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Met de genade meewerken 

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Voor velen een gelegenheid om, 

na een terugblik op het voorafgaande jaar, zich op de toekomst te bezinnen. 

Hoe kom ik tot een beter leven en ook: hoe word ikzelf een beter mens? 

Dat laatste is niet zomaar een vraag. Het is een vraag met een theologische 

achtergrond en daarmee ook een vraag waar in het verleden veel strijd over 

geweest is. Dit jaar herdenken we dat Maarten Luther 500 jaar geleden zijn 95 

stellingen publiceerde. Een van de zaken waar hij zich tegen verzette was het 

denken van vele katholieken dat je de hemel kunt verdienen. Hij noemde dat 

werkgerechtigheid. Op basis van de Romeinenbrief van de apostel Paulus 

concludeerde Luther dat alleen het geloof tot rechtvaardiging leidt. Dat alles 

wat de mens aan goeds overkomt en alles wat hij goed doet, slechts een 

gevolg is van goddelijke genade. In 1999 kwamen lutheranen en katholieken 

tot een gemeenschappelijke verklaring met een gedeelde opvatting over dit 

vraagstuk. Feitelijk was er in de tijd van Luther vooral sprake van 

misverstanden en van denken in karikaturen.  

Het is duidelijk dat we ons bij dit onderwerp zorgvuldig moeten uitdrukken. 

Luther had gelijk: we kunnen de hemel niet verdienen met het doen van 

goede werken. Maar het gaat ook niet buiten ons om. Met Luther kunnen we 

zeggen dat alles genade is, maar wij moeten wel antwoord geven op dat 

geschenk dat ons gegeven wordt. Zoals ik vroeger in de catechismus leerde: 

wij moeten ook met de genade meewerken. En ook 

dat doen we met de hulp van Gods genade. 

In het verleden hebben katholieken hun vermogen 

tot het realiseren van eeuwig heil overschat. In 

onze tijd is er opnieuw sprake van het zelf 

realiseren van het geluk. Dat leidt tot uitspraken als: 

geluk is een keuze. Mensen die ongelukkig zijn, 

hebben dat dan vooral aan zichzelf te wijten. 

Iedereen zou zelf verantwoordelijk zijn voor het 

eigen geluk. Dat is trouwens ook wel makkelijk, 

want dan hoef jij je niet verantwoordelijk te voelen voor de ellende van de 

ander. Wij mensen hebben nogal de neiging onszelf te overschatten. Het 

vervelende daarvan is dat we daar op den duur zelf het meeste last van 

hebben. Het leidt tot keuzestress en we raken teleurgesteld in onszelf. We 

maken te weinig van ons leven. Het kan allemaal zoveel beter. Kortom we 

worden een ontevreden mens. 

Ik wens voor dit nieuwe jaar dat wij allen groeien in het kunnen ontvangen. 

Wie in staat is te ontvangen is ook in staat te geven. Zowel ontvangen als 

geven zijn werkelijk daden van liefde.  

Pier Tolsma, diaken 

 
Een zalig nieuwjaar. 
Van harte wensen wij u allen een gelukkig en gezegend nieuwjaar toe in deze 
nieuwsbrief en spreken de dank uit voor alle spontane wenskaarten die we 
hebben mogen ontvangen. 
We mogen dankzij de vele vrijwilligers terugkijken op goed verzorgde 
vieringen waarin we vele mensen een gelovig onderkomen hebben kunnen 
schenken om samen de geboorte van onze Verlosser te vieren met Kerstmis. 
Van harte welkom gedurende het jaar 2017. 
De pastores en de bestuursleden. 

 

 

Pastoraal team  
W.P.J. Bakker, pastoor 
P.R. Tolsma, diaken 
Mw. Th. Beemster,  
pastoraal werker 
 

Parochiebestuur 
Anja v.d. Wallen, vice-voorzitter ad 
interim  
Oscar de Man, secretaris 
Rob Bakker, penningmeester 
Paul Schott, gebouwen 
Anja v.d. Wallen, pers.+jur. zaken 
Jeroen v.d. Burg, ICT 
 

De pastores en het bestuur zijn 
bereikbaar via het 
Centraal Parochiebureau 
Pastoraal gesprek op afspraak 
 

Centraal Parochiebureau 
Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg 
ma. t/m vr. 9.30 – 12.00 uur 
tel. 070 327 45 11 
parochie@sintmaarten-trinitas.nl 
 

Voor doop, huwelijk en adres- 
wijzigingen 
Centraal Parochiebureau 
 

Coördinatie uitvaarten 
tel. 06 107 778 75 
 

Gebedsintenties 
Opgave bij de receptie van het  
Centraal Parochiebureau. 
Per mail:  
parochie@sintmaarten-trinitas.nl 
o.v.v. kerklocatie en tijdstip viering. 
Adressen recepties en openings- 
tijden onder vieringenoverzicht op 
de achterpagina 
 

Trinitas, Leidschendam 
Per adres Centraal Parochiebureau 
Bankrek. NL 33 RABO 0365991325 
t.n.v. RK Parochie Trinitas,  
Leidschendam  
 

Sint Maarten, Voorburg 
Per adres Centraal Parochiebureau 
Bankrek. NL60 RABO 0365900435 
t.n.v. Parochie Sint Maarten, Vbg 
 

Informatie 
website www.sintmaartentrinitas.nl 
 

Kopij inleveren bij 
Centraal Parochiebureau  
of per e-mail via  
nieuwsbrief@sintmaarten-trinitas.nl  
 

mailto:parochie@sintmaarten-trinitas.nl


 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er verandert wat ... 
Onder deze kop heeft pastoor van Deelen in de Pastorale, 
het parochieblad van de H Bonifatiusparochie, het 
volgende geschreven over veranderingen in het pastorale 
team en de parochiegemeenschappen binnen de federatie 
vanwege het feit dat hij direct na Pasen 
pensioengerechtigd zal zijn. 
“Er zou voor mij geen priester als opvolger beschikbaar 
zijn. Ik heb de bisschop laten weten dat ik mij - na een 
sabbatsverlof tussen Pasen en Pinksteren - beschikbaar 
wil blijven stellen voor het pastoraat in onze Federatie, 
maar minder intensief dan nu. De bisschop heeft 
inmiddels gezegd dat hij mij graag in ons pastoraal team 
wil blijven inzetten. Dat zal op mijn verzoek op halftijds 
basis zijn. Maar de veranderingen hebben anderzijds óók 
te maken met onze samenwerking in de Federatie 
Vlietstreek.”. 
- De eerste verandering zal zijn dat de wekelijkse 
zaterdagavondviering binnen onze federatie alleen nog 
zal plaatsvinden om 16.30 uur in de Sint Martinuskerk. 
Dit gaat in per 1 januari. 

- De tweede verandering is, dat er in beide kerken in 
Rijswijk één viering op de weekdagen zal zijn: op 
dinsdagochtend in de Benedictus en Bernadettekerk en 
op vrijdagochtend in de Bonifatiuskerk.  

Pastoor van Deelen schrijft: “Het is natuurlijk heel jammer 
dat Eucharistievieringen vervallen na een traditie van vele 
jaren, maar met minder 
priesterlijke presentie verzorgen 
wij toch een verantwoord liturgisch 
aanbod in Rijswijk, Leidschendam 
en Voorburg”.  
Beste mensen, ik ben straks de 
enige volledig beschikbare priester 
binnen het pastorale team van de 
RK Federatie Vlietstreek. Dat is 
minimaal, maar de situatie is niet 
anders. 
Pastoor W. Bakker 
 
Actie kerkbalans. 
De werkgroep ‘kerk in balans’ van de parochies is weer 
heel hard aan het werk geweest om de jaarlijkse oproep 
tot geldelijke ondersteuning tot u te richten. Er gaan vele 
mensen onderweg om de envelop bij u thuis te bezorgen. 
 

Een persoonlijke oproep van mijn kant: mogen we dit jaar  
ook weer rekenen op een ruimhartige geldelijke  
ondersteuning van uw kant, zodat de parochie Sint  
Maarten en de parochie Trinitas de financiële zorgen 
achter zich kunnen laten en een geloofsgemeenschap 
kunnen zijn en blijven in uw directe omgeving gedurende 
het jaar. 
Pastoor W. Bakker. 
 
Feest van de opdracht van de Heer 
Donderdag 2 februari, 9.00 uur, Sint Martinuskerk 
Dit feest wordt in de volksmond ook wel ‘Maria lichtmis’ 
genoemd. 
Zoals Maria en Jozef met de jonge Jezus naar de tempel 
gingen en met Jezus het Licht der wereld bij zich hadden,  
zo is het gebruik om met een brandend kaarsje naar voren 
te lopen aan het begin van de viering op die dag. Je maakt 
hiermee zichtbaar: Jezus, het Licht der wereld, draag ik 
mee in mijn leven als christen én je onderstreept met dit 
kaarslicht je gebed om de nabijheid van Jezus te vragen 
aan de mensen die je meedraagt in je hart. Het brandende 
kaarsje plaatsen wij bij het altaar waar we God met ons 
vieren in de H. Eucharistie. 
Pastoor W. Bakker 
 
Blasiuszegen. 
Vrijdag 3 februari, 9.00 uur, HH Petrus en Pauluskerk.  
Aan het einde van de viering is er de mogelijkheid om op 
voorspraak van de heilige Blasius de zegen van God te 
ontvangen in de voor die dag speciaal tot u persoonlijk 
uitgesproken Blasiuszegen. Het moment van aanbidding 
en de zegen met het H. Sacrament komt op deze eerste 
vrijdag van de maand te vervallen. 
Pastoor W. Bakker 
 
Kindervertelviering Jezus opname in de tempel 
Zondag 5 februari, 15.30 uur, Sint Martinuskerk 
Officieel wordt de kerstperiode afgesloten met de viering 
waarin het verhaal wordt verteld over Jezus die wordt 
opgenomen in de tempel. Voorheen was deze dag bekend 
als Maria Lichtmis. Voor jonge kinderen echter is de 
Driekoningenviering de ervaring dat Kerstmis voorbij is. 
Maar met de allerkleinsten vieren wij toch hoe de kleine 
Jezus wordt verwacht en ontvangen in de tempel door de 
oude Simeon en de oude Hannah. Opgenomen worden in 
de gemeenschap, een naam krijgen en naam maken, zijn 
de gegevens waarmee de kinderen participeren in de 
viering met veel licht en het noemen van hun eigen (doop) 
naam. Welkom aan de jongste kinderen met (groot)ouders 
bij deze bijzondere viering.  
Deze vieringen zijn een programmaonderdeel van de RK 
Federatie Vlietstreek. 
Pastor Thérèse Beemster 
 
Vesper in de Week van gebed voor de eenheid. 
zondag 22 januari, 19.00 uur, Dorpskerk, 
Damhouderstraat 2a Leidschendam 
De Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg organiseert 
een speciale vesper aan het eind van de week van gebed 
voor de eenheid.  
Voorgangers zijn ds. Jannie Nijwening en diaken Pier 
Tolsma. Het Martini Ensemble onder leiding van Jeroen 
Bosman verleent muzikale medewerking. 
U bent van harte welkom. 
Annelies van Kampen, secr. 
 

Familieberichten 
 
Parochies Sint Maarten en Trinitas 
 
Gehuwd 
Michiel Staal en Esmeé Scholtz 
 
Gedoopt 
Liam Staal Nelson Bekers 
 
Overleden 
Vera Hoedjes, 87 jaar 
Tineke v.d.Burg-Verkleij, 79 jaar 
Riet v.Vliet-van Bohemen, 92 jaar 
Jan Nap, 70 jaar 
Tonny Tollenaar-Plaum, 82 jaar 
Dora de Groot-Adegeest, 94 jaar 
Annie Verhagen-van Swieten, 74 jaar 
Luud Pinkse - van Geene, 99 jaar 
 



 

Paul van Tongeren komt spreken over Deugd en 
Deugden 
dinsdag 24 januari, 20.00 uur, Maartenszaal 
Wij maken u graag nogmaals attent op de inleiding door 
prof. Paul van Tongeren in het kader van het jaarthema 
Barmhartigheid,  zoals reeds aangekondigd in de 
Nieuwsbrief van 25 november. Hij spreekt over Deugd en 
Deugden. Welkom namens de programmacommissie 
Thérèse Beemster 
 
Cinekerk, Monsieur Lazhar 
Maandag 20 februari, 19.30 uur, Maartenszaal 
De tweede film van dit Cinekerk seizoen vertelt over een 
Canadees drama, waarin een Algerijnse immigrant als 
invalkracht op een school zijn leerlingen helpt met het 
verwerken van een gemeenschappelijk verdriet. Opnieuw 
een aangrijpende film waarin de hoofdpersoon een keuze 
maakt die ons als kijker aan het denken zet. Welkom in de 
Maartenszaal aan het Oosteinde 54. De zaal is open om 
19.30 uur, de koffie en thee staan klaar! De film start 
precies om 20.00 uur. 
Namens de programmacommissie, Thérèse Beemster 
 
Start coachingscatechese 
Donderdag 2 maart, 20.00 uur, Maartenszaal 
Jonge ouders uit de RK Federatie Vlietstreek worden ook 
dit jaar weer uitgenodigd om deel te nemen aan de 
coachingscatechese. Het woord coaching zegt het al: 
begeleiden! De vraag waarop wij met elkaar antwoord 
zoeken is: hoe kunnen wij ons kind, onze kinderen 
begeleiden bij een godsdienstige opvoeding in deze tijd? 
Wat willen wij meegeven en wat ook niet en hoe kunnen 
wij dat doen? Ouders gaan met elkaar in gesprek, krijgen 
nieuwe informatie en handvatten om dat wat zij belangrijk 
vinden aan religieuze waarden, in praktijk te brengen. 
Ouders die het afgelopen jaar hun kind hebben laten 
dopen worden persoonlijk uitgenodigd. Ook ouders die op 
bovengenoemde vragen een antwoord zoeken, of die nog 
vragen hebben over het ja of nee dopen van hun kind, of  
voor de keuze staan van deelname aan de eerste  
communie, zijn van harte welkom. De volgende avonden 
zijn 4 april en 8 mei, beide om 20.00 uur. De cursus wordt 
afgesloten met een door de deelnemende ouders 
voorbereidde kindervertelviering op 11 juni 15.30 uur. De 
data van voorbereiding zijn: 29 mei en 6 juni, 20.00 uur.  
Graag aanmelden: therese.beemster@sintmaarten-
trinitas.nl 
Pastor Thérèse Beemster 
 
Gezocht: nieuwe penningmeester 
Omdat onze huidige penningmeester, Rob Bakker, per  
1 maart 2017 zijn functie neerlegt, is het parochiebestuur 
op zoek naar een nieuwe penningsmeester. 
De taken van de penningmeester liggen met name op het 
terrein van voorbereiding van het financiële beleid, 
financiële bewaking, het opstellen van de jaarrekening, het 
opstellen van de jaarbegroting en de meerjarenbegroting. 
De financiële administratie wordt extern uitgevoerd door 
het administratiekantoor Decente. De betalingen worden 
onder toezicht en verantwoordelijkheid van de 
penningmeester om de twee weken uitgevoerd door het 
CPB.  
De penningmeester neemt deel aan de maandelijkse 
bestuursvergaderingen en is lid van de werkgroep 
‘Financieel in balans’. Op kwartaalbasis vindt in overleg 
met de financiële administratie een financiële 
voortgangsrapportage plaats. 
 
 

 
Wanneer u ervaring heeft met financiële administraties en  
u belangstelling heeft om ons bestuur als penningmeester 
te versterken, nodig ik u van harte uit om contact met mij 
op te nemen. 
Oscar de Man, secretaris parochiebestuur 
 
Terugblik op bijeenkomst: één jaar federatie. 
Op zondagmiddag 27 november is in de Bonifatiuskerk 
stilgestaan bij de RK federatie Vlietstreek die een jaar 
geleden is gestart. Er waren zo’n 80 mensen bij elkaar 
gekomen uit de verschillende parochies van de federatie. 
Leo Fijen, bekend als hoofdredacteur journalistiek en 
levensbeschouwing van KRO-NCRV, zou een presentatie 
geven over kerk zijn en gemeenschaps- opbouw. Leo 
Fijen moest zich echter wegens ziekte afmelden. Zijn taak 
werd op het laatste moment overgenomen door pastoor 
van Deelen en ondergetekende. 
Pastoor Van Deelen schetste in zijn inleiding de goede 
dingen die al gezamenlijk binnen de federatie opgepakt 
zijn, bijvoorbeeld de voorbereidingen op de doop- vormsel, 
en huwelijk. Er wordt gewerkt aan één liturgisch rooster 
voor de vier kerken en aan het begin van de 40-dagentijd 
zal waarschijnlijk de eerste uitgave van het 
gemeenschappelijk parochieblad Kerk aan de Vliet het 
daglicht zien, waarmee de afzonderlijke parochiebladen 
komen te vervallen. 
Ik mocht een uitleg geven over de tekstwijzigingen van het 
Onze Vader en een uitgebreide overweging houden over 
de betekenis en de inhoud van de afzonderlijke beden in 
het Onze Vader. Een uitnodiging om dit kostbare gebed 
van Jezus met meer begrip en grotere overgave te kunnen 
bidden. 
Pastoor W. Bakker 
 
Een nieuw parochieblad 
Voor u ligt de laatste uitgave van de Nieuwsbrief. De 
Nieuwsbrief van de parochies Sint Maarten en Trinitas 
gaat samen met de Pastorale van de H. Bonifatius in 
Rijswijk op in een nieuw gezamenlijk parochieblad voor de 
RK Federatie Vlietstreek. Allereerst past hier een woord 
van dank aan de redactieleden van de Nieuwsbrief die ons 
de afgelopen jaren op adequate wijze van het 
parochienieuws op de hoogte brachten. Veel dank 
daarvoor. 
Met het gezamenlijke parochieblad wordt een volgende 
stap gezet op het pad van samenwerking binnen onze 
federatie. Het nieuwe blad zal zes keer per jaar 
verschijnen en per keer zestien pagina's tellen. De 
verschijningsdata zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan de 
hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Het nieuwe blad wil 
laten zien dat samenwerking niet hoeft te leiden tot alles 
hetzelfde. Zo zullen er naast de algemene pagina's ook 
drie pagina's zijn voor berichten uit de parochies Sint 
Maarten en Trinitas samen en drie pagina's voor de twee 
geloofsgemeenschappen van de Bonifatius. U kunt uw 
berichten op de gebruikelijk wijze blijven aanleveren. 
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een nieuwe 
werkwijze voor de samengevoegde redacties, de opzet 
van het blad, een nieuwe lay-out en de inhoud van het 
eerste nummer. Als alles goed gaat, ligt tweede helft 
februari het nieuwe parochieblad bij u in de bus. Mocht u 
interesse hebben om mee te werken aan een nieuw en 
inspirerend parochieblad, meldt u zich dan bij 
ondergetekende. 
Pier Tolsma, diaken 
 
 
 



 

Vindt u het ook belangrijk dat mensen in beeld zijn bij 

de parochie? 

De medewerkers van ons parochiebureau zorgen ervoor 

dat de adresgegevens van de parochianen actueel blijven. 

Zo zijn mensen in beeld als ze nieuw in de parochie 

komen wonen of als ze verhuizen naar bijvoorbeeld een 

verzorgingshuis. Als mensen overlijden, weet de parochie 

dit en zullen wij hen geen brieven of parochieblad meer 

sturen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van SILA 

(Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), dat 

samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van 

de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een 

motie aan die een einde lijkt te maken aan deze 

koppeling. Maar voordat het zover is, houdt de overheid 

een internetconsultatie. U kunt dus reageren op dit 

voornemen van de politiek! 

Met SILA blijven uzelf en anderen in beeld bij de parochie. 

Als u verhuist, is het niet nodig om een adreswijziging 

door te geven. De Kerk heeft een waardevolle bijdrage 

aan de samenleving en SILA helpt dat mee mogelijk 

maken. Het verdwijnen van SILA zou betekenen dat onze 

administratie steeds minder betrouwbaar wordt. Met name 

ouderen en zieken die noodgedwongen verhuizen, 

verdwijnen dan uit het zicht. 

De naam van de internetconsultatie is voluit ‘Wijziging 

Besluit BRP i.v.m. verkorten inschrijftermijn vreemdelingen 

e.a.’ De link, die u ook op de website van de parochie kunt 

vinden, is:  

www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelinge

n/reageren 

Doe mee aan de internetconsultatie. Reageren kan tot 

3 februari 2017. 

Pier Tolsma, diaken 

 

Oecumenische reis naar Noorwegen  
Al sinds 15 jaar gaan katholieken en protestanten uit 
Leidschendam-Voorburg jaarlijks samen op reis. Dit jaar 
gaat de reis naar Noorwegen, van 11 tot en met 19 juli. 
Tijdens deze 9-daagse tocht met een touringcar maakt u 
kennis met de ongerepte natuur en de weidse fjorden van 
Noorwegen. Wist u dat Noorwegen de meeste bergen en 
de grootste gletsjers van Europa bezit?   
 Vanuit Gol in het prachtige Hallingdal zijn er excursies 
naar de Hardangervidda hoogvlakte, waterval 
Vøringsfossen, Eidfjord, het Valdres Folkemuseum in 
Fagernes, het Noorse zalm-centrum in het mooie Laerdal 
en de staafkerk van Borgund, alsmede een boottocht over 
het Sognefjord, een treinrit met de Flåmbaan,. Daarnaast 
brengen we natuurlijk ook een bezoek aan de Noorse 
hoofdstad Oslo. De overtochten zijn met een luxe 
cruiseferry van de Stena Line; heen van Kiel naar 
Göteborg en terug van Oslo naar Frederikshavn in 
Denemarken. Via Lindholm-Hoje (het grootste grafveld 
van Scandinavië), Arhus (met een bezoek aan het 
openluchtmuseum Gamble By) en Bremen rijden we – met 
een overnachting in Noord Duitsland – terug naar 
Voorburg. Kortom, een reis vol natuur en cultuur!  
Reisleiding: Mw Marja de Goederen. Kosten: Reissom 
 € 1.095,--p.p.  Toeslag éénpersoonskamer € 295,--.  
Inbegrepen: Vervoer per comfort class touringcar, 
 
 
 
 

 2-persoons hotelkamer met douche/bad en toilet, 
 2-persoons hut bovendeks tijdens de overtochten, 
halfpension (ontbijt en diner), excursies en entrees 
volgens programma. Niet inbegrepen: Verzekeringen, 
administratiekosten, lunches, niet genoemde entrees en 
excursies, fooien en persoonlijke uitgaven.  
 

 

 
Een uitgebreid programma en inschrijfformulier zijn 
verkrijgbaar bij de Koningkerk, HH Petrus en Pauluskerk 
en de St Martinuskerk of op aanvraag per email bij de mw 
Marja de Goederen mjadegoederen@ziggo.nl. Bij haar 
kunt U ook meer informatie krijgen, via de mail of via  
06-22379776. U bent van harte welkom om mee te gaan!  
Mw Marja de Goederen 
 

Koorzangjubileum Parochiekoor Sint Maarten 
Op zondag 20 november j.l. is in de viering aandacht 
besteed aan het Caeciliafeest en hebben 3 koorleden van 
ons Parochiekoor Sint Maarten een NSGV onderscheiding 
ontvangen in verband met hun koorzangjubileum, t.w. alt 
Ans van der Moolen (25-jarig jubileum), tenor Fred ’t Hart 
(40-jarig jubileum) en alt Mieke Hoeberichts (50-jarig 
jubileum). Tijdens een klein Caeciliafeestje in het Atrium 
werd tevens sopraan Ria Sjamaar in de bloemen gezet 
vanwege haar 12½ jarig jubileum. Wij feliciteren deze 
trouwe en enthousiaste koorleden met hun jubileum en 
hopen dat zij hun stem nog lang in ons koor mogen laten 
klinken.   

 

 
 
Op de foto v.l.n.r. Fred ’t Hart, Ria Sjamaar, Mieke 
Hoeberic hts en Ans van der Moolen met hun 
onderscheiding en bloemen voor het altaar in de 
Martinuskerk. 
Marja de Goederen, voorzitter 
 
 

http://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/reageren
http://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/reageren
mailto:mjadegoederen@ziggo.nl


 

Boekbespreking 
‘De weg van de dialoog. Bruggen slaan tussen kerk en 
samenleving’ van Walther Burgering (red.) 
Commissaris van de Koning Jan Franssen noemt 

bisschop Van Luyn ‘de bisschop van de verbinding, de 

dialoog’. Bij zijn 

bisschopswijding riep Van 

Luyn het bisdom Rotterdam 

op tot gezamenlijke inzet voor 

het evangelie. Hij noemde vier 

wegen: de weg van het 

gebed, de weg van de 

diaconie, de weg van de liefde 

en de weg van de dialoog. Dat 

is de weg “van het respectvol 

naar elkaar luisteren, in alle 

bescheidenheid en 

beperktheid, van het 

gezamenlijk luisteren naar wat 

 de Geest ons ingeeft; Gods 

woord is immers groter dan onze inzichten.” 

Dit boek onder redactie van Walther Burgering blikt terug 

op de zeventien jaar dat Van Luyn bisschop van 

Rotterdam was en op zijn werkzaamheden daarnaast. 

Daarmee is het een boek over dialoog. Ernst Hirsch Ballin 

schrijft in het voorwoord: “De weg van de dialoog is niet 

alleen een vorm van praktisch communicatie, maar is ook 

een methode van waarheidsvinding.” Hij noemt het een 

leerboek voor ieder die de oproep van paus Franciscus tot 

dialoog serieus neemt. 

Pier Tolsma, diaken 

 

Nieuws vanuit IPCI en PCI 
Bij de start van een nieuw jaar past het om terug te kijken 
op 2016 en wat de IPCI daarin geprobeerd heeft te 
betekenen voor degenen onder ons die het moeilijk 
hebben. In 2016 hebben we afscheid moeten nemen van 
2 PCI leden en is het gelukt 3 nieuwe leden aan te trekken 
waar we erg blij mee zijn. De fusie is helaas nog niet  

helemaal rond omdat door ziekte van de penningmeester 
nog niet alle relevante jaarstukken konden worden 
ingeleverd. We hopen dat dit zo spoedig mogelijk het 
geval zal zijn. Het nieuwe bestuur is al bij het Bisdom 
aangemeld en daar is zeer positief op gereageerd. 
Binnenkort kan dan ook de nieuwe taakverdeling vorm 
krijgen. 
De opbrengst van voorjaars- en klompcollecte brachten 
tezamen het mooie bedrag van  
€ 1790.37 op waar we heel blij mee zijn. Het zal besteed  
worden aan de diverse hulpvragen. 
De bewoners van de verzorgingshuizen en 
aanleunwoningen en tevens diverse bewoners uit de wijk 
hebben met Pasen en Kerst weer een kerstattentie 
ontvangen. In december proberen we ook degenen onder 
ons die het langdurig financieel moeilijk hebben iets 
extra’s te geven waardoor het ook voor hen echt feest kan 
zijn. 
De mantelzorgers hebben we in samenwerking met de 
PKN kerken extra aandacht gegeven met een mooie roos 
om hen te laten blijken dat wij allen om hen heen staan. 
Ook de vluchtelingen vragen om onze aandacht via 
maatjesprojecten en taalhulp. 
Er is dus veel waar we ons mee bezig houden nu en in de 
toekomst! 
Marijke Varkevisser Secretaris IPCI 
 
Nieuwe buren welkom heten: we hebben u nodig! 
maandag 23 januari, 20.00 uur, Dorpskerk in 
Leidschendam  
woensdag 25 januari, 20.00 uur, Voorhof bij de Oude Kerk 
in Voorburg 
De Interkerkelijke Werkgroep Vluchtelingen van de Raad 
van Kerken Leidschendam-Voorburg gaat een 
maatjesproject beginnen voor statushouders die in onze 
gemeente gehuisvest worden.  
Om meer informatie te geven organiseert de 
Interkerkelijke Werkgroep Vluchtelingen twee 
bijeenkomsten waar enkele statushouders, de gemeente 
en leden van de werkgroep toelichting geven wat het 
maatje zijn inhoudt en hoe we het gaan regelen. Dan kunt 
u zich ook opgeven. Een klein stukje van uw tijd, goud 
waard voor iemand die nieuw hier komt wonen!  
Annelies van Kampen 
 

 
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 2 febr   9.00 Eucharistieviering  vr 9.00 Eucharistieviering 

 do - overig   9.00 Woord- en comm.viering  1e vr vd mnd 9.30 Aanbidding Sacrament 

 
Vieringen overige locaties   

Locatie Dag Tijd Viering 
Dienstencentrum Noord donderdag   9.45 viering olv parochianen Trinitas 
MCH Antoniushove zondag 10.30 kerkdienst 
Mariënpark-Atrium zaterdag  15.30 woordviering 
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 
WZH Rustoord 

3e dinsdag van de maand 
vrijdag om de 2 weken 

15.00 
14.30 

kerkdienst 
kerkdienst 

 



 

 
 
 
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. 070 327 43 10 

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

 
 

ma. t/m vr. 9.30-12.00u, tel. 070 327 45 11  ma. t/m vr. 9.00-12.00u, tel 070 399 24 16 

 
 

Vieringen vanaf 28 januari t/m februari 
 

Dag ja Uur Kerk Viering Voorganger Koor 

za 28 16.30 StM Woord-en Communieviering M. Pinkse Samenzang/organist 

zo 29 9.30 StM Eucharistieviering pastoor Bakker +M. 
Pinkse 

St. Maarten 

zo 29 11.00 PP Eucharistieviering pastoor Bakker +M. 
Pinkse 

Con Amore 

 febr      

za 4 16.30 StM Eucharistieviering pastoor Bakker zanggroep 

zo 5 9.30 StM Eucharistieviering pastoor Bakker St. Maarten 

zo 5 11.00 PP Eucharistieviering pastoor van 
Deelen+Diaken Tolsma 

Schola 

zo 5 15.30 StM kindervertelviering Pw. T Beemster  

       

za 11 16.30 StM Eucharistieviering pastoor Bakker Samenzang 

zo 12 9.30 StM Eucharistieviering pastoor Bakker St. Maarten 

zo 12 11.00 PP Eucharistieviering pastoor Bakker Con Amore 

       

za 18 16.30 Stm Eucharistieviering pastoor Bakker samenzang 

zo 19 9.30 StM Eucharistieviering met kinderen 
voorstellen 1e H.Communie 
+ Creche t/m groep 3 

pastoor Bakker Samenzang m.m.v. 
gezinnen 

zo 19 11.00 PP Eucharistieviering met kinderen 
voorstellen 1e H.Communie 
+ Creche t/m groep 3 

pastoor Bakker Joko 

zo 19 13.00 StM Doopvieringen pastor I.v.d. Aart  

       

za 25 16.30 StM Eucharistieviering pastor van Eijk Samenzang/organist 

zo 26 9.30 StM Eucharistieviering pastor van Eijk St. Maarten 

zo 26 11.00 PP Eucharistieviering pastor van Eijk Con Amore 

       
*kwd=kinderwoorddienst    tk=tienerkwartier  kvv= kindervertelviering 

 
 
                                                   

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 

Kopij sturen naar nieuwsbrief@sintmaarten-trinitas.nl 
inleveren tot maandag 30 januari 2017 vóór 12.00 uur. 
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