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RK PAROCHIES SINT MAARTEN & TRINITAS

Met Kerstmis vieren we

dat Hij naar ons toe komt,

de Barmhartige,

in een weerloos kind,

Jezus van Nazaret,

in de schaduw

van elke weerloze mens.

 

Hij zegt:

‘bemin je naaste

bemin jezelf

bemin je God,

drie keer hetzelfde’.

 

Hij zelf gaat tot het uiterste…

 

Kees van Etten (fragment)

Portaal Petrus en Pauluskerk, glasatelier H. Liefkes Den Haag 1955

Verbonden leven



VERBONDEN LEVEN
Twee van mijn nichtjes zijn in blijde verwachting. Er is een nieuwe 

generatie op komst. Iets om dankbaar voor te zijn. Er breekt weer een 

nieuwe periode aan voor onze familie. Ik zag ooit mijn moeder met 

mijn pasgeboren zusje. Ik zag later mijn zusje met haar pasgeboren 

oudste dochter (mijn petekind). En nu… al 2016 jaar zien wij moeder 

Maria en het kind Jezus.

 

We vieren in deze dagen het geboortefeest van Jezus, onze Heer. Met 

Kerstmis gaan we eigenlijk op kraamvisite bij God. Met Kerst laat Hij 

zijn liefde voor ons zien. De liefde van God is mens geworden in Jezus,

zijn Zoon. Dit grootse geschenk van God maakt ons duidelijk, dat het 

grootste geschenk in ons menselijk bestaan ‘verbonden leven’ is.  Voel 

je verbonden, weet je verbonden, zet je ervoor in binnen je gezin en  

familie, met partners en vrienden, in onze samenleving.

 

Vier het leven als een geschenk dat je met elkaar deelt. Dat is de kern 

van het Kerstfeest. En steeds, als je kijkt naar moeder Maria met het 

kind Jezus op haar armen thuis of in de parochiekerk, dan zie je het 

grootste geschenk van Gods liefde: verbonden leven.

 

Op een indringende, bijna romantische manier zie je ‘verbonden 

leven’ in deze dagen terug in de kerststal: Moeder en het Kind worden 

 omringd. Feestdagen waarin u dit verbonden leven met elkaar viert.  

Een zalig Kerstfeest wensen de leden van het pastorale team, van het 

bestuur en de vrijwilligers u allen van harte toe.

pastoor W. Bakker

vlnr: Thérèse Beemster - pastoraal werker,  W. Bakker - pastoor, Pier Tolsma - 

 diaken en Henk van Zoelen - diakenstudent.

STEEK EEN KAARS AAN

Steek een kaars aan in het duister,

laat het licht toe in je hart.

Maak je handen niet tot vuisten,

streel maar zacht wat is verhard,

 

Steek een kaars aan in het duister,

en zaai vrede waar je gaat.

Strek je armen uit en luister

naar de mens die naast je staat.

 

Steek een kaars aan in het duister,

eer wat kwetsbaar is en klein.

Ga geduldig tot het uiterst.

Laat waar je bent liefde zijn.

 

Hein Stufkens

Sint Martinuskerk 

glasatelier Dobbelaere 

Brugge 1892

Kerststal Sint Maarten Kerststal Trinitas



Kindervertelviering 24 december 17.00 uur 
SINT MARTINUSKERK

Voor (groot)ouders met (klein)kinderen in de leeftijd 

van 0-7 jaar biedt deze viering op een kinderlijke en 

speelse wijze in beeld en verhaal een ‘Kerstnachtviering’ 

ervaring. Kinderen kunnen verkleed komen als kerst-

fi guur. Voorganger pastor Thérèse Beemster.

Vieringen voor families met kinderen in de 
basisschoolleeftijd 24 december 
HH PETRUS EN PAULUSKERK – 18.30 UUR

SINT MARTINUSKERK – 19.00 UUR 

Families met kinderen in de basisschoolleeftijd zijn welkom 

in één van de twee vieringen waarin kindvriendelijke taal 

en veel kerstliederen een belangrijk gegeven zijn. Pastoor 

Bakker gaat voor in de Sint Martinuskerk in de Eucharistie. 

Pianist Rolf van der Berg begeleidt allen bij het samen 

kerstliederen zingen. In de Petrus en Pauluskerk draagt 

diaken Tolsma in een Woord- en Communieviering zorg 

voor een mooi Kerstfeest. Met medewerking van  organist 

Theo Tetteroo zingen allen samen kerstliederen.

Kerstnachtmis met muzikale onder-
steuning van meerstemmig gemengd koor 
24 december 21.00 uur
HH PETRUS EN PAULUSKERK

Op een mooi kerstavondlijk tijdstip bent u welkom in 

een plechtige Kerstnachtmis met Nederlandstalige  en 

Latijnse meerstemmige koormuziek. Pastoor Bakker 

gaat met muzikale ondersteuning van gemengd koor 

Con Amore voor in de Petrus en Pauluskerk

Kerstviering met licht, zang en lezingen 
24 december 21.00 uur
SINT MARTINUSKERK

Een viering waarin de sfeer van een Kerstnachtviering 

wordt opgeroepen door gebruik van symboliek, licht, 

lied en lezingen. Een enthousiast gelegenheidskoor olv 

Jan van Leeuwen en piano Rolf van der Berg dragen 

zorg voor een bijzondere Kerstviering waarin stilte, 

luisteren en meezingen de geboorte van het Kerstkind 

dichterbij brengt. Voorganger pastor Thérèse Beemster.

Plechtige Kerstnachtmissen 
24 december 23.00 uur
SINT MARTINUSKERK - PETRUS EN PAULUSKERK

De twee verschillende nachtmissen dragen ieder een 

eigen karakter. In de Sint Martinuskerk ondersteunt 

het gemengd koor Sint Maarten op haar geheel eigen 

vertrouwde muzikale wijze de Eucharistieviering. Pastor 

Van Eijk gaat hierin voor. In de Petrus en Pauluskerk 

zorgt het JOKO koor samen met pastoor Bakker voor 

een Eucharistieviering in een muzikaal modern jasje. 

Plechtige Eerste Kerstdagmissen 
25 december 10.30 uur
SINT MARTINUSKERK – HH PETRUS EN PAULUSKERK 

De beide parochiële gemengde koren Sint Maarten en 

Con Amore maken samen met de (priester) voorgangers 

en de kerkgangers de eerste Kerstdagmis tot een waar 

Kerstfeest! Pastoor Bakker gaat voor in de Eucharistie-

viering waarin het Sint Maartenkoor zingt. In de HH Petrus 

en Pauluskerk zingt het koor Con Amore met pastor Olst-

hoorn en diaken Tolsma als voorgangers in de Eucharistie. 

Kindje Wiegen 25 december 15.00 uur
HH PETRUS EN PAULUSKERK

Een oude traditie op Eerste Kerstdag voor (groot-)

ouders met (klein-)kinderen om rond de kerststal het 

kerst verhaal te horen in het zg ‘Kindje wiegen’. Pastoor 

Bakker neem de kleintjes bij de hand in de Petrus en 

Pauluskerk.  De leeftijdsgroep is 0-7 jaar.

Gezongen Dagmis op Tweede Kerstdag 
26 december 10.30 uur
SINT MARTINUSKERK 

In een gemeenschappelijke Eucharistievering voor 

beide parochies ondersteunt het Sint Maartenkoor op 

Tweede Kerstdag de viering muzikaal. Pastoor Bakker 

gaat voor in deze viering. 

Driekoningen Kindervertelviering (0-7) 
8 januari 2017 15.30 uur
SINT MARTINUSKERK 

Een speciale Driekoningenviering. Alle kinderen van 0 

tot 7 jaar worden uitgenodigd om deel te nemen aan 

deze viering met het verhaal over de wijzen uit het 

 Oosten. Gekroond en wel zijn alle kinderen in deze 

 viering koning, maar de echte koningen van de dag 

komen tevoorschijn als na afl oop blijkt wie er een boon 

in de cake treft.  Pastor Thérèse Beemster neemt de 

kinderen bij de hand en zij volgen de ster.

VIERINGEN 2016

Sint Martinuskerk

HH Benedictus en Bernadettekerk

HH Petrus en Pauluskerk



KERSTVIERINGEN 2016
ZATERDAG 24 DECEMBER KERSTAVOND  Voorganger   Koren
17.00  STM   Kerstkindervertelviering   pastor Beemster   

18.30 PP  Kerstgezinsviering    diaken Tolsma   Samenzang

19.00  STM  Kerstgezinsmis    pastoor Bakker   Samenzang

21.00  STM Kerstnachtviering    pastor Beemster   Gelegenheidskoor 

21.00     PP  Kerstnachtmis    pastoor Bakker   Con Amore

23.00    STM Kerstnachtmis    pastor Van Eijk   Sint Maarten

23.00     PP Kerstnachtmis    pastoor Bakker   Joko

ZONDAG 25 DECEMBER EERSTE KERSTDAG  
10.30 STM Plechtige Dagmis    pastoor Bakker   Sint Maarten

10.30 PP Plechtige Dagmis    pastor Olsthoorn, diaken Tolsma Con Amore

15.00 PP Kindje wiegen    pastoor Bakker    Sint Maarten

MAANDAG 26 DECEMBER TWEEDE KERSTDAG 
10.30 STM Gezamenlijke Eucharistieviering  pastoor Bakker   Samenzang

ZATERDAG 31 DECEMBER OUDJAARSDAG
16.30  STM Gezamenlijke Eucharistieviering  pastoor Bakker   Sint Maarten

ZONDAG 1 JANUARI NIEUWJAARSDAG 2017
11.00 PP Gezamenlijke Eucharistieviering  pastoor Bakker   Samenzang

ZATERDAG EN ZONDAG 7/8 JANUARI 2017 DRIEKONINGEN
16.30  STM  za. Eucharistieviering     pastor Van Eijk     Zanggroep   

9.30   STM  zo. Eucharistieviering     pastor Van Eijk   Sint Maarten   

11.00   PP  zo. Eucharistieviering     pastor Van Eijk       Con Amore

15.30  STM Driekoningenvertelviering (0-7)  pastor Beemster    

Afkortingen kerkgebouwen:  STM = Sint Martinuskerk        PP = HH Petrus en Pauluskerk

Identiteit koren:   Con Amore = gemengd koor        JoKo = jongerenkoor       Sint Maarten = gemengd koor

Voor alle kerstvieringen is op 24 december een 

toegangskaart nodig  (brandweervoorschrift). Op 

vertoon van uw kaart ontvangt u bij de ingang 

van de kerk het liturgieboekje. 

         

De kaarten zijn verkrijgbaar à € 1,- in de kerk 

na de  vieringen in de weekenden van 10/11 

en 17/18  december. Er kunnen geen kaarten 

 gereserveerd worden!

PASTORAAL TEAM
W. Bakker, pastoor
Pier Tolsma, diaken
Thérèse Beemster, pastoraal werker
Henk van Zoelen, diakenstudent

TOEGANGSKAARTEN 
Vanaf maandag 12 december zijn kaarten verkrijgbaar bij:  

- Centraal Parochiebureau, Oosteinde 54, Voorburg op ma. t/m vr. 9.30 tot 12.00 uur.       

- Receptie van de Petrus en Pauluskerk, Sluiskant 28, Leidschendam op di. en vr. 9.30 

tot 12.00 uur. 

Extra mogelijkheid:    

- Centraal Parochiebureau: donderdagavond 15 december 19.00 tot 20.30 uur.               

- Petrus en Pauluskerk: donderdagavond 15 december 19.00 tot 20.30 uur en 

 zaterdagmorgen 17 december 10.00 tot 11.30 uur.

Centraal parochiebureau 
Sint Maarten Trinitas:
Oosteinde 54
2271 EH  Voorburg
Ma. t/m vr. 9.30 uur-12.00 uur
Tel. 070 - 327 45 11

Petrus en Paulussecretariaat:
Sluiskant 28 2226 AA  Leidschendam
di. en vr. 9.30-12.00 uur 
tel. 06 - 511 134 54
e-mail: parochie@sintmaarten-trinitas.nl
www.sintmaartentrinitas.nl

COÖRDINATIE UITVAARTEN
tel. 06 - 107 778 75

VOOR DOOP, HUWELIJK EN ADRESWIJZIGINGEN
Sint Maarten Trinitasparochies: Centraal parochiebureau

KERKLOCATIES
Sint Martinuskerk Oosteinde 56 2271 EH  Voorburg
HH Petrus en Pauluskerk, Sluiskant 29 2265 AB Leidschendam

BANKGEGEVENS PAROCHIES
Sint Maarten: NL60 RABO 0365900435
Trinitas:  NL33 RABO 0365991325

FOTO’S 
Thérèse Beemster

VORMGEVING EN DRUKWERK 
www.prefi xprint.nl


