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Uw – ons – nieuwe parochieblad
Met trots en met vreugde presenteren wij het nieuwe parochieblad
‘Kerk aan de Vliet’. Meer dan tien
jaar zorgden de Nieuwsbrief in de
parochies Sint Maarten en Trinitas
en de Pastorale in de Bonifatiusparochie voor de nieuwsvoorziening.
Deze bladen waren een voortzetting
van de verschillende parochiebladen die alle afzonderlijke parochies
daarvoor nog hadden. Nu wordt er
een verdere mooie stap gezet op de
weg naar meer samenwerking:
‘Kerk aan de Vliet’.
Gezamenlijk blad
Een gezamenlijk blad voor de parochies van de federatie Vlietstreek
waarin u kunt lezen wat er leeft. En
niet onbelangrijk: doordat er één liturgisch rooster is, wordt het ook
gemakkelijker om eens kijkje ‘bij de buren’ te nemen. Zo
kunnen wij elkaar beter leren kennen.
Stromend water
De Vliet verbindt onze parochies. Stromend water tussen
Oude Rijn en Schie. Het is al een heel oud kanaal, gegraven in de Romeinse tijd. Water kan scheiden, denk maar
aan het water van de Rode Zee waar doorheen de Joden
uit Egypte konden vluchten maar dat de legers van Farao
tegenhield. Water kan ook verbinden, denk maar aan
Jezus die over het water zijn leerlingen tegemoet trad,
en aan Paulus die over het water van de zee reisde om
onvermoeibaar het Evangelie te verkondigen.

Het water van de Vliet verbindt onze parochies. Waar wij
op onze beurt proberen om in onze tijd te getuigen van
het Evangelie. Daarvoor is dit gezamenlijk parochieblad
een belangrijk middel!
Mooi resultaat
Er is veel werk verzet om Kerk aan de Vliet tot stand te
brengen. Dat dat zo snel is gelukt, met zo'n mooi resultaat en in zo'n goede sfeer, stemt mij tot grote dankbaarheid en trots. Ik wil dan ook graag alle betrokkenen
van harte danken en feliciteren! En ik wens u, parochiaan of zomaar lezer, veel leesplezier.
Pastoor Alexander van Deelen, moderator van de federatie
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Contact

Uit de federatie

Parochiesecretariaten
Zie de parochiepagina's 5 en 11

Pastoraal team
A.J. van Deelen, pastoor
pastoor.vandeelen@
bonifatiusparochie.info
070 399 24 16
W.P.J. Bakker, pastoor
pastoorbakker@
sintmaarten-trinitas.nl
070 319 44 41
drs P.R. Tolsma, diaken
diakentolsma@
sintmaarten-trinitas.nl
06 12 96 70 36
Mw. I.A.M. van der Aart,
pastoraal werker
pastor.vanderaart@
bonifatiusparochie.info
070 399 24 16
Mw. Th.B. Beemster,
pastoraal werker
therese.beemster@
sintmaarten-trinitas.nl
06 33 17 61 72
Mw. S.S.M. van Winden van der Pol, pastoraal werker
pastor.vanwinden@
bonifatiusparochie.info
06 44 85 20 88 (di en do)
drs H.A. van Zoelen, stagiair
havz2903@gmail.com
070 327 45 11

Samen verder
In november 2015 is middels het tekenen van een formele akte bij de
notaris de ‘RK Federatie Vlietstreek’
opgericht. De beide besturen van
zowel de Bonifatiusparochie als van
de parochies Sint Maarten en Trinitas zijn blijven bestaan maar delen
het pastorale team. Elke parochie
heeft in de federatie zijn eigen bestuur, financiën en gebouwen behouden. Er is echter wel een bestuur
van de federatie gevormd bestaande
uit een vertegenwoordiging van de
beide besturen. Vanuit het bestuur
van de Bonifatiusparochie zijn vertegenwoordigd pastoor Van Deelen,
Inge van der Schoot en Constantijn
Dolmans. Vanuit het bestuur van de
parochies Sint Maarten en Trinitas
zijn vertegenwoordigd pastoor Bakker, Anja van der Wallen en Oscar de
Man. Het bestuur van de federatie

komt per jaar vier keer bijeen in de
pastorie van de Bonifatiuskerk.
Bestuurlijk gezien is de vorming van
het integrale kerkblad dat voor u ligt
een belangrijke mijlpaal. Er wordt
daarnaast gewerkt aan de ontwikkeling van één website voor de federatie. Op 12 januari jl. hebben de beide
besturen het glas geheven op een
mooi nieuwjaar. Er zal in 2017 bestuurlijk gezien een verdere samenwerking worden verkend.
Oscar de Man

Colofon
Kerk aan de Vliet is een uitgave
van de r.-k. parochiefederatie
Vlietstreek bestaande uit de
parochies H. Bonifatius te Rijswijk,
St. Maarten te Voorburg en
Trinitas te Leidschendam.

Redactie en medewerkers
Thérèse Beemster, Keimpe Dijkstra,
Metka Dijkstra, Corrie de Groot,
Leo van der Heijdt, Jos Kester,
John Medenblik, Dieneke Meijer,
Anton Overduin, Harry Raven,
Pier Tolsma en Joke Valk
kadv@sintmaarten-trinitas.nl
kerkaandevliet@
bonifatiusparochie.info

oplage: 4.500 exemplaren
druk: Editoo, Arnhem

Wat doen we al samen?
Coachingscatechese en kindervertelvieringen
Naast de Doop en de doopvoorbereiding zijn de coachingscatechese na de
Doop en de kindervertelvieringen voor kinderen van 0-7 jaar de langstlopende programma's die federatief worden aangeboden, al ver voor er sprake
was van de federatie Vlietstreek. Het Vormsel en de vormselvoorbereiding
zijn daar nu ook aan toegevoegd. Wat deze programma's betreft kunnen we
al evaluerend zeggen: werken in federatief verband heeft zin! Op bladzijde
15 leest u over de eerstvolgende kindervertelviering.
.
Volwassenenpastoraat avondprogramma
De federatieve programmacommissie volwassenenpastoraat nodigt belangstellenden uit de hele federatie uit voor het programma dat door het jaar
heen wordt aangeboden. De belangrijkste onderdelen zijn lezingen en films.
Een folder met het hele programma ligt in alle kerklocaties van de federatie
Vlietstreek. Bij belangstelling kunnen wij u ook plaatsen op de mailinglist
zodat u voor elk programma-onderdeel persoonlijk wordt uitgenodigd. Stuur
een mailtje naar mij en het komt voor elkaar! Over specifieke bijeenkomsten in de komende weken leest u meer op bladzijde 15.
Thérèse Beemster
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Van het pastoraal team

De Veertigdagentijd
Iedere tijd van het jaar heeft zijn eigen weersomstandigheden. We leven in
deze tijd van de winter naar de lente toe. Veel van wat in de lente en de
zomer aan levenspracht te zien is, is nog verborgen en wacht op licht en
warmte om tot bloei te komen. Iedere tijd van het kerkelijk jaar kent ook
zijn eigen uitstraling. We gaan nu de Veertigdagentijd in.
Waar gaat het in deze tijd van het kerkelijk jaar om? Ik
kan het niet beter verwoorden dan er gebeden wordt in
de prefatie (het eerste gedeelte van het eucharistisch
gebed) van de Veertigdagentijd: “Dit is een vreugdevolle
tijd om met een zuiver hart naar het Paasfeest toe te
leven, een tijd van meer toeleg op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste en een tijd van
grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren.” Korter en kernachtiger kan het geloofs- en levensaccent van de Veertigdagentijd niet onder woorden
worden gebracht.

ben en iets neerbuigends naar anderen toe krijgen.
Aan u, aan jou dan ook de oproep om in de komende
Veertigdagentijd aandacht te hebben voor zowel de
aalmoezen (Vastenactie of een andere goede gift), als
het vasten (de versobering in je leven), als het gebed
(een gesprek met God over je leven, samenleven).
Zó leven, doet je groeien als mens in liefde tot God en
de medemens. Zó maak je zichtbaar, dat je op weg bent
naar het feest van het Leven, het Paasfeest.
Ik wens u mede namens het pastorale team een gezegende Veertigdagentijd toe.

Concrete actie
Maar misschien denk je nu: spits het meer toe op het
dagelijkse leven. Daag me uit om in de Veertigdagentijd
mijn uitstraling als christen te hervinden. Ik grijp dan
terug op de tijd dat de Veertigdagentijd steevast de
Vastentijd werd genoemd. En dan ga ik het niet hebben
het vastentrommeltje van vroeger. Ik nodig je uit om de
Veertigdagentijd gelijk goed te beginnen met het ontvangen van het askruisje en door aandachtig te luisteren
naar wat Jezus ons wil zeggen wanneer Hij spreekt over
gebed, vasten en aalmoezen. In mijn eigen woorden
maak ik zijn oproep heel concreet naar ons dagelijks
leven.
Vasten zonder gebed en aalmoezen krijgt heel sterk de
betekenis van lijnen, iets aan je overgewicht willen doen.
Bidden en vasten zonder aalmoezen kan gemakkelijk
iets zweverigs worden.
Aalmoezen en gebed zonder vasten kan gemakkelijk een
mens een houding geven van: zie eens hoe goed ik bezig

Pastoor W. Bakker

25 maart: Maria Boodschap
Negen maanden voor het hoogfeest van de geboorte van Jezus (Kerstmis)
vieren wij hoe zijn komst door de engel Gabriël werd aangekondigd. Vandaar
de naam van dit feest: Aankondiging of Boodschap aan Maria. De oorspronkelijke benaming van dit feest doet recht aan de kern van deze gedenkdag:
‘Annuntiatio Domini’, ‘Aankondiging van de Heer’.
Wij willen Maria eren vanwege haar ‘ja’-woord om de moeder van onze Heer
te willen zijn. Op zaterdag 25 maart om 16.30 uur vieren we niet de vooravond van de zondag, maar het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer
en willen daarbij zijn moeder Maria eren.
Misschien aardig om te weten: van 10 februari tot 20 augustus 2017 is in
museum Catharijneconvent te Utrecht de tentoonstelling ‘Maria’ te zien.
Pastoor W. Bakker
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Heilige Bonifatius
Centraal secretariaat: Ina van der Steen
Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk
secretariaat@bonifatiusparochie.info
ma t/m vr 9.30 - 12.30 uur: 070 399 24 16
in dringende gevallen: 070 319 16 13
www.bonifatiusparochie.info

Bankrekening:
H. Bonifatiusparochie, Rijswijk
NL70 RABO 0323 1096 75

Heilige Benedictus en Bernadette, Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk
ma t/m vr 9.30 - 12.30 uur: 070 394 07 08

Heilige Bonifatius, Van Vredenburchweg 69, 2282 SE, Rijswijk
ma t/m vr 9.30 - 12.30 uur: 070 399 24 16

750 jaar Kerk in Rijswijk Rozenkransgebed
Volle Bonifatiuskerk
Zondag 29 januari stroomde de Bonifatiuskerk vol met
gelovigen uit de verschillende geloofsgemeenschappen
in Rijswijk voor de opening van de herdenking 750 jaar
Kerk in Rijswijk. De vier voorgangers – Lex van Deelen
van de Bonifatiusparochie, Hans van 't Hoff van de Leeuwendaalkerk in Rijswijk, Michiel de Leeuw van de Protestantse Gemeente en Davo van Peursen van de Volle
Evangelie Gemeente Rijswijk – hebben de geschiedenis
van de christenen in Rijswijk beschreven. Ds Van 't Hoff
van de Leeuwendaalkerk verzorgde de verkondiging,
waarin hij aangaf dat deze bijeenkomst weleens een
mooi momentum zou kunnen zijn voor de kerken van
Rijswijk om zich nog nadrukkelijker samen in de maatschappij te presenteren. De tekst van de preek en meer
informatie vindt u op www.750jrkerkinrijswijk.nl.

Elke maandagavond wordt in de Benedictus en Bernadettekerk de Rozenkrans gebeden. Omdat de toestand in
de wereld steeds zorgelijker wordt, vraagt de heilige
maagd Maria het ons telkens weer en daarom houden
wij vol in onze kerk de Rozenkrans te bidden.
Wij bidden Maria voor onze eigen noden, voor onze zieken en voor mensen die het ons vragen, maar vooral om
de barmhartigheid van Jezus af te smeken voor de mensen die het contact met God verloren hebben. Ook bidden wij voor de mensen in nood zoals de slachtoffers van
oorlog, terreur en vervolging. Wij hopen dat er meer
mensen zich bij ons gaan aansluiten om gehoor te geven
aan de oproep van Maria. Wij beginnen ons gebed om
19.30 uur en het duurt ongeveer een half uur.
John van Heel, 070 335 091 15

Concert Kozakken Ensemble
Op zondag 2 april geeft dit mannenkoor, nu onder de leiding van Ludmila Romanova, opnieuw een voorjaarsconcert in de Benedictus en Bernadettekerk. Het concert begint om 14.30 uur. De kaarten kosten in de voorverkoop
€ 12,50 en € 15,00 aan de kerk. Dit is inclusief een drankje in de pauze. De kaartverkoop is drie weken voor het
concert na de zondagsviering van 9.30 uur.
Meer informatie op www.hetkozakkenensemble.nl.
Wim van Schijndel, Coordinator Kozakken Ensemble

Reis naar Fulda en Wittenberg
Deze zomer is er een vijfdaagse busreis naar Fulda en
Wittenberg in Duitsland. Deze reis staat onder deskundige begeleiding en is van dinsdag 15 tot en met zaterdag
19 augustus. In Fulda ligt de heilige Bonifatius begraven.
En in 2017 is het vijfhonderd jaar geleden dat Luther de
95 stellingen aanbracht op de deur van de kerk in Wittenberg. Het vormde het begin van een revolutie in het
religieus denken in Europa. Het inschrijfformulier vindt
u op onze website. Het inschrijfformulier moet u voor
25 maart opsturen.

Expositie in Benedictus en Bernadette
We bedanken mevrouw Yolanda van Biesen voor de
prachtige expositie van haar schilderijen. De bewonderaars dachten dat het foto's waren.
De komende maanden exposeert Rosita Dijkman (1976).
Zij woont in Rijswijk en krijgt sinds zes jaar schilderles bij
Brugman in Voorburg en daarvoor tien jaar tekenles bij
het Koorenhuis in Den Haag. Het liefst schildert zij met
olieverf op een enigszins klassieke manier, maar zij gebruikt ook acryl en gemengde technieken. Zij maakt
graag stillevens en portretten van mensen en dieren.

Paul Scott, 06 20 96 19 25
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Heilige Bonifatius
Overledenen

Dertig jaar Open Huis

Uitvaart in Benedictus en
Bernadettekerk
Jaap Borsboom
88 jaar
Rob van Geffen
64 jaar
Fred van Kleef
91 jaar

Op 30 november bestond het Open
Huis dertig jaar. Ook de koffiezetgroep van de dinsdagochtend is destijds in het leven geroepen. Samen
hebben de huidige vrijwilligers genoten van een heerlijke lunch en een
gezellig samenzijn.
Blij waren we dat ook Hennie Hommes, erelid van het eerste uur, aan de uitnodiging gevolg kon geven. Wij namen afscheid van Lenie Pelosi. Zij heeft het
twintig jaar met veel inzet gedaan. Zij werd gehuldigd met bloemen en de
parochiekaars. Na de lunch een vergadering, waarin de wens naar voren
kwam om wat meer bekendheid te geven aan Open Huis. Open Huis is letterlijk een open deur om eens naar binnen te komen voor een praatje, een
kaarsje op te steken of ook met een vraag om hulp of advies, die we zo nodig
doorsturen naar de juiste instanties. Er staat altijd thee of koffie klaar en
onze vrijwilligers willen u graag ontvangen.
Hoewel we een redelijke bezetting hebben, zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om eens per twee weken een ochtend te willen besteden aan
deze activiteit, die de bereikbaarheid van onze gemeenschap mogelijk
maakt. Open Huis in de Benedictus en Bernadettekerk is elke werkdag van
9.30 tot 12.30 uur aanwezig. U bent van harte welkom!

Uitvaart in Bonifatiuskerk
Jo Siebes-Regtvoort
Piet Smits
Ploon ter Bork-Mourits
Christien WittemanBentvelzen
Anna Dolkens-Immerechts
Nelly Achterberg
Toos van Ruijven-Lausberg
Riet de Natris-Megens

89 jaar
81 jaar
94 jaar
81 jaar
84 jaar
92 jaar
82 jaar
87 jaar

Plechtigheid elders in een aula
Inge Mol-Grancher
86 jaar
Nelly GlaudemansGeerdink
90 jaar
Henk Vieveen
68 jaar
Dinie Peek-Wiggenraad
90 jaar
Frans van Helwig
84 jaar
Peter Wegberg
85 jaar
Louis Voermans
89 jaar

Eindejaarsgiften
In december stuurden we een oproep voor een extra financiële bijdrage. Wij zijn dankbaar voor de donaties die we ontvangen hebben. In totaal hebben we € 42.500 extra ontvangen. Een prachtig en belangrijk
bedrag en een bevestiging van de
band van velen met onze parochie.
Daarnaast heeft de parochie een erfenis van één van onze parochianen
ontvangen. Met deze inkomsten
wordt het financiële tekort flink kleiner dan we hadden voorzien. Wij
danken de donateurs van harte voor
hun giften. Dit voorjaar komen wij
met het financiële verslag over 2016.
Uiteraard ben ik bereikbaar voor vragen of advies over giften en belastingvoordelen van uw gift. Dat kan
via 06 81 49 91 71 of het parochiesecretariaat.
Vincent Dobbe, penningmeester

Vervoer naar de kerk
Voor vervoer naar de Bonifatius bel:
W.G. Oosterveer, 070 390 01 71
Naar de Benedictus en Bernadette:
Theo van Paassen, 0174 29 29 57
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Yvonne Stoet

Van de bestuurstafel
We kijken terug op mooie en druk bezochte Kerstvieringen. De voor pastores
toch al drukke decembermaand werd nog extra belast met een groot aantal
uitvaarten. Gelukkig is alles goed verlopen.
De penningmeester kwam met de begroting 2017 die het enorme tekort van
bijna € 100.000 kent. Op dit moment kan dat nog gefinancierd worden uit de
reserves maar ons spaargeld is natuurlijk niet onuitputtelijk. Ondanks het feit
dat we al heel zuinig zijn, zal dat in de toekomst toch om pijnlijke maatregelen vragen. Ook de kerk moet immers gewoon de rekeningen betalen!
Steven Verouden vertelde over de voortgang van de verbouwing van de
voormalige pastorie aan de Frans Halskade. De appartementen hebben nu
individuele technische aansluitingen en ze zijn opgeknapt. De begane grond,
waar tot eind 2015 een kantoor was gevestigd, is verbouwd tot twee appartementen. Dit project is inmiddels succesvol afgerond en alle appartementen
zijn nu verhuurd. Het bestuur is Steven veel dank verschuldigd voor deze
grote klus.
Tot slot hieven de gezamenlijke besturen van de parochies en de federatie
het glas op het nieuwe jaar 2017. Pastoor Van Deelen sprak daar kort over
veranderingen in het team die ons door pensionering te wachten staan. Hij
stelde de vraag hoe wij onze samenwerking in de toekomst intensiveren.

Koffiedames en -heren gezocht
De koffiedames van de Bonifatiuskerk zoeken nieuwe leden voor hun werkgroep. Zijn er mensen in ons midden die deze groep willen komen versterken? Dat zou heel fijn zijn! Het vergt niet veel tijd. Volgens rooster bent u
vier zondagen per jaar aan de beurt om samen met drie collega's de koffie
voor die zondag te verzorgen. Er blijft genoeg tijd over voor een gezellig
praatje. En weet dat de kerkgangers u altijd dankbaar zijn voor zo'n lekker
warm bakkie koffie aan het einde van de viering. Uit ervaring weten wij dat
heren ook zeer geschikt zijn voor deze taak. U kunt zich altijd aanmelden via
het secretariaat en natuurlijk bij een van onze leden die na de viering met de
koffie bezig is. Heel hartelijk welkom!
Kerk aan de Vliet
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Heilige Bonifatius
Communicanten stellen zich voor
Op zondag 22 januari hebben zich in
de Bonifatiuskerk de kinderen voorgesteld die zich dit jaar voorbereiden
op de eerste heilige Communie. Het
zijn er dit jaar 52, in de leeftijd tussen 7 en 11 jaar en afkomstig van
twintig scholen in Rijswijk en Den
Haag. Tot de eerste Communie op
zondag 11 juni moeten ze nog wel
een en ander nog leren maar dat is
aan hun begeleiders en ouders natuurlijk wel toevertrouwd.

Muziek in de Bonifatius

Veertigdagentijd

Zondag 19 maart: Korenfestival
Bij gelegenheid van 750 jaar Kerk in Rijswijk verzorgt
voor het eerst sinds 750 jaar een vijftal koren van de Rijswijkse kerken op zondag 19 maart gezamenlijk een korenfestival. De koren zijn: Gloria Deo, Gerardus Majellakoor, Cantemus Cum Corde, Resonet in Laudibus en Middenkoor Barina.
Om de samenwerking in Rijswijk te bekrachtigen zingen
de koren vijf maal Psalm 150, Looft God in zijn heiligdom. Vijfmaal 150 is 750! Op het programma staan
Psalm 150 uit het Geneefs Psalter en verder Psalm 150
van Albert de Klerk, Aart de Kort, Antoine Oomen en
César Franck. Het concert wordt afgesloten met de gezamenlijke uitvoering van het Halleluja van Händel.

Digitale retraite
De jezuïeten bieden een nieuwe digitale Veertigdagenretraite aan: “Spreek Heer, ik luister” (Ps 103). De deelnemers krijgen een dagelijkse e-mail met een Bijbeltekst en
gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten alsook tips
over hoe te bidden thuis, in een kapel, in de bus, in de
trein of wachtend op de tram. Met één druk op de knop
kun je de teksten van je keuze uitprinten. Deze gratis retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit.
In onze parochie kunnen deelnemers 's zaterdags van
10.00 - 11.00 uur met elkaar hun ervaringen delen. Dit is
op 4, 11, 18 en 25 maart en 1 en 8 april in de Benedictus
en Bernadettekerk. Inschrijven voor de retraite doe je
door je e-mailadres via www.ignatiaansbidden.org op te
geven. Wie deelnam aan de vorige digitale retraite, is automatisch ingeschreven. Aanmelden voor de ontmoetingsgroep op zaterdagmorgen bij pastor Van der Aart.

Zondag 2 april: Harpconcert door Miranda Janse
De concerten van ‘Muziek in de Bonifatius’ zijn in de Bonifatiuskerk. Ze
beginnen om 15.00 uur en duren een
uur. De toegang is gratis. Na afloop is
er een deurcollecte en de mogelijkheid een glaasje te nuttigen.
Zie: www.muziekindebonifatius.nl.

Maaltijdprojecten
Benedictus en Bernadettekerk
Op de tweede, derde en vierde woensdag van elke
maand is er een maaltijd. Kom en overtuig u!
Kosten € 5,- p.p. incl. koffie of thee. Wijn € 0,70. Aanvang
17.30 u. U bent vanaf 17.00 uur welkom. Aanmelden tussen 17.00 en 20.00 uur uiterlijk de maandag ervoor:
2e woensdag: 393 90 37 of 396 06 99 of 325 43 02
3e woensdag: 393 56 73 of 396 27 96
4e woensdag: 393 90 37 of 396 06 99 of 325 43 02
Mee-eten in de Nieuwe kerk
De data voor het eerste halfjaar zijn 5 en 19 januari,
9 en 23 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april, 18 mei
en 1, 15 en 29 juni. Aanmelden bij Adele Lievaart,
070 393 21 63; b.g.g familie Rog, 06 502.83.242
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Je eigen Huispaaskaars maken
De Paaskaars heeft in de katholieke Kerk een bijzondere
betekenis. Ze brandt bij hoogfeesten en bij het toedienen van sacramenten. De Paaskaars wordt in het donker
van de Paaswake aangestoken aan het paasvuur en daarna de kerk binnengedragen als symbool van het Licht van
Christus dat het kwaad overwonnen heeft.
In veel huiskamers staat tegenwoordig een zogenaamde
Huispaaskaars, een kleine versie van de grote Paaskaars.
In de Veertigdagentijd is er de gelegenheid om uw eigen
Huispaaskaars te maken. Als u zelf een geschikte kaars
meeneemt zorgen wij dat alles aanwezig is om de kaars
te versieren zoals u dat wilt.
Er wordt uitleg gegeven over de symbolen die we vaak
terugzien op de Paaskaarsen en vervolgens wordt in alle
rust gewerkt terwijl er passende muziek klinkt. Als u dat
wilt wordt de gelegenheid geboden de kaars te laten zegenen bij de eerstvolgende Eucharistieviering.
Waar: Benedictuszaal van de Benedictus en Bernadette.
Wanneer: maandagavond 20 maart, van 19-20.30 uur.
Kosten: € 3 per persoon. Aanmelden bij:

Kerk aan de Vliet

Ingrid van der Aart, pastoraal werkster
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Vieringen in onze kerken

Een nieuw liturgierooster
Een parochieblad voor de hele federatie Vlietstreek maakt het ook mogelijk u te informeren over alle vieringen die
er binnen de parochiefederatie plaatsvinden. Voortaan vindt u op de middelste bladzijden van Kerk aan de Vliet dit
liturgieoverzicht. Dat betekent ook een andere manier van presenteren en nieuwe afkortingen, waar u even aan
moet wennen.
Zaterdag 18 en zondag 19 februari: Zevende zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
samenzang/organist
zo
9.30 B&B Euch. Pastoor Van Deelen
Barina
zo
9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
voorstellen eerste H. Communie
viering met kinderen, samenzang met gezinnen
zo 11.00 Bon Comm. Pastor Van der Aart
Koorschool, na afloop koffie
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
Joko, voorstellen eerste H. Communie
zo 13.00 Mar Dopen Pastor Van der Aart
Zaterdag 25 en zondag 26 februari: Achtste zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk
zo
9.30 B&B Comm. Diaken Tolsma
zo
9.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Van Deelen
zo 11.00 P&P Euch. Pastor Van Eijk
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD
Woensdag 1 maart: Aswoensdag
wo 10.00 Bon Euch.
Pastoor Van Deelen
wo 12.45 Mar Euch.
Pastoor Bakker & pastor Van Eijk
wo 19.00 B&B Gebed Pastor Van der Aart
wo 19.00 Mar Gebed Diaken Tolsma & M. Agterdenbosch
wo 19.00 P&P Gebed Pastoor Bakker
Zaterdag 4 en zondag 5 maart: Eerste zondag Veertigdagentijd
za 16.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker
za 19.00 B&B Comm. Gebedsleiders Verviers &Beker
zo
9.30 B&B Euch.
Pastoor Bakker
zo
9.30 Mar Comm. Diaken Tolsma
zo 11.00 Bon Comm. Pastor Van der Aart
zo 11.00 P&P Euch.
Pastoor Bakker
zo 14.00 Bon Euch.
R.K. Oekraïense gemeenschap
zo 15.30 Mar Gebed Pastor Beemster

samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo (Latijn)
Con Amore
KKI viering

Schola Cantorum
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Con Amore

Zanggroep
Hart en Ziel in de Jeroenkapel
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gerardus Majellakoor, na afloop koffie
samenzang/organist
Oosterse Ritus
Kindervertelviering voor kinderen van 0-7 jaar en
(groot)ouders

Afkortingen
Kerken:

B&B is Benedictus en Bernadette; Bon is Bonifatius;
Mar is Martinus en P&P is Petrus en Paulus.
Soort viering: Euch. is Eucharistieviering; Comm. is Woord- en Communieviering
en Gebed is Woord- en Gebedsviering.
In de Veertigdagentijd is er in de Sint Martinus iedere woensdagavond om 19.30 uur een oecumenische gebedsviering, wordt er in de HH. Petrus en Paulus iedere vrijdagavond om 19.00 uur de Kruisweg gebeden en wordt er
in de Sint Martinus iedere zaterdagavond na de viering soep gegeten in plaats van koffie gedronken.
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Zaterdag 11 en zondag 12 maart: Tweede zondag Veertigdagentijd
za 16.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
samenzang
zo
9.30 B&B Euch.
Pastoor Van Deelen
Resonet in Laudibus
zo
9.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker
viering met kinderen, samenzang met gezinnen
zo 11.00 Bon Euch.
Pastoor Van Deelen
Gloria Deo (Latijn)
zo 11.00 P&P Euch.
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Con Amore, kinderwoorddienst
zo 13.00 B&B Euch.
Paters SVD
KKI viering
Zaterdag 18 en zondag 19 maart: Derde zondag Veertigdagentijd
za 16.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker
zo
9.30 B&B Comm. Pastor Van der Aart
zo
9.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker
zo 11.00 Bon Euch.
Pastoor Van Deelen
zo 11.00 P&P Euch.
Pastoor Bakker
zo 13.00 P&P Dopen Pastoor Bakker

St. Maarten, nabestaandenviering
Resonet in Laudibus, collecte voor de PCI
St. Maarten
samenzang, collecte voor de PCI, koffie
Joko, nabestaandenviering

Zaterdag 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
za 16.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Schola
Zondag 26 maart: Vierde zondag Veertigdagentijd
zo
9.30 B&B Comm. Diaken Tolsma
zo
9.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker
zo
zo
zo

11.00 Bon Euch.
11.00 P&P Euch.
13.00 B&B Euch.

Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker
Paters SVD

Zaterdag 1 en zondag 2 april: Vijfde zondag Veertigdagentijd
za 16.30 Mar Euch.
Pastor Van Eijk
zo 19.00 B&B Comm. Gebedsleiders Verviers &Beker
zo
9.30 B&B Euch.
Pastoor Van Deelen
zo
9.30 Mar Euch.
Pastor Van Eijk
zo 11.00 Bon Euch.
Pastoor Van Deelen
zo 11.00 P&P Euch.
Pastor Van Eijk
Zaterdag 8 en zondag 9 april: Palmzondag
za 14.30 Mar
Pastoor Bakker
za 16.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker
za 17.30 B&B
Pastoor Van Deelen
za 19.00 B&B Euch.
Pastoor Van Deelen
zo
zo
zo
zo
zo
zo

9.30
9.30
11.00
11.00
13.00
14.00

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

Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker
Paters SVD
R.K. Oekraiense gemeenschap

Barina
Vier Jaargetijden,
kinderwoorddienst en tienerkwartier
Koorschool
Con Amore, kinderwoorddienst
KKI viering
Zanggroep
Hart en Ziel in de Jeroenkapel
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum, na afloop koffie
samenzang/organist

Biechtgelegenheid
samenzang/organist
Biechtgelegenheid
Resonet in Laudibus
Boeteviering en Palmwijding
Koorschool
St. Maarten, palmpasenstokken kinderen
Gerardus Majellakoor
Joko, palmpasenstokken kinderen
KKI viering
Oosterse Ritus

Vieringen op weekdagen in onze kerken
Zie voor vieringen in verzorgingshuizen de websites van de parochies.
maandag 19.30 B&B Rozenkrans
donderdag
dinsdag
9.00 P&P Eucharistieviering
vrijdag
dinsdag
9.30 B&B Eucharistie- of Communieviering 1e & 3e vrijdag
woensdag 9.30 Bon Eucharistieviering
2e & 4e vrijdag
woensdag 12.45 Mar Eucharistieviering
1e vrijdag
jaargang 1, nummer 1
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9.00
9.00
9.30
9.30
9.30

Mar
P&P
Bon
B&B
B&B

Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering
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Jongerengroep Honkies – Live Steady
Het gaat goed met onze jongerengroep. Iedere maand
komen we op zaterdagavond van 19.00 tot 22.00 uur bij
elkaar in onze mooie ruimte tegenover de Martinuskerk
te Voorburg.
We beginnen met een half uur ontspanning, daarna is er
verdieping en vervolgens gezellig samenzijn met spel
onder genot van een drankje en iets lekkers. Jongeren
uit Rijswijk hebben zich bij de groep van Leidschendam
Voorburg aangesloten. De foto’s geven een kleine impressie van onze avonden.
Onze groep mag groeien. Iedereen van de middelbare
school is welkom. Kom gerust eens kijken en deel met
ons mee!
Mede namens de jongeren, Anja van der Wallen

Bedevaarten
Ook dit jaar zijn er weer de verschillende bedevaarten.
In dit bericht een kort overzicht.
Stille Omgang
In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart is de
Stille Omgang in Amsterdam. Folders liggen achterin
onze kerken.
Aanmelding kan voor 11 maart 's avonds bij:
Ineke Huitema-Versteeg, 070 387 67 01.

Banneux
Het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam organiseert op
zaterdag 7 mei een eendaagse bedevaart, van vrijdag
19 mei t/m dinsdag 23 mei een vijfdaagse bedevaart
met medische begeleiding en op zaterdag 27 en zondag
28 mei een tweedaagse bedevaart.
Zie verder: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl.
Vliegreis naar Assisi
De Franciscaanse Beweging organiseert van 21 t/m 26
september een vliegreis naar Assisi.
Zie verder: www.franciscaansebeweging.nl.

Uw advertenties hier
Op deze pagina kunt u voortaan uw advertenties
kwijt. Voor meer informatie kunt u via het centraal
parochiebureau in Voorburg contact opnemen met
het bestuur van Sint Maarten – Trinitas.
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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.sintmaartentrinitas.nl

Bankrekeningen:
Sint Maarten, Voorburg, NL60 RABO 0365 9004 35
R.K. Parochie Trinitas, Leidschendam
NL33 RABO 0365 9913 25

Sint Martinus, Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

Heilige Petrus en Paulus, Sluiskant 28, 2265AB Leidschendam
ma en vr 9.30 - 12.00 uur: 06 51 11 34 54

Familieberichten
Gedoopt:
Tim van der Vlies
Suzanne de Jong
Kasper Domurat
Overleden:
Benedictus
en Bernadette
GerardChurchilllaan
Bernardus,
Sir Winston
372 95 jaar
Leo van Luijk, 93 jaar
Jeanne de Bruijckere-Albers, 82 jaar
Aad van der Ham, 79 jaar
Johanna Lassche-van Niel, 97 jaar
Gerard Waaijer, 95 jaar
Riet Zaat, 94 jaar
Wim van Heijningen, 83 jaar
Theo van Oosten, 88 jaar
Alie Streng-van Balen, 93 jaar
Berdy Plantenberg-Timmerman, 98 jaar
Paula Janssen, 95 jaar

Het Sacrament van Boete en Verzoening
Voorafgaand aan het grootste feest van ons christenen:
het Paasfeest, wordt de mogelijkheid gegeven om je met
God te verzoenen en je door Hem met het leven om je
heen te verzoenen. Op de deur van de biechtstoel is een
schildje geplaatst om ‘Het jaar van de barmhartigheid’
Bonifatius
Van Vredenburchweg
met als jaarthema ‘Barmhartig zoals de Vader’
voor ogen 69
te houden. Het ‘Barmhartig zoals de Vader’ kent twee
bewegingen: de barmhartigheid van God de Vader ontvangen en vanuit deze genade zelf barmhartig te zijn
voor de mensen om je heen. Barmhartigheid ondervinden en zelf beoefenen.
De mogelijkheden om het sacrament te ontvangen zijn:
Vrijdag 7 april om 10.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk. Zaterdag 8 april van 14.30 uur tot 16.00 uur en
woensdag 12 april om 13.15 uur in de Sint Martinuskerk.
Pastoor W. Bakker

Palmpaasstokken maken
Traditiegetrouw worden kinderen uitgenodigd om in de
Palmzondagviering, dit jaar op 9 april, mee te lopen in de
Palmpaasprocessie.
Inleveren palmtakjes
In de Trinitasparochie kunnen kinderen zich aanmelden
Op zaterdag 25 en zondag 26 februari kunt u de palmtakjes die u thuis hebt, inleveren achter in de kerk. Deze in parochiecentrum De Haard om 10.00 uur. Zij zijn dan
worden verbrand en met de as van de palmtakjes wordt met hun ouders in de gelegenheid om de stok te versieren en vol te hangen met lekkernijen. In de St. Maartenhet askruisje gegeven op Aswoensdag. Wanneer u er
niet aan denkt in dat weekend, kunt u ook nog in de eer- parochie zijn de kinderen met ouders om 9.00 uur welkom in de Maartenszaal. Een half uur is te weinig om
ste weekenden van de Veertigdagentijd uw palmtakje
een stok te maken, na de processie wordt daarom de
achterlaten in de kerk.
Pastoor W. Bakker stok tijdens de viering door de kinderen afgemaakt. Aan
de kinderen die tijdens de viering de voorbereiding op de
eerste Communie volgen, wordt gevraagd reeds thuis
Eucharistieviering met kinderen
met een stok te beginnen.
Op zondag 12 maart zal er in de Sint Martinuskerk om
Vanaf 27 maart zijn kale stokken af te halen op het cen9.30 uur een kindvriendelijke Eucharistieviering worden
traal parochiebureau (ma-vr 9.30-12.00 uur). Zowel in de
gehouden. Om 9.00 uur worden de gezinnen, kinderen,
Trinitasparochie als in de Sint Maartenparochie dient
ouders en eventueel grootouders uitgenodigd voor een
men zelf zorg te dragen voor de lekkernijen aan de stok
korte zangrepetitie om drie liederen te oefenen. Tijdens
(broodhaantje, theezakjes, jamkuipje, rozijntjes, mandade viering zijn er verschillende taken die door de kinderijn e.d.) Na de vieringen kan de stok bij iemand worden
ren gedaan worden. Het is een viering waar alle generaties zich thuis kunnen voelen. En dat is toch de bedoeling gebracht die een beetje extra aandacht verdient. Adressen worden verstrekt.
van een kerkgemeenschap.
Pastoor W. Bakker
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Sint Maarten en Trinitas
Huispaaskaars bestellen
Ook dit jaar bent u in de gelegenheid om een kleine versie van de Paaskaars 2017 voor thuis aan te schaffen.
Achter in de beide parochiekerken liggen/hangen intekenlijsten waarop u uw bestelling kunt doen. Er staan
voorbeelden op en maten, kandelaren die u erbij kunt
bestellen en de verschillende prijzen. Graag uw adresgegevens duidelijk invullen. U kunt de kaarsen en eventuele kandelaars bestellen tot en met 12 maart.
Thérèse Beemster

Paaskaarsloterij
In de Paasnacht van 15 op 16 april ontbranden wij de
nieuwe Paaskaars. Voor de beide Paaskaarsen van 2016
zoeken wij een nieuwe bestemming. Wie in aanmerking
wil komen voor één van deze kaarsen en in eigen huis
het licht van de oude Paaskaars wil ontsteken, kan zich
aanmelden. Achter in de beide parochiekerken liggen
formulieren waarop u uw belangstelling kenbaar kunt
maken en uw adresgegevens kunt invullen. Na Pasen
wordt door loting bepaald en daarna bekend gemaakt
wie de gelukkige winnaars zijn.
Thérèse Beemster

Vieringen en activiteiten
in de Veertigdagentijd
Gebedsvieringen en activiteiten in Voorburg
Zoals inmiddels gebruikelijk worden in de Veertigdagentijd op de woensdagen na Aswoensdag weer gebedsvieringen gehouden in de dagkapel van de Sint Martinuskerk, als voorbereiding op Pasen. Het thema van de vieringen sluit dit jaar aan bij de bisschoppelijke Vastenactie
‘El Salvador, eilanden van Hoop in een zee van geweld’.
Aansluitend aan de viering wordt er een activiteit aangeboden. Op de eerste avond geeft dhr F. Remery nadere
uitleg over de Vastenactie. Op een van de andere avonden zal diaken Tolsma een inleiding houden over de encycliek Laudato si'. Ook besteedt hij op een avond aandacht aan de duurzame ontwikkelingsdoelen 2016-2030.
De overige activiteiten staan nog niet vast. Nadere berichtgeving volgt in de intentiebijlages.
Noteert u alstublieft alvast in uw agenda de woensdagen: 8, 15, 22 en 29 maart en 5 april, telkens om
19.30 uur.
Werkgroep Vieringen Veertigdagentijd

Klaverjassen voor de Vastenactie
Op 22 maart gaan wij weer klaverjassen voor het goede
doel, zoals we dat elk jaar doen in de Veertigdagentijd.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het project van
de Vastenactie in San Salvador.
Ook rummicup-spelers zijn van harte welkom. De entreeprijs bedraagt € 5 per persoon en we houden ook nog
een loterij. We kaarten in De Haard in Leidschendam. De
zaal is open om 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur.
12

De opbrengst is natuurlijk heel belangrijk maar we
maken er ook een gezellige avond van.
U kunt zich opgeven via 070 327 35 46 of 06 51 26 46 27.
Ook komen er intekenlijsten achter in de kerk te liggen
en in De Haard. U bent van harte welkom.
Namens de MOV groep, Lidy Tetteroo

Oecumenische Vastensoep
Dinsdag 7 maart is de eerste vastensoepmaaltijd van dit
jaar. In het kader van de Vastenactie organiseren wij,
samen met de PKN-gemeente in Leidschendam, weer de
oecumenische vastensoep op de zes dinsdagen in de
Veertigdagentijd. Om 18.00 uur in de Kruisheuvelkerk,
Burgemeester Roeringlaan in Leidschendam, beginnen
wij met het opscheppen van de soep. U bent welkom
vanaf 17.30 uur.
Op de dinsdagen serveren wij telkens andere soepen en
er is ook elke week tomatensoep. Daarnaast is er bruin
brood, het is dus een complete maaltijd. Het geld dat u
uitspaart doordat u thuis niet meer hoeft te eten (of
meer), doet u in de collectebus die aan het eind van de
maaltijd rondgaat. De opbrengst gaat voor de helft naar
het project van de Vastenactie in San Salvador. De andere helft gaat naar het project van de protestantse gemeente Leidschendam: waterputten voor schoon drinkwater in Tomah in Liberia. U kunt hierover lezen op de
website: www.manneka.org.
U bent allemaal van harte uitgenodigd om de soep te
komen eten. Meld u zich aan via tel. 06 38 92 59 51.
e-mail: vastensoep@pgleidschendam.nl of via de lijsten
in uw kerk.

Kooksters en kokers gevraagd
Hierboven kunt u lezen dat u welkom bent om soep te
komen eten. Maar… wie wil ons helpen de soep te koken
en naar de kerk te brengen? U krijgt van ons het recept
voor het bereiden van 5 liter soep. Bent u zelf niet in de
gelegenheid de soep te brengen? Dan komen wij deze
graag bij u ophalen. U hoeft niet alle zes dinsdagen te
koken. Een keer is voor ons al heel erg fijn. Wij komen
echt mensen tekort. Wilt u ons alstublieft helpen?
Meld u aan via telefoonnummer: 06 38 92 59 51. Of via
e-mail: vastensoep@pgleidschendam.nl.

Kerk aan de Vliet

Namens de werkgroep, Willie Tetteroo
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Sint Maarten en Trinitas
Vastensoep in de Sint Martinus
Veertigdagentijd. Je kunt die meebeleven door mee te
doen, met een vastenmaal van soep en brood. Op Aswoensdag 1 maart om 18.00 uur begint het. Verder op
de zaterdagen 11, 18, 25 maart en 1 en 8 april om 17.30
uur. Dit is in de plaats van koffiedrinken. De soep zal
worden uitgeschonken met daarbij brood in de Maartenszaal. Voor de soep en het brood wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Deze komt ten goede aan het project
in San Salvador.
Om mee te doen kunt u zich inschrijven op de lijst achter
in de kerk.
Kruisweg
In de HH. Petrus en Pauluskerk bidden wij gedurende de
Veertigdagentijd iedere vrijdag om 19.00 uur de Kruisweg. Wij nodigen u uit met ons mee te bidden als voorbereiding op Pasen.

Justitiepastoraat.
Tijdens de vieringen op 29 en 30 oktober was er aandacht voor het justitiepastoraat. Na afloop van de vieringen was er een deurcollecte voor de stichting Uit-Zicht.
De opbrengst van deze collectes was € 1.357,43. Daarvoor onze hartelijke dank.
Anneke van Ruiten en Pier Tolsma, diaken

Nieuws vanuit IPCI en PCI
Kerstenveloppen
In mijn vorige bijdrage blikte ik terug op de activiteiten
van het afgelopen jaar. Toen nog niet genoemd zijn de
kerstenveloppen. We hebben veertien gezinnen uit Leidschendam en Voorburg een wat vrolijker en gelukkiger
Kerstfeest kunnen bezorgen en hebben hieraan
€ 3.000,- uitgegeven.

De gebedsgroep

Lentethee
donderdag 6 april, 14.30 uur, De Haard.
Welkom aan de oudere parochianen die samen de lente
willen vieren. Een gezellig samenzijn waarbij we met lente-lekkernijen, een mooi verhaal en muziek stil staan bij
de stijgende zonnestand en de verdwijnende kou. Welkom, uit welke parochie u ook afkomstig bent. Vanwege
de organisatie en inkopen graag aanmelden voor 3 april:
centraal parochiebureau, tel: 070 327 45 11. Of e-mail:
parochie@sintmaarten-trinitas.nl. Wilt u vervoer, vermeld u dat ook, met of zonder rollator?

Maatjes gezocht
Zoals de vorige keer al ter sprake kwam, zoekt de interkerkelijke werkgroep Vluchtelingen en Statushouders
voor de statushouders die in onze gemeente worden gehuisvest, een zogeheten ‘sociaal’ maatje. Iemand die de
statushouder wegwijs maakt in de wijk en de weg wijst
naar supermarkt, de bibliotheek, de kerk, met de cliënt
een kop koffie drinkt etc. Mocht U meer hierover willen
weten dan kunt U met mij contact opnemen. Mijn telefoonnr. is 070 386 46 27.

Leo Valk, Thérèse Beemster

Meubilair gezocht
Statushouders moeten, wanneer zij een huis toegewezen krijgen, dit uiteraard inrichten. Zij krijgen hiervoor
van de gemeente een lening die echter wel moet worden terugbetaald. Het is fijn als zij nog goed meubilair
kunnen krijgen van mensen die het over hebben, dan
hoeven zij minder te lenen.
Van een tuinder uit Stompwijk hebben wij het aanbod
gekregen om in zijn schuur overtollig meubilair, bestek
en serviesgoed tijdelijk op te slaan. Mocht u dergelijke
spullen over hebben en bereid zijn deze naar Stompwijk
te brengen, dan zijn wij maar vooral ook de statushouders, u zeer dankbaar. Ook hierover kunt u met mij op
het bovengenoemde telelefoonnummer contact opnemen.

Jubileum Jos Siebers
Op zondag 7 mei a.s. wordt in de Sint Martinuskerk het
60-jarig jubileum van onze organist-dirigent Jos Siebers
gevierd. Dat gebeurt 's ochtends met een viering met
een uitgebreid koor en 's middags met een groots jubileumconcert. Verder nieuws volgt in de komende editie
van Kerk aan de Vliet, maar reserveer 7 mei alvast in uw
agenda, als u bij dit bijzondere jubileum aanwezig wilt
zijn.
Marja de Goederen, vz Parochiekoor Sint Maarten

Voorstellen eerste communicanten
Het aantal kinderen dat door ouders is aangemeld om
deel te nemen aan de voorbereiding op de eerste Communie is 41. In de Trinitasparochie zijn het 15 kinderen,
in de St. Maartenparochie 26 kinderen. Zondag 19 februari stelden de kinderen zich in de zondagvieringen voor
aan de parochiegemeenschappen. Mede door middel
van een ingevuld kartonnen handje maakten zij zich bekend. Verschillende parochianen in de kerk werden door
de kinderen benaderd om een handje in ontvangst te
nemen.
Namens de coördinatoren Jolanda Sieders en Mariëtte
van der Splinter en pastor Ingrid van der Aart,

Schuldhulpmaatjes
Tenslotte wil ik u nog opmerkzaam maken op de Stichting Arm in Arm/Schuldhulpmaatjes. Er is onder ons een
aantal mensen dat in grote financiële nood zit, deze hebben hulp nodig. Schuldhulpmaatje helpt met gratis hulp
van deskundige vrijwilligers. Wij als IPCI/PCI helpen incidenteel, maar Schuldhulpmaatjes proberen samen met u
een uitweg te vinden uit de problemen. Hun website is
www.uitdeschulden.nu.
Marijke Varkevisser, secretaris IPCI/PCI

Thérèse Beemster
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Ter overweging Inspiratie en bezinning
Gedicht
Gemeenschap nu
Gezegend wie,
als hij de taal aanslaat,
zijn hart voelt hameren
en in vrezen staat.
-Eén witte toon
uit de volstrekte stilte,
één vogel die het rif verlaat.
Ida M. Gerhardt

Kwatrijnen in opdracht XVI (1948)

Column
Deze dichtregels zijn een beetje mijn
lijfspreuk geworden. De betekenis
van communiceren in de betekenis
van ter Communie gaan, dringt met
deze dichtregels met enige hevigheid
binnen. Uit het scheppingsverhaal
kennen we de God die spreekt en
schept. God is een sprekende God en
in het spreken schept Hij! En dan
horen we Gerhardt! Als beeld van
Hem zijn wij in staat te spreken en te
(her)scheppen! In godsdienstige zin,
wordt met deze vier dichtregels álles
gezegd. Het gezegend zijn doet een
mens spreken. Dat is niet niks: vrezen en je hart voelen hameren. Inhoud geven aan godsdienstig zijn is
als het ware met ‘de billen bloot’
gaan. Kwetsbaarheid als je deel beschouwen. En dan weten, vertrouwen en geloven, dat elk moment van
leven weer pure stilte betekent
waarin jij als de eerstsprekende het
leven ordent en kleur kunt geven:
elk moment van leven beschouwen
als nieuw begin, als eerste moment,
als kans! Dat te geloven geeft houvast, dat te geloven geeft vertrouwen, dat te geloven geeft perspectief op mooi en goed leven. Eén
witte toon, één vogel die het rif verlaat: moge het Woord ook in ons
vlees worden. Mogen wij die gemeenschap van mensen zijn waarin
deze ‘vogels’ kunnen uitvliegen!
Thérèse Beemster

Het begrip gemeenschap lijkt een
verouderd begrip. Het individualisme viert hoogtij. Reden om eens stil
te staan bij wat gemeenschap is en
wat het in onze tijd betekent. Dit
jaar willen we op deze plaats dit
thema nader belichten.
Tweede Vaticaans Concilie
Opvallend is dat in de tijd van opkomende individualisering de Kerk juist de
gemeenschap centraal stelt. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962 t/m
1965) staat het begrip ‘communio’ centraal. De Kerk is niet langer een instituut of organisatie; voortaan wordt de Kerk gezien als een gemeenschap. We
vinden dit terug in het beeld ‘Volk van God’. Niet langer draait het om de
geestelijkheid en de hiërarchie maar om de gemeenschap van de gelovigen.
De ambten en de organisatie zijn er ten dienste van de gemeenschap.
Mens als persoon
Deze visie werkt door in het verdere denken van de Kerk. Binnen de ‘Sociale
leer van de Kerk’ staat de waardigheid van de mens centraal en wordt de
mens gezien als een persoon. Dit betekent de mens niet los is te zien van andere mensen. De mens wordt ten volle mens in relatie met andere mensen.
De mens is wezenlijk zichzelf niet genoeg. Paus Franciscus verbreedt dit in
‘Laudato si'’ naar alle schepselen en heel de schepping. Alles hangt met elkaar samen. Onze bisschop geeft deze manier van denken gestalte door te
spreken over de Kerk als een ‘netwerk van liefde’. Hiermee wordt de onderlinge verbondenheid zichtbaar en tevens dat de liefde daarvan de basis is. In
onze tijd spreekt het woord netwerk ook meer tot de verbeelding.
Pier Tolsma, diaken

Boekenrubriek
Tegen de stroom: Over mensen en ideeën die hoop
geven in benarde tijden
Auteur: Ernst Hirsch Ballin
Ernst Hirsch Ballin schrijft over vier mensen die met hun
manier van leven en hun ideeën hoop geven. Titus
Brandsma, Lodewijk Ernst Visser en Anton de Kom zijn
tijdens de Tweede Wereldoorlog gestorven. Thomas
More werd in 1535 onthoofd. “Door onder heftige beproevingen stand te houden, hebben zij de hoop op meer
medemenselijkheid levend gehouden.”
De menselijke waardigheid vereist morele waarden. Pater Titus Brandsma
wist dat er grenzen zijn aan het sluiten van compromissen. Overeenkomsten
zijn alleen goed als zij in volle vrijheid gesloten worden en voor beide partijen goed zijn. Lodewijk Ernst Visser wilde als voorzitter van de Hoge Raad
geen onderscheid te maken op basis van ras. Anton de Kom, de zoon van een
slaaf, zette de strijd die hij in Suriname gevoerd had, in Nederland voort. Het
gaat altijd om de waardigheid van iedere afzonderlijke mens. Voor Thomas
More was geloven een gewetenszaak, waarover de Engelse koning geen zeggenschap had.
“Recht moet idealen helpen realiseren.” Hirsch Ballin laat zien hoe je genuanceerd en doordacht stevig stelling kunt nemen inzake de menselijke waardigheid. Het is een mooi en zeer lezenswaardig boekje.
Pier Tolsma, diaken
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Kerk en wereld
Vastenactie 2017 – Eilanden van
hoop in San Salvador
Dit jaar richt de Vastenactiecampagne zich in onze parochies op El Salvador. Dit land ligt in Midden-Amerika.
Het is half zo groot als Nederland en
telt ruim zesmiljoen inwoners. El Salvador is bij u wellicht het meest bekend door de burgeroorlog aan het
eind van de vorige eeuw en dan
vooral door de moord op aartsbisschop Romero in 1980.
In de campagne staat de hoofdstad
San Salvador centraal en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos.
San Salvador gaat gebukt onder extreem veel geweld door criminele
bendes, de ‘mara's’. De mara's hebben ieder een eigen territorium en
beheersen het leven in ‘hun’ wijken
volledig. Mensen worden bedreigd,
afgeperst en beroofd. Er zijn maar
liefst twintig moorden per dag in het
land…
De bendes werven actief leden
onder jongeren en zelfs onder kinderen. Ons campagneproject – de samenwerking van een aantal katholieke organisaties – wil helpen voorkomen dat jongeren lid worden van de
bendes. De jeugdcentra die we steunen, willen de kinderen een ander
perspectief bieden en leren dat ze
ook zonder de bendes een goed bestaan kunnen opbouwen.
In het campagneproject steunen we
verschillende initiatieven, alle ‘Eilanden van hoop’ in een gewelddadige
samenleving.
Werkgroep MOV

Kindervertelviering over Jona
zondag 5 maart, 15.30 uur, Sint Martinuskerk.
De eerstvolgende kindervertelviering
is een Veertigdagenviering waarin
het verhaal over de ongehoorzame
Jona centraal staat. Kinderen participeren altijd in het verhaal en in de
viering met stilte, gebed en lichtsymboliek. Zondagmiddag 5 maart bent
u met uw (klein)kinderen van harte
welkom in de Sint Martinuskerk in
Voorburg.

Interview
Prof. Jos Pieper over
barmhartigheid
maandag 20 maart, 19.30 uur,
Maartenszaal
Dit seizoen is binnen het volwassenenpastoraat gekozen voor het
thema barmhartigheid. Op 20 maart
bespreekt prof. Jos Pieper dit thema
vanuit een godsdienstpsychologische
hoek: wat zijn grenzen van barmhartigheid, zijn er grenzen aan goed
doen? U bent welkom in de Maartenszaal bij de Sint Martinuskerk.
Om 19.30 uur staat de koffie klaar,
om 20.00 uur begint de lezing.
Thérèse Beemster

Oriëntatiedag Centrum voor priester- en diakenopleiding Vronesteyn.
zondag 26 maart, van 14.00 tot
17.00 uur; Vronesteyn, Park Vronesteyn 14 in Voorburg.
Op deze oriëntatiedag zullen stafleden en studenten aanwezig zijn om
te vertellen over de opleidingen tot
diaken en priester in het bisdom
Rotterdam.
Heb je interesse, heb je het gevoel
dat de Heer je roept of zegt iemand
in je omgeving tegen jou: diaken
worden, priester worden is dat niet
iets voor jou? Vanuit onze parochies
gaan jonge mensen al deze concrete
opleidingsweg vanuit een innerlijk
verlangen om als priester of diaken
te leven en te werken in Kerk en samenleving.
Aanmelden bij rector W. Broeders.
Tel: 070 387 38 04 of 06 27 14 01 17
Zie ook: www.vronesteyn.nl
Pastoor W. Bakker

Alvast voor in uw agenda
Op maandag 12 juni vertelt prof.
E. Hirsch Ballin over Titus Brandsma, in de Lucaszaal van de Bonifatiusparochie in Rijswijk.
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Frans Aarts
Wat doe je?
“Allereerst ben ik secretaris van het
koor Con Amore. Daarnaast ben ik
coördinator diaconie.” Frans vertelt
verder dat hij eens per maand voorgaat in het Rozenkransgebed en verantwoordelijk is voor het zoeken van
een organist als er samenzang is in
de Petrus en Paulus. Hij neemt ook
deel aan de bijeenkomsten van ‘Geloven Nu’. “Wat de diaconie betreft,
bezoek ik de vergaderingen van de
MOV (Missie, ontwikkeling en vrede)
en van de IPCI (Interparochiële
Caritasinstelling).”
Wat is diaconie?
“Diaconie wil zeggen dienstbaar zijn
aan je naaste, dienstbaar zijn aan
mensen en groepen die het moeilijk
hebben. Dat komt in de IPCI nogal
naar voren. Zij probeert hulp te verlenen aan mensen die moeilijk zitten.
Religie speelt daar geen rol bij. De
MOV is meer r.-k. gericht. Daar zijn
het situaties in het buitenland die
wel wat steun kunnen gebruiken.
Binnenkort start weer de Veertigdagentijd. Dan zijn er soepmaaltijden
en wordt er gecollecteerd voor een
groep mensen waar ook ter wereld
die steun nodig hebben.”
Waarom doe je dit?
“Dienstbaar zijn aan de parochie, dat
is mijn hoofdmoot, het geloof uit
dragen. Geloven is voor mij meer dan
zondags naar de kerk gaan.”
Wat wil je graag?
“Mijn ambitie voor de toekomst is de
Alpha-cursus in Leidschendam-Voorburg op te zetten.” De Alpha-cursus
is een eigentijdse cursus van tien
weken waarbij mensen met elkaar
spreken over de kernpunten van het
geloof. “Zelf ben ik ook nog zoekend,
zoekend naar het aangezicht van de
Heer. Dit najaar wil ik beginnen.
Daarvoor heb ik al genoeg materiaal
in huis. Ik heb ervaring opgedaan in
Nootdorp. Nu moet ik mensen om
mij heen verzamelen, want ik kan het
natuurlijk niet alleen.”
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Jeugd en jongeren

Vormelingen van start
Het is eind november. Op de zolder van de Martinuskerk maken ze kennis met elkaar. De 24 jongens en meisjes
uit de Vlietsteek die deelnemen aan het vormselproject. Drie jaar trekken ze met elkaar op om dan zelf al dan niet
te kiezen voor het heilig Vormsel.
De eerste avond staat in het teken van kennismaken
Het eerste jaar van het project en zeker deze avond eind
november, staat in het teken van kennismaken met elkaar en met de leden van de werkgroep. Door elkaar te
interviewen en aan de groep over elkaar te vertellen
leren we de namen een beetje kennen. Na afloop verzinnen de kinderen zelf nog wat gedragsregels zodat iedereen weet waar ze zich aan kunnen houden. Er wordt nog
een appgroep gestart en wat gedronken. Al met al een
heel gezellige groep en een heel gezellige avond.
Vertrouwen en vuil boven komen
Zaterdag 14 januari komen de jongeren voor de tweede
keer bij elkaar. Nu voor één van de populairste bijeenkomsten: de survival bij 2Sur5 in Wateringen. Een heel
leuke manier om elkaar te leren kennen en om aan
teambuilding te doen. Geblinddoekt en onder begeleiding van een niet geblinddoekt maatje lopen en klimmen
over een parcours. Vertrouwen in je maatje is dan heel
belangrijk, net als zijn steun. Dat past wel bij het vormseltraject waarin vertrouwen in elkaar om te kunnen
praten over je geloof heel belangrijk is. Eén van de andere uitdagingen is een lange tunnel onder de grond. Met
elkaar leggen ze dit traject af. Via een bochtig eindstuk
komen ze weer boven. Schoon blijven zit er echt niet in.
Sterker nog, het lijkt wel een wedstrijd wie het vuilst
boven kan komen. Na een patatje gaat de groep moe
maar voldaan uit elkaar.

Het is even wennen
Na een lang traject van overleggen, plannen en communiceren door de vormselwerkgroep en de parochies,
zijn de vormelingen van de federatie Vlietstreek van
start gegaan.
“Het is even wennen.” Dat zegt Herman Bouman. Hij is
één van de leden van de werkgroep Vormsel Vlietstreek.
“In Rijswijk waren wij gewend aan groepen van 10 tot 14
vormelingen. Omdat we nu 24 kinderen begeleiden vergt
dat wel een andere aanpak. En deze groep van 24 is niet
onze enige groep. In Rijswijk komen ook de kinderen van
de groep Shining Melodies bij elkaar. Zij zitten in hun
derde jaar en ontvangen in oktober hun heilig Vormsel.
Gelukkig zien we dat er veel mensen bereid zijn om een
handje te helpen. Zo werden we voor de eerste bijeenkomst gastvrij ontvangen in de Martinuskerk. Daarnaast
mogen we ons gelukkig prijzen met betrokken ouders
zoals blijkt op de onlangs gehouden ouderavond. Veel
ouders hebben aangegeven ons te willen bijstaan bij de
activiteiten en bijeenkomsten die we gaan organiseren.
Daar zijn wij heel blij mee en hoewel er nog wel hindernissen te nemen zijn, zullen we samen met de ouders en
pastores ons inzetten om de jongeren te begeleiden op
de weg naar het Vormsel.”
Annemarie van Dam, namens de Vormselwerkgroep

De Shining Melodies
Op 15 januari maakte de gemeenschap tijdens een viering in de Benedictus en Bernadettekerk kennis met de jongeren van de Shining Melodies. Max van Aarsen, Greta Piechota, Iwona Stasiowaska, Marilène Stomp, Roland
Taubmann, Ikenna Unogu en Kuba Wozniak trekken nu al weer 2,5 jaar met elkaar op zodat zij straks bewust kunnen kiezen voor het heilig Vormsel. Dat levert mooie gesprekken op. De presentatie in de kerk is onderdeel van
het programma waar zij werken aan hun geloofsontwikkeling. Hiermee laten ze zien onderdeel te zijn van onze
gemeenschap.
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