te luiden. 
Voor een goede organisatie is het van belang dat het aan-
tal te verwelkomen gasten bekend is. Wilt u zich daarom 
aanmelden vòòr 24 december: paro-
chie@sintmaartentrinitas.nl of telefonisch: Centraal paro-
chiebureau: 070 327 45 11. Wilt u tevens vermelden of u 
vervoer nodig heeft? 
Namens de werkgroep parochiecontactpersonen, 
Joke Hilhorst 
 
 
 

 

Familieberichten  
 
Parochies Sint Maarten en Trinitas 
 

Huwelijksaankondiging 
Michiel Staal en Esmée Scholtz 
 
Overleden 

Paul Kop, 66 jaar 
Johan van Veen, 72 jaar 
Maria dos Santos-de Rosario Nobre, 83 jaar 
 



 

 
Boekbespreking 
Auteurs: Juliëtte van Deursen, Leo Mock & Marcel Poort-
huis 
Titel: Abraham/Ibrahim: De spiritualiteit 
van gastvrijheid 
 
Uitgever: Pardes, 2015; prijs: € 15,00 
ISBN: 978 94 92110 13 8; aantal pagi-
na’s: 90 
 
Voor joden, christenen en moslims is 
Abraham de vader in het geloof. Zij 
zien Abraham als hun geestelijke vader 
die op zoek is naar de waarheid en hen is voorgegaan in 
het geloof in de ene God. Daarnaast is hij ook een voor-
beeld van gastvrijheid. Hij staat open voor de vreemdeling 
en voor het vreemde. Abraham inspireert ook tot interreli-
gieuze dialoog. 
 
Juliëtte van Deursen schrijft over de Franse katholiek is-
lamoloog Louis Massignon die pleitte voor een Abrahami-
tische oecumene van joden, christenen en moslims. Zijn 
contacten met bisschop Montini, de latere paus Paulus VI, 
hebben veel invloed gehad op het katholieke denken over 
andere religies. De bijdrage van Leo Mock gaat over het 
joodse denken over gastvrijheid en hoe Abraham daarin 
model staat. Gastvrijheid kan als graadmeter van het mo-
rele peil van een samenleving worden gezien. Marcel 
Poorthuis presenteert een bloemlezing van islamitische 
teksten over gastvrijheid. Vervolgens vertelt hij het levens-
verhaal van Abraham aan de hand van een joodse vertel-
ling die veel raakvlakken kent met de islamitische litera-
tuur. 
 
Gastvrijheid is een belangrijke waarde in de drie monothe-
ïstische religies. Abraham speelt daarin een belangrijke 
rol. Hij is daarmee een boeiend onderwerp voor het inter-
religieuze gesprek. Dit boekje vormt daarvoor een mooie 
aanleiding. 
Pier Tolsma, diaken 
 
De Kerstspecial 2016 ‘Verbonden leven’ 
Zoals al enige jaren gebruikelijk is, begroeten en verwel-
komen wij met Kerstmis met een Kerstspecial alle paro-
chianen die in het ledenbestand van de parochies zijn 
opgenomen. Het pastoraal team heeft dit jaar gekozen 
voor het thema ‘Verbonden leven’. Met vertrouwde beel-
den van Maria met kind uit de parochiekerken in de fede-
ratie, delen wij het goede verhaal dat God verbonden wil 
zijn met de mens, en de mens met zijn medemens. In de 
geboorte van een kind wordt dit geloven zichtbaar. Met het 
beeld van een familieband moeder en kind, van Maria met 
kind, geloven wij dat in relatie tot elkaar, in gezin en huwe-
lijk, tussen partners en vrienden, in de samenleving waar 
dan ook, dat in verbondenheid de goede God zichtbaar 
wordt en leven geeft! Het is niet voor niets dat bij de Ma-
riabeelden in de kerken zo vaak een kaarsje wordt ontsto-
ken: om stil te staan bij verbonden leven hoe dan ook, óf 
misschien om stil te staan bij een moment waarop ver-
bondenheid verbroken is, dreigt te breken of niet aanwezig 
is. Wij wensen u van harte ‘verbonden leven’! 
Veel dank aan de vele bezorgers die deze bijzondere 
kerst- en welkomstgroet aan de parochianen willen bezor-
gen! De eerste volgende Nieuwsbrief verschijnt in het 
weekend van 19/20 januari 2017 (kopijdatum 2 januari) 
Namens pastoresteam Thérèse Beemster 
 
 

Kerkbalans 
Beste parochianen, een klein woordje over de kerkbalans 
2016. Er komen elke maand vele bijdragen bij ons binnen, 
waar wij erg blij mee zijn omdat dit mogelijk maakt om 
onze parochies in stand te houden en te laten functione-
ren, daar wil ik U hartelijk voor bedanken. De stand tot 
eind oktober: de ontvangen bijdragen in alle vormen  
bedragen 84 % van wat er voor dit jaar begroot is, dat wil 
zeggen dat we nog op een bijdrage hopen van ongeveer 
60.000 euro in de laatste twee maanden. Ik wil U dan ook 
vragen of u wil kijken of er nog een bijdrage mogelijk is om 
het goede werk voort te kunnen zetten. 
 
Resultaten 2015 
De financiële cijfers over 2015 zijn vastgesteld en gerap-
porteerd aan het Bisdom. 
 
Een verkorte weergave: 

RK PAROCHIE SINTM + TRINITAS  samengevoegd 

  
2015 2014 

  
R&V R&V 

  
€ € 

Bijdragen parochianen 
 

369.986 382.569 

Opbrengsten uit bezittingen 
 

270.062 274.976 
 
Overige inkomsten 

 

 
13.218 

 
65.131 

Totaal opbrengsten 
 

653.266 722.676 

Persoonskosten 
 

154.309 207.622 

Kosten gebouwen 
 

365.716 436.483 

Overige kosten 
 

261.698 189.173 

Totaal kosten 
 

781.723 833.278 

Saldo 
 

-128.457 -110.602 

Rente lasten 
 

37.437 56.656 

Totaal exploitatiesaldo 
 

-165.894 -167.258 

    
 

   Een gedetailleerder beeld zal gepresenteerd worden op 
een bijeenkomst over de kerkbalans en financiën die op 
dinsdag 14 februari 2017 gehouden zal worden. 
Rob Bakker, Penningmeester 
 
Laudato si' 
Hoe zorgen wij ervoor dat onze aarde blijvend een goede 
plaats is om te leven? Politici en wetenschappers zijn 
vooral verantwoordelijk voor concrete oplossingen, maar 
het is ook een kwestie van mentaliteit. De paus pleit voor 
een ecologische spirituali-
teit. Hoe komen we tot 
een levensstijl die ons 
matigt in het verbruik van 
de schaarse grondstoffen, 
die de overconsumptie 
stopt en die ons het geluk 
niet doet zoeken in mate-
riële zaken? 
Op 9 januari is er om 
20.00 uur in de pastorie van de Bonifatiusparochie, Van 
Vredenburchweg 67 te Rijswijk, een bijeenkomst over  
Laudato si', de encycliek van paus Franciscus over het 
milieu. Na een inleiding over de inhoud van deze brief 
gaan we met elkaar in gesprek over duurzaamheid. 
Pier Tolsma, diaken 
 
 
 



 

Toegangskaarten kerstvieringen 
Ook dit jaar nemen wij  de brandpreventie in de kerken 
serieus tijdens de Kerstavond en –nachtvieringen. Een 
maximum aantal zitplaatsen is vastgesteld. Om deze re-
den stellen wij u in de gelegenheid om een kaart af te 
halen op het Centraal parochiebureau of bij het Petrus en 
Paulus secretariaat tegen betaling van € 1,--. U ontvangt 
bij aanvang van de kerstviering een liturgieboekje. Op 
deze wijze houden wij zicht op het aantal bezoekers. Het 
is niet mogelijk om kaarten te reserveren. De momenten 
van afhalen zijn als volgt: 

In de kerken na de weekendvieringen van 10/11 en 17/18 
december.  

Vanaf maandag 12 december zijn kaarten verkrijg-
baar bij:                                                                             
Centraal Parochiebureau, Oosteinde 54, Voorburg 
op ma t/m vr 9.30 – 12.00 uur.                                                               
Receptie van de Petrus en Pauluskerk op di en vr 
9.30 – 12.00 uur.  
Extra mogelijkheid:                                                                                                                               
Centraal Parochiebureau: donderdagavond 15 de-
cember 19.00 tot 20.30 uur.                                                                        
Petrus en Pauluskerk:       donderdagavond 15 de-
cember 19.00 tot 20.30 uur en               zaterdag-
morgen 17 december 10.00 tot 11.30 uur.  
 
Gevormd door Pater Thomas Kremer csj 

Zondagmorgen 
6 november was 
het zover. 9 
jongeren uit de 
parochies Sint 
Maarten en 
Trinitas zijn 
gevormd door 
pater Kremer. 
Pater Kremer is 
lid van de con-

gregatie van St. Jan aan de Oude Molstraat. In een zeer 
goede sfeer, waarbij tevens pastoor Bakker en diaken 
Tolsma voorgingen is de viering geworden tot een heel 
feestelijk gebeuren. Het Jokokoor zorgde voor een zeer 
gepaste muzikale ondersteuning. Geluk gewenst aan de 
vormelingen die in het vertrouwen op de goede Geest hun 
levensweg willen vervolgen. Foto Willy Nihot. 
Thérèse Beemster 
 
Lezing Wilfred Kemp 
Voor een aandachtig publiek gaf theoloog en KRO-
presentator Wilfred Kemp in een goedgevuld Atrium een 
kijkje achter de schermen van zijn werk in Rome en van 
het dagelijks leven van paus Franciscus. Hij deed dit  aan 
de hand van filmbeelden en anekdotes, waarbij duidelijk 
werd dat er soms veel gevraagd wordt van het improvisa-
tievermogen van journalisten in het Vaticaan. 
 
Bovenal werd duidelijk dat onze Nederlandse kerkprovin-
cie maar een heel klein radertje is in de katholieke wereld-
kerk. Wat wij in West-Europa belangrijke thema's vinden, 
speelt in veel andere werelddelen (nog) niet. Dit realiseren 
wij ons niet altijd. Paus Franciscus moet in zijn werk dan 
ook met veel omzichtigheid te werk gaan, waarbij het 
soms beter is niet te hard van stapel te lopen, maar even 
pas op de plaats te maken. 
 

Voor een uitgebreid verslag van deze middag kunt u te-
recht op de website (met dank aan Marianne Plasier). 
werkgroep parochiecontactpersonen 
 
Jubileumconcert Voorburgse Oratorium Vereniging 
Op vrijdag 25 november a.s. viert de VOV haar zeventigja-
rig jubileum met een feestelijke uitvoering van het magi-
strale oratorium Die Schöpfung van Joseph Haydn. Een 
werk dat bij uitstek past bij dit jubileumjaar. Onder het 
motto “VOV, 70 jaar 
jong” is dit koor nog 
steeds volop in 
ontwikkeling. 
Hoog op de agenda 
staat het uitdragen 
van klassieke mu-
ziek naar (jonge) 
mensen. Daarnaast 
wordt samen met 
dirigent Rob Kapte-
in gestreefd naar verdere muzikale groei, waarbij naast 
hard werken het plezier van het samen zingen voorop 
staat. 
 
Tijdens dit concert wordt de VOV begeleid door de profes-
sionele musici van het Holland Symfonie Orkest en Astrid 
de Koning op het klavecimbel. Het solistentrio wordt ge-
vormd door Heleen Koele (sopraan), André Post (tenor) 
en Frans Fiselier (bas). Met deze drie zeer ervaren solis-
ten heeft de VOV zich verzekerd van een glansrijke vertol-
king van de belangrijke solistische partijen in dit werk. 
Het geheel wordt gedirigeerd door Rob Kaptein. 
 
Die Schöpfung is één van de latere werken van Haydn, 
gecomponeerd in een periode dat hij op het hoogtepunt 
van zijn roem was. In dit werk schildert hij met klank de 
beelden die in de muziek tot leven komen. Het werk stelt 
thema’s aan de orde die tot op de dag van vandaag actu-
eel zijn. Tegenstellingen zoals donker en licht, orde en 
chaos wisselen elkaar af en zijn daarmee van alle tijden. 
Maar uiteindelijk voert het gevoel van vrijheid en optimis-
me de boventoon in dit werk, waarin het feest van het 
leven uitbundig wordt gevierd. 
 
U kunt kaarten voor dit bijzondere concert bestellen via de 
koorleden of rechtstreeks door middel van het sturen van 
een e-mail naar concert@vov-voorburg.nl. 
Het concert vangt aan om 20.15 uur in de Koningkerk aan 
de Bruijnings Ingenhoeslaan 4 in Voorburg. 
Wij verwelkomen u graag! 
 
Wilt u meer weten van ons koor of lid worden, dan kunt u 
terecht op onze website www.vov-voorburg.nl 
Martha Rijkmans martha.rijkmans@planet.nl 
 
Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam Voorburg 
De adventsviering is gepland op woensdag 21 december 
in de Dorpskerk, Damhouderstraat 2a, Leidschendam.                                                                                                                                                         
Deze viering is bestemd voor de deelnemers van de ver-
schillende kringen van het Oecumenisch Vrouwenwerk en 
andere dames die belangstelling hebben. De invulling van 
deze ochtend, die in het teken van Advent zal staan, wordt 
zoals alle jaren verzorgd door de leden van de kerngroep.                                                                                                                                    
Dit seizoen denk men tijdens de Vrouw en Geloofochten-
den na over het thema Verwondering. Het is de bedoeling 
ook tijdens de Adventviering hierbij stil te staan. Het wordt 
een programma waarin liederen, teksten en verhalen de  
 

mailto:martha.rijkmans@planet.nl


 

aanwezigen inspireren en voorbereiden op het Kerstfeest. 
Daarnaast is er die ochtend ruimte voor ontmoeting met 
elkaar. De koffie staat altijd  klaar vanaf  9.45 uur. Voor 
informatie: Plony Korving, 070 320 31 72 of 
p.korving@outlook.com 
 
Vieringen met activiteiten in de adventstijd 
De adventstijd is bedoeld als voorbereidingstijd op Kerst-
mis. Het is een periode van bezinning en sober leven. Ook 
dit jaar worden in de advent op de woensdagen 30 no-
vember, 7 en 14 december gebedsvieringen gehouden. 
Het thema is: Maria, de gezegende onder de vrouwen. 
Aanvangstijd: 19.30 uur; plaats: dagkapel (van de Marti-
nuskerk). Aansluitend koffie/ thee; de activiteit start + 
20.00 uur. Op 30 november vertoont pastoor Bakker de 4e 
aflevering van de DVD 'Catholicism': Maria, de Moeder 
van God. Over de unieke rol van Maria in de heilsgeschie-
denis. Met filmopnames uit Efeze, Lourdes en Guadalupe. 
Op 7 december verzorgt mevr. Toos Oliemuller een avond 
(kerst-)kunstwerkjes vouwen van papier. Op 14 december 
vertelt pastoor Bakker over het Magnificat, de lofzang van 
Maria. U bent van harte welkom! Vieringen en activiteiten 
zijn voor iedereen vrij toegankelijk.  
Werkgroep ‘Vieringen advent en 40-dagentijd’ 
 
2 Kerstconcerten in de Martinuskerk op zondag 11 
december a.s. 
Op zondag 11 december a.s. geeft het Parochiekoor Sint 
Maarten o.l.v. Jos Siebers haar jaarlijkse kerstconcert in 
de Martinuskerk in Voorburg, dit jaar weer met medewer-
king van de sopraan Demelza van der Lans. I.v.m. de 
grote drukte en om veiligheidsrisico’s te vermijden is er-
voor gekozen om dit jaar 2 kleinere concertjes te geven in 

plaats van 1 groot 
concert. Ons eer-
ste kerstconcertje 
op die zondagmid-
dag is van 13.30 
tot 14.30 uur en 
het tweede van 
15.30 tot 16.30 

uur; allebei dus met Demelza als soliste, maar met een 
iets wat verschillend programma. 
Net als bij de kerstavondvieringen zijn hiervoor toegangs-
kaarten nodig, die voor het symbolische bedrag van 1 
Euro vanaf eind november af te halen zijn bij het paro-
chiebureau van de Sint Maarten parochie (Oosteinde 54 
Voorburg, maandag t/m vrijdag open van 09.30-12.00 uur) 
en na de weekendvieringen in de Martinuskerk en de Pe-
trus en Pauluskerk.Na afloop van de concerten blijft de 
collecte voor een vrijwillige bijdrage. 
Wilt u (weer) naar ons kerstconcert, dan kunt u kiezen 
voor een van de twee concerten of voor allebei, als u maar 
tijdig de benodigde kaart(en) afhaalt, want – ook al willen 
we niemand teleurstellen – op is op en vol is vol! 
Parochiekoor Sint Maarten 
Marja de Goederen, voorzitter 
 
Kerstconcert met samenzang 
Hoe kun je beter in de kerstsfeer komen dan door naar 
mooie kerstliederen te luisteren ? Misschien wel door ze 
zelf mee te zingen! 
Op zaterdagavond 17 december kunt u beide meemaken! 
Want dan geeft het Leidschendams a capella koor Canti-
amo, onder leiding van Jeroen Bosman, een kerstconcert 
in de Petrus en Pauluskerk. Op het programma staan, 
naast de bekende carols, verrassende kerstliederen uit de 
hele wereld. Dit alles wordt afgewisseld met samenzang. 
 

Kortom een kerstconcert dat u niet wilt missen.  
Locatie:   Petrus en Pauluskerk, Sluiskant, Leidschen-
dam  
Datum:   17 december 2016 
Aanvang:  20.00 uur  
Deur open om:  19.30 uur  
 
Voor wie belangstelling heeft om zelf in een koor te zingen 
is dit een goede gelegenheid om kennis te maken, Canti-
amo kan nog bas-
sen en sopranen 
gebruiken. 
Toegang: gratis, na 
afloop vragen we u 
om een vrijwillige 
bijdrage om de 
kosten van het con-
cert te bestrijden. 
Meer informatie over Cantiamo: op de website  
http://cantiamo.bladnerv.nl/ 
Oscar de Man  
 
Stichting Wereldwinkel Leidschendam  
vraagt vrijwilligers voor verkoop van producten uit de Der-
de Wereld. Sinds 1990 is er een Wereldwinkel in Leids-
chendam. Velen van u zullen dan ook bekend zijn met de 
mooie cadeaus en de levensmiddelen die daar te koop 
zijn. Allemaal afkomstig uit de derde wereld en daar inge-
kocht tegen een fatsoenlijke prijs. Producenten kunnen 
daardoor werken aan een beter bestaan voor zichzelf en 
hun kinderen. De Wereldwinkel in Leidschendam heeft, 
samen met de later in Voorburg gestarte Wereldwinkel, in 
de loop der jaren een mooi bedrag kunnen bijdragen aan 
de producenten in de derde wereld. De Wereldwinkel 
Leidschendam is tot nu toe gevestigd in “Stiltecentrum De 
Schakel” in Leidsenhage. Door de grote herontwikkeling 
van Winkelcentrum zal de ruimte in “Stiltecentrum De 
Schakel” vanaf deze maand niet meer beschikbaar zijn. 
De activiteiten van de Wereldwinkel zullen echter met 
volle kracht worden voortgezet en wel op een mooie plek 
in het voormalige V&D-gebouw. 
Wereldwinkel zal op deze nieuwe locatie zes dagen per 
week geopend zijn (ook op zondag). 
Om een voldoende personele bezetting te hebben en te 
houden vragen wij per onmiddellijk vrijwilligers (m/v), die  
affiniteit voelen met de verkoopactiviteiten van de We-
reldwinkel, om onze nieuwe winkel met een of meerdere 
dagdelen per week in te kunnen vullen. Ook voor onze 
vestiging in Voorburg, Herenstraat 104 kunnen wij nog 
vrijwilligers gebruiken. 
Voor meer informatie en of aanmelding kunt u contact 
opnemen met het Bestuur van  
Stichting Wereldwinkel Leidschendam, mevrouw Marion 
Rusman, secretaris; mrusman@casema.nl; tel. 070-
3868887 
 
Nieuws vanuit de IPCI en PCI  
In eerdere Nieuwsbrieven heb ik al melding gemaakt van 
de te verwachten fusie. Tot nu toe hadden we slechts een 
onofficieel bericht hierover, maar kortgeleden hebben we 
de officiële brief hierover ontvangen. Vanaf 1 januari 2017 
spreken we nog van één IPCI, omdat de fusie dan een feit 
is. Daar ook  de parochie de Verrezen Christus hiervan 
deel uit maakt, spreken we van een Inter Parochiële Cari-
tas Instelling, kortweg IPCI. We zijn inmiddels hard bezig 
onze gezamenlijke uitgangspunten te stroomlijnen en op 
 elkaar af te stemmen. Dit moet resulteren in een nieuwe  
flyer waarin duidelijk wordt verwoord waarvoor wij staan  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.liaisonstudio.nl/wp-content/uploads/2013/12/Kerst-muzieknoten.jpg&imgrefurl=http://www.liaisonstudio.nl/nieuws/page/2/&docid=LfZjGntx-V_NwM&tbnid=_R1TOL2ON5AlOM:&vet=1&w=696&h=350&bih=590&biw=1245&ved=0ahUKEwjgvpeI8p3QAhVDDCwKHfvhDioQxiAIAg&iact=c&ictx=1
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja9eDL8p3QAhVDiCwKHTFTChUQjRwIBw&url=http://www.overuit.nl/dagje-uit/kerstsamenzang/detail.aspx?id=1194202&tab=fotos&bvm=bv.138169073,d.bGg&psig=AFQjCNHNBJ7rdkcgJV4Pj0WBgNUbEuo3jQ&ust=1478857210674880


 

en welke ondersteuning wij kunnen bieden. Uiteraard ver-
zorgen we dit jaar ook weer de kerstattenties voor de ou-
deren in onze parochies die in een van de verzorgingshui-
zen verblijven en voor de ouderen in de wijk die hoogbe-
jaard zijn, ernstig ziek zijn of recent een groot verlies heb-
ben geleden. Met de gemeente werken we al sinds jaar en 
dag samen in het Sociaal Fonds dat binnenkort wordt 
omgezet in een Stichting in verband met de toekomstige 
samenwerking met enkele fondsen. Hierdoor ontstaat 
meer financiële slagkracht en kunnen we meer hulp verle-
nen. In het nieuw te vormen bestuur zal waarschijnlijk 
Harry Raven de IPCI vertegenwoordigen. 
Met de Protestantse Kerken werken we samen om de 
vluchtelingen/statushouders die zich binnenkort in onze 
gemeente zullen vestigen zich hier beter thuis te doen 
voelen d.m.v. een klein welkomstpakketje, maar ook door 
de inzet van taalmaatjes. De Stichting Fox in Voorburg en 
IBCE in Leidschendam zoeken mensen die tijd beschik-
baar willen stellen om in een ongedwongen sfeer Neder-
lands met deze mensen te spreken (Fox) of huiswerkbe-
geleiding of huiskameractiviteiten (IBCE) te geven. Meer 
informatie hierover vindt U op het mededelingen bord ach-
ter in de kerk. 
Marijke Varkevisser, Secretaris IPCI/PCI 
 
 
Prof. Paul van Tongeren spreekt over Deugden 
24 januari 2017 20.00 uur Maartenszaal 
Paus Franciscus heeft voor het heilig jaar 2015-2016 het 
thema Barmhartigheid gekozen. Het pastoraal seizoen 
2016-2017 richt de programmacommissie zich wat de 
inleidingen en lezingen betreft op dit thema. Drie avonden 
kijken wij vanuit verschillende invalshoeken naar de bete-
kenis van barmhartigheid. De eerste avond keek pastor 
Marlies Roelofs met een pastoraal psychologische en een 
exegetische bril, op het doen van barmhartigheid en het 
nalaten daarvan. De tweede avond spreekt prof. Paul van 
Tongeren m.b.t. het thema over Deugd en Deugden. Prof 
van Tongeren is zowel theoloog als filosoof en is emeritus 
hoogleraar van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ver-
schillende van u kennen prof. van Tongeren misschien 
ook van het filosofische elftal in dagblad Trouw? Regelma-
tig bespreekt hij daarin in heel toegankelijke taal over een 
actueel filosofisch vraagstuk. Welkom! De zaal is open om 
19.30 uur. 
Namens de programmacommissie Thérèse Beemster 
 

Adventsactie 2017:   
Straatkinderen terug naar huis in Rwanda. 
Zoals veel Afrikaanse landen, heeft ook 
Rwanda te kampen met het probleem van 
straatkinderen. Ondanks de inzet van de 
Rwandese overheid, de samenleving en 
internationale organisaties, leven veel 
kinderen op straat. Vaak is dat het gevolg 
van armoede op het platteland, aids, toe-

nemende werkloosheid of lage koopkracht. De organisatie 
CECYDAR helpt al 23 jaar kinderen die in de hoofdstad 
Kigali op straat leven en vangt deze kinderen op om hen 
daarna terug in hun gezin te kunnen plaatsen. Eerst wor-
den de kinderen geholpen om te herstellen van hun tijd op 
straat. De kinderen krijgen in het centrum kleding, medi-
sche zorg, gaan naar school en hebben contact met een 
psycholoog. Ondertussen worden de ouders van de kinde-
ren opgespoord of er wordt een pleeggezin voor hen ge-
zocht. Daarna kunnen de kinderen naar huis en wordt het 
gezin begeleid.  
 
 

Een bijzondere naam: 
De lokale organisatie CECYDAR (Centre Cyprien et 
Daphrose Rugamba) is in 1992 opgericht door een Rwan-
dees echtpaar, waarnaar de organisatie later ook werd 
genoemd. Het echtpaar is tijdens de genocide vermoord. 
Cyprien en Daphrose waren al voor hun dood bekend in 
Rwanda. Cyprien werkte voor de regering en was bekend 
in kunstenaarskringen. Hij schreef veel liederen, waaron-
der ook religieuze. Het echtpaar zette zich in voor de ver-
zoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen. In 
2015 is het zaligverklaringsproces van dit echtpaar ge-
start. 
 
Op de vierde zondag van de Advent zal in onze kerken 
speciale aandacht worden besteed aan het project en zal 
er een deurcollecte zijn. Verder ontvangt gedurende de 
hele Advent de offerbus achterin de kerk graag uw giften 
voor het project. 
Doneren kan ook op IBAN  NL89 INGB 0653 1000 00  
t.n.v. Adventsactie Den Haag. 
MOV 
 
Open Podium 
Open Podium met Academy of Vocal Arts in Abdijkerk 
Iedere derde zondag van de maand is er in de Abdijkerk 
een Open Podium, van januari tot november. Deze maand 
zingt Vocaal Ensemble Cantamare een bijzonder pro-
gramma als afsluiting van deze reeks concerten, met mu-
ziek geschreven van 1500 tot 2007.  
Academy of Vocal Arts bestaat al ruim twintig jaar, met het 
doel om jong en oud de vocale kunst te laten ontdekken 
en beleven. Er worden jaarlijks veel concerten gegeven. 
Ook staan er verschillende reizen op het programma. 
Hoogtepunten zijn onder andere de eerste prijs in Komló 
(Hongarije) op het Kodály Zoltán Children´s Choir Festival, 
de volledige Mattheus en Johannes Passion uitgevoerd en 
een eerste plek op het Europees Muziekfestival voor de 
Jeugd.  
Vocaal Ensemble Cantamare is een van de selectiekoren 
van de zangopleiding Academy of Vocal Arts. Het bestaat 
uit gemotiveerde (jong-)volwassenen.  
Een veelzijdig programma staat u te wachten. Zo zal het 
opwekkende ´Las Amarillas´ van Stephen Hatfield klinken, 
met daar tegenover het meeslepende ´Ave Maris Stella´ 
van Kocsar. Kortom, een uur vol muzikale verrassingen!  
 
Het concert begint om 15.30 uur, ga voor meer info naar 
www.abdijkerk.info. Toegang is gratis. 
 
Pastor Michel Remery  
Op 3 december komt Michel Remery vanuit Sankt Gallen 
naar Nederland om zijn 12 ½ jarig priesterjubileum te vie-
ren. Hij is een parochiaan van de Sint Martinus Parochie 
en heeft daar ook zijn eerste heilige Mis gevierd. Op za-
terdag 3 december zal hij voorgaan in de H. Mis.  
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Vieringen vanaf 26 november t/m 18 december 2016 

*kwd=kinderwoorddienst  tk=tienerkwartier 
 

Kerst vieringen  en vieringen Oud- en Nieuwjaar 
Dag dec Uur Kerk Viering Kaart 

nodig 
Voorganger Koor 

za 24 17.00 StM Kerstkindervertelviering  K* pw T.Beemster  
za 24 18.30 PP Kerstgezinsviering  K* diaken Tolsma samenzang 
za 24 19.00 StM Kerstgezinsmis  K* pastoor Bakker samenzang 
za 24 21.00 StM Kerstnachtviering met licht, zang 

en lezingen  
K* pw. T. Beemster gelegenheidskoor+ 

zanggroep 
za 24 21.00 PP Kerstnachtmis  K* pastoor Bakker Con Amore 
za 24 23.00 StM Kerstnachtmis  K* pastor Van Eijk St. Maarten 
za 24 23.00 PP Kerstnachtmis  K* pastoor Bakker Joko 

zo 25 10.30  StM Plechtige Dagmis  pastoor Bakker St. Maarten 

zo 25 10.30 PP Plechtige Dagmis  pastor Olsthoorn+ 
diaken Tolsma 

Con Amore 

zo 25 15.00 PP Kerststal kijken  pastoor Bakker  

ma 26 10.30 PP Gezamenlijke Eucharistieviering  pastoor Bakker samenzang 

    Oud- en Nieuwjaar    

za 31 16.30 StM Dankviering/Eucharistieviering  pastoor Bakker St. Maarten 

zo 1 jan 11.00 PP Eucharistieviering  Pastor Van der 
Helm 

Con Amore 

K*=kaart is nodig voor deze viering of concert 

Bijzondere vieringen 
wo 30 nov 19.30 StM Adventsviering + activiteit werkgroep 

wo   7 dec 19.30 StM Adventsviering + activiteit werkgroep 

za 10 dec 13.30 PP Huwelijksviering Michiel Staal en Esmeé Scholtz+ 
doop zoontje Liam 

pastoor bakker 

zo 11 dec 13.00 PP Doopvieringen pastoor Bakker 

zo 11 dec 13.30+15.30 StM Kerstconcert   K* St. Maarten 

wo 14 dec 19.30 StM Adventsviering + activiteit werkgroep 

za 17 dec 19.30 PP Kerstconcert Cantiamo 

wo 21 dec 9.00 PP Kerstviering De Zonnewijzer  

wo 21 dec ? StM Kerstviering Maartensschool pastoor Bakker 

do 22 dec 9.00 PP Kerstviering De Balans p.w. T. Beemster 

vr 23 dec 9.00 PP Kerstviering Maria Bernadetteschool Diaken Tolsma 

 

Dag nov Uur Kerk Viering Voorganger Koor 

    Eerste zondag van de Advent  

za 26 16.30 StM Eucharistieviering pastoor Bakker samenzang 

zo 27 9.30 StM Eucharistieviering+kwd+tk pastoor Bakker Vier jaargetijden 

zo 27 11.00 PP Eucharistieviering+kwd pastoor Bakker samenzang 

 dec      

za 3 16.30 StM Eucharistieviering Pastor Remery b.g.v.  
12 ½  priester jubileum 

zanggroep 

zo 4 9.30 StM Eucharistieviering  
met kinderen 

pastoor Bakker 
 

samenzang m.m.v 
gezinnen 

zo 4 11.00 PP Eucharistieviering  pastoor Bakker+ 
diaken Tolsma 

samenzang 

       

za 10 16.30 StM Eucharistieviering pastoor Bakker Schola 

zo 11 9.30 StM Eucharistieviering+kwd+tk pastoor Bakker St. Maarten 

zo 11 11.00 PP Eucharistieviering+kwd  pastoor Bakker Con Amore 

       

za 17 16.30 StM Eucharistieviering pastor Van Eijk cantor/organist 

zo 18 9.30 StM Eucharistieviering+kwd+tk pastor Van Eijk St. Maarten 

zo 18 11.00 PP Eucharistieviering pastor Van Eijk Joko 



 

 
Vieringen vanaf 7 januari t/m 29 januari 2017 

 

Dag jan Uur Kerk Viering Voorganger Koor 

za 7 16.30 StM Eucharistieviering pastor Van Eijk zanggroep 

zo 8 9.30 StM Eucharistieviering pastor Van Eijk St. Maarten 

zo 8 11.00 PP Eucharistieviering pastor Van Eijk Con Amore 

zo 8 15.30 StM Kindervertelviering p.w. T. Beemster  

       

za 14 16.30 StM Eucharistieviering pastoor Bakker schola 

zo 15 9.30 StM Eucharistieviering pastoor Bakker St. Maarten 

zo 15 11.00 PP Eucharistieviering pastoor Bakker Joko 

       

za 21 16.30 StM Eucharistieviering pastoor Bakker+ diaken Tolsma samenzang 

zo 22 9.30 StM Eucharistieviering pastoor Bakker+ diaken Tolsma St. Maarten 

zo 22 11.00 PP Eucharistieviering pastoor Bakker+ diaken Tolsma Con Amore 

       

za 28 16.30 StM Woord- en Commu-
nieviering 

M. Pinkse samenzang 

zo 29 9.30 StM Eucharistieviering pastoor Bakker+ M. Pinkse St. Maarten 

zo 29 11.00 PP Eucharistieviering pastoor Bakker+ M. Pinkse Con Amore 
 
 

Vieringen door de week  
Parochie St. Maarten Voorburg                                     Parochie Trinitas Leidschendam 

StM wo 12.45 Eucharistieviering PP di   9.00 Eucharistieviering 

 3e wo vd mnd 13.15 Aanbidding Sacrament  wo 19.00 Rozenkransgebed 

 do   9.00 Woord- en comm.viering  vr   9.00 Eucharistieviering 

     1e vr vd mnd   9.30 Aanbidding Sacrament 

 
Gebruikte afkortingen en bereikbaarheid locaties 
 

Voorburg                                                             Leidschendam en Rijswijk 

StM St. Martinus, Oosteinde 56 PP HH. Petrus en Paulus, Sluiskant 29 
CPB  Centraal Parochiebureau, Oosteinde 54,  di+vr. 9.30-12.00, tel. 06-51113454 

 2271 EH Voorburg BF St. Bonifatius, van Vredenburchweg 67, Rijswijk 

 ma. t/m vr. 9.30-12.00u, tel. 070-3274511  ma. t/m vr. 9.00-12.00u, tel 070-3992416 

Vieringen overige locaties   

Locatie Dag Tijd Viering 

Dienstencentrum Noord donderdag    9.45 viering olv parochianen Trinitas 

MCH Antoniushove zondag 10.30 kerkdienst 

Mariënpark zaterdag  15.30 woordviering 

Hulp en Heilkerk zondag 10.00 oecumenische dienst 

De Mantel-Maartenzaal zondag 
woensdag 

10.00 
10.00 

eucharistie of woord/comm.viering 
woord- en communieviering 

Prinsenhof zondag 11.00 kerkdienst 

Schoorwijck 
alleen voor bewoners 

1e en 3e woensdag van de maand 
elke vrijdag 

10.30 
16.00 

kerkdienst 
weeksluiting 

Het Anker 3e dinsdag van de maand 15.00 eucharistie of woord/comm.viering 

WZH Rustoord vrijdag om de 2 weken 14.30 kerkdienst 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kopij inleveren tot 2 januari 2017 vóór 12.00 uur 
Naar nieuwsbrief@sintmaarten-trinitas.nl 

De volgende nieuwsbrief komt uit op 20 januari 2017. 
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