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Op zoek naar Bonifatius
Dit jaar vieren we 750 jaar Kerk in Rijswijk. Waarschijnlijk was de eerste
kerk aan Maria toegewijd, Zeker is dat Rijswijk sinds 1497 verbonden is
met de heilige Bonifatius. Maar wie was Bonifatius?
Op school leerden we dat Bonifatius bij een laatste poging om de Friezen te
bekeren in 754 bij Dokkum werd vermoord. Na een periode van veel aandacht voor Bonifatius nam dat in die tijd snel af tot er in 1990 na een onderdompeling in de Bonifatiusbron een wonderbare genezing plaatsvond. Sindsdien trekken er duizenden pelgrims per jaar naar Dokkum.
Geloofsheld
Rond 760 beschreef Willibald von Mainz het leven van Bonifatius want “zulke voorbeelden helpen de lezers om ook zelf naar volmaaktheid te streven”.
Ik zoek mijn bronnen dichter bij huis: pater Titus Brandsma die de verering
van Bonifatius sterk gestimuleerd heeft, en de protestantse kerkhistoricus
Auke Jelsma. Voor pater Titus was Bonifatius een geloofsheld: “een martelaar in de strijd voor de uitbreiding van het Rijk Gods”. Uit liefde en tot het
geluk van de mensen verkondigde hij het geloof, zich bewust van de noodzaak aan te sluiten bij hun eigen Godsbegrip. Bonifatius en Willibrord zijn de
grondleggers van onze beschaving die tegen het moderne heidendom van
het nationaal-socialisme verdedigd moest worden.
Vreemdelingschap
Jelsma tekent een genuanceerder beeld. Hij wijst op de belangrijke rol van Bonifatius als bestuurder en kerkhervormer. In de Duitse gebieden bracht hij tijdens de warrige tijd van de overgang van heidendom naar christendom duidelijkheid. Hij was een gedreven man die moeite had met compromissen. Ook noemt Jelsma Bonifatius een pelgrim
die kiest voor het vreemdelingschap. Ver van huis trok hij rond om zo een ware christen te zijn: een vrij mens die wel
in maar niet van de wereld is.
Dokkum
Ik ben in Dokkum bij het beeld en de bron van Bonifatius. Hier ergens was het kamp waar Bonifatius verbleef en
waar hij wachtte op de bekeerlingen om hen het Vormsel toe te dienen. Er kwam echter een bende beulen aanzetten die hem en zijn gezellen vermoordden. Mogelijk was deze radicale man even koppig als de te bekeren Friezen.
Pier Tolsma, diaken
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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
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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.

Uit de federatie

Federatiebestuur
Het bestuur van de federatie Vlietstreek bestaat uit zes personen: de
twee pastoors, twee leden van het
bestuur van de Bonifatiusparochie
en twee van Sint Maarten-Trinitas.
Deze vier stellen zich aan u voor.
Inge van der Schoot
Ik ben zes jaar geleden bestuurslid geworden nadat ik verschillende jaren
had meegedaan in een aantal werkgroepen voor kinderen. Het sprak mij aan
om de organisatie ‘katholieke kerk’ van een andere kant te bekijken. Mijn
werkgever is een organisatie die drie jaar geleden is gefuseerd en voornamelijk op vrijwilligers draait. Veel overeenkomsten dus met onze federatie.
Constantijn Dolmans
In het najaar van 2005 werd ik gevraagd mee te helpen bij de Communievoorbereiding van mijn dochter. Vanaf dat moment ben ik actief betrokken
bij de Bonifatiusparochie en later ook bij de voorbereidingen voor de federatie Vlietstreek. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als jurist.
Anja van der Wallen
Met veel plezier ga ik naar de Sint Martinus, de HH. Petrus en Paulus en de
H. Bonifatiuskerk. De Kerk nodigt uit om samen een gemeenschap te vormen. Ik kan dan niet stilzitten en toekijken. Geloven en kerken is meedoen,
samen gemeenschap vormen. Dat probeer ik te doen door lid te zijn van het
bestuur, door een jongerengroep te begeleiden en door actief deel te nemen
aan de activiteiten vanuit en in de Kerk. Ik doe dat met plezier, omdat delen
leven is en omdat ik zo de liefde kan voelen die leeft in de parochie.
Oscar de Man
In april ben ik twee jaar lid van het bestuur van de parochie Sint MaartenTrinitas in de rol van secretaris en lid van het bestuur van de federatie. Naast
het beleidsmatige karakter van besturen, steek ik graag de handen uit de
mouwen, door o.a. te klussen in de tuin van de Sint Martinuskerk en te helpen bij allerlei gebouwenzaken. Graag lever ik een bijdrage aan de verbinding tussen het bestuur en de parochianen in het algemeen en de vele vrijwilligers in het bijzonder.

Redactie en medewerkers

Cinekerk: La Tête en friche

Thérèse Beemster, Keimpe Dijkstra,
Metka Dijkstra, Corrie de Groot,
Leo van der Heijdt, Jos Kester,
John Medenblik, Dieneke Meijer,
Harry Raven, Pier Tolsma en Joke Valk

Donderdag 20 april 2017 is de derde film van het programma Cinekerk. De
film “La Tête en frich” begint om 20.00 uur. De St. Maartenszaal aan het
Oosteinde 54 in Voorburg is om 19.30 uur open en de koffie en thee staan
klaar. Na afloop kunt u uw waardering uitspreken in de vrijwillige bijdrage
opdat wij de filmrechten kunnen voldoen.

kadv@sintmaarten-trinitas.nl
kerkaandevliet@
bonifatiusparochie.info

De film van regisseur Jean Becker is uit 2010. Het gaat
over een eenvoudige dorpsfiguur Germain met wie door
vrienden en dorpsgenoten de draak wordt gestoken
maar die zijn goede humeur hierbij niet verliest. Als een
ongewenst en door de dorpsonderwijzer vernederd kind
blijkt hij als volwassene een ook letterlijk dikke huid gekweekt te hebben en blijft hij zijn groentetuintje met
veel zorg en liefde onderhouden.

oplage: 4.500 exemplaren
druk: Editoo, Arnhem

Namens de programmacie Thérèse Beemster
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Van het pastoraal team

Pasen: op naar zijn Licht

De Veertigdagentijd ligt bijna achter ons. We gaan door de Goede Week
heen naar het Hoogfeest van Pasen. In de Paaswake, de ‘moeder van alle
heilige nachtwakes’, ziet de kerk wakend uit naar Christus' verrijzenis. Het
Paasfeest brengt herinneringen boven. Als kind had het klokgelui tijdens
het gloria een magische betekenis, want dan waren ze terug, de klokken,
en ze brachten eieren mee uit Rome. Die legden ze met zorg neer in onze
tuin waar ik ze als kind mocht oprapen.
Dat tafereel staat in schrille tegenstelling met de oorlogsbeelden die ons
tegemoetkomen op de TV. Daar geen klokken maar bommen, geen eieren
maar projectielen. Helse beelden van brandende huizen, smeulende kraters,
vluchtende gezinnen, kinderen in een ziekenhuisbed, plundering, woede en
haat. Leiders weten God aan hun zijde. Gelovigen wanen zich martelaar. Het
eeuwig leven wordt beloofd aan wie gedreven wordt door haat.
De oorlogsbeelden doen pijn, maar ze vormen het juiste decor voor het
paasverhaal. Jezus was een man van een vernederd volk. Zijn leven was desondanks geweldloos en verzoenend. Om zo in de wereld te staan is riskant.
Hij ontregelde het leven van vriend en vijand. Hij werd het slachtoffer van
bange bezetters en laffe landgenoten. Hij werd gekruisigd en begraven.
Maar het lege graf laat zien dat zijn weg door het leven niet onderhevig is
aan bederf en eindigheid. Die weg heeft eeuwigheidswaarde.
Het laatste woord is niet het geweld maar de liefde. God roept geen wraak. Hij zegt: “Hebt uw vijand lief.” Met die
boodschap werd Jezus martelaar. Het verhaal van de verrijzenis is het gelovige antwoord op Jezus' dood. Het zegt
dat de toekomst is aan de liefde. De leerlingen realiseerden zich dat zij hun oude leven niet konden oppakken alsof
deze drie jaar een incident waren. Er was geen weg meer terug, Hij tekende hun verdere leven.
Dat is een weg die ook óns leven kan ontregelen. Het vraagt dat we blijven opstaan tegen alle vormen van onderdrukking en het leven in al haar zwakheid blijven behoeden. Omdat Hij, Christus, het ons heeft voorgeleefd en God
dat leven bevestigd heeft in zijn verrijzenis. In oorlog en vrede is er maar één God, die van liefde. Hij brengt ons uit
het donker naar zijn Licht. Namens de pastores voor u allen: Zalig Pasen!
Ingrid van der Aart, pastoraal werker

Pastoor Van Deelen pensioengerechtigd
Na Pasen bereik ik de pensioengerechtigde leeftijd, een nieuwe fase in mijn
leven. Maar ook onze parochies worden erdoor geraakt. Hoewel ik doorga in
het pastoraat, zal het minder intensief zijn dan nu. Tot Pinksteren ben ik afwezig voor een sabbat. In die tijd is er in de federatie dus één priester aanwezig en is het aantal Eucharistievieringen helaas beperkt. Daarna ben ik
halftijds beschikbaar. Voor de weekvieringen betekent het dat de woensdagochtendviering vervalt. Uitvaarten zullen vaker als gebeds- of communieviering plaatsvinden. De besturen van de parochies en federatie beraden zich
op nauwere samenwerking, mede in het licht van een kleiner wordend pastoraal team. Ik heb aangeboden dat proces nog te blijven begeleiden tot
1 januari 2018. Daarna zal ik als assisterend priester (‘kapelaan’) functioneren, niet meer als pastoor.
Een nieuwe fase met veranderingen. Ik kijk er wel naar uit, maar ik besef ook
dat veranderingen voor de parochies en collega pastores vervelend zijn. Helaas kan het tekort aan priesters niet zomaar worden opgelost. Op 7 mei is
het Roepingenzondag. Laten wij de Heer van de Kerk met kracht bidden om
werkers in zijn wijngaard! En laten wij Vronesteyn, het centrum voor de
priester en diakenopleiding van ons bisdom, van harte steunen. Met financiën en met ons gebed.
Pastoor Alexander van Deelen

3

Uw advertenties hier
Op deze pagina kunt u voortaan uw advertenties kwijt. Ook voor de advertenties is full color
een mogelijkheid.
Voor meer informatie en opvraag van tarieven
kunt u met ons contact opnemen via
kadv@sintmaarten-trinitas.nl.
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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
ma t/m vr 9.30 - 12.30 uur: 070 394 07 08
Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk

Heilige Bonifatius
ma t/m vr 9.30 - 12.30 uur: 070 399 24 16
Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

Terugblik korenfestival
Na de indrukwekkende gezamenlijke viering van alle
christelijke kerken was op zondag 19 maart het volgende
toppunt van de viering 750 jaar Kerk in Rijswijk. Ook dit
keer in de Bonifatiuskerk, nu met het korenfestival. Om
de samenwerking tussen de christelijke kerken te bekrachtigen zongen de deelnemende koren vijfmaal psalm
150: Looft God in zijn heiligdom - vijfmaal 150 is 750!

Komende activiteiten

Na de individuele optredens van Gloria Deo (o.l.v. Gerard
Legierse), het Gerardus Majellakoor (o.l.v. Ben van Oosten), Cantemus Cum Corde (o.l.v. Philip Meijer), Resonet
in Laudibus en Middenkoor Barina (beide o.l.v. Hans
Speetjens) sloten de koren het optreden gezamenlijk af.
Na Händels Halleluja kregen de 140 zangers uit heel Rijswijk een langdurig applaus. En bij de borrel na afloop
veel complimenten van het enthousiaste publiek.
Informatie over Muziek in de Bonifatius vind u deze
keer op bladzijde 10. Van harte aanbevolen!

Zondag 2 april 10.00 uur
Een gezamenlijke viering in de Leeuwendaalkerk, waarbij
de andere kerken niet gesloten zullen zijn.
Ds Hans van ‘t Hoff : “Bij de opening van het jubileumjaar 750 jaar KERK IN RIJSWIJK in de mooie Bonifatiuskerk mocht ik al iets over onze kerk vertellen. Een typering is dat wij wellicht minder uitbundig zijn dan bijvoorbeeld Pinkstergelovigen, maar we desalniettemin vrolijk
gereformeerd door het leven gaan. Daarnaast kenmerkt
de Leeuwendaalkerk zich als een bijzonder gastvrije kerk.
Alleen al om deze twee dingen te factchecken zou het
leuk zijn als u, als jij 2 april in onze dienst zou komen kijken. Graag tot 2 april!”
Zondag 30 april 16.00 uur
Lezing in de Hofrustkapel over 750 jaar bijbelvertalingen
door prof. dr. Wido van Peursen (Hoogleraar Oude Testament aan de Faculteit van de Godgeleerdheid, Vrije
Universiteit van Amsterdam).
Zondag 14 mei 20.00 uur
Leeuwendaallezing in de Oude Kerk over de geschiedenis
van de kerkmuziek door cantor-organist van de Oude
Kerk Henny Heikens.
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Heilige Bonifatius
Familieberichten

Van de bestuurstafel

Dopelingen
Cedric Katerborg
Josephine de Groen
Juliëtte de Groen
Alan Szymendera
Femke de Jong
Alexia Mosis
Elvira Mosis
Paulin Kijanka
Benjamin Baldew

In februari heeft het bestuur vergaderd in de Benedictus en Bernadettekerk.
Sjaak Hauser (voorzitter van de beheerraad) gaf eerst een rondleiding met
uitleg over de installaties. Aansluitend heeft het bestuur met twee afgevaardigden van de beheerraad gesproken over verschillende onderwerpen o.a.
de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en het feit dat slechts één
persoon precies weet hoe de verwarming ingesteld moet worden.
Pastoor Van Deelen heeft het bestuur een overzicht gegeven van alle taken,
werkvelden en groepen in de federatie. Voor het pastoraal team is dit een
handig uitgangspunt om bij de aankomende veranderingen in personeelsbezetting het werk goed te verdelen.
Zoals elk jaar heeft pastoor Van Deelen mooie grafiekjes van de kerncijfers
van het pastoraat gemaakt. Het zondags kerkbezoek in de Benedictus en
Bernadettekerk laat een duidelijk dalende trend zien wat te verwachten is
gezien de leeftijdsopbouw. B&B 175 (2015: 187) en Bonifatiuskerk 200
(2015: 203). Het totale gemiddelde kerkbezoek in het weekend was 400
(2015: 416). In 2006 was dat nog 567. Er waren 25 dopelingen, 45 eerste
communicanten, 15 vormelingen, 2 huwelijken en 63 uitvaarten.
Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk heeft met twee bestuursleden gesproken over het plan om achterin de Bonifatiuskerk een ontmoetingsruimte
te creëren. De allereerste stap zou zijn om de houten vlonders weg te halen.
Heel mooi zou het zijn om de ruimte achterin de kerk zodanig te maken dat
de kerk overdag open kan zijn en voorbijgangers naar binnen kunnen voor
een kaarsje en een blik in de kerk kunnen werpen. Maar wanneer die wens
gerealiseerd kan worden?

Overledenen
Wim Zuidgeest, 72 jaar
Rina Brok-van Duijn, 79 jaar
Aad van Wissen, 91 jaar
Ellen Fleurbaaij-Hilleveld, 83 jaar
Patricia Hoeberichts-McIntosh,
80 jaar
Jack Straver, 90 jaar

PCI
In een nieuw jasje, met een nieuwe
naam wil de PCI St. Bonifatiusparochie u toch op de bekende wijze blijven informeren over het wel en wee
van de caritas. Want nieuw in structuur voor de parochie betekent voor
de doelgroep van de PCI eigenlijk helemaal geen verandering. Als je als
mens in nood komt, heb je gewoon
behoefte aan hulp, op welke manier
dan ook.
En gelukkig heeft u uw PCI ook in de
afgelopen maanden niet in de kou
laten staan, door uw giften via de
bank of door middel van de collecte.
Onze hartelijke dank daarvoor. Wij
hielpen mee huurachterstand te
voorkomen, een bescheiden bijdrage
te doen, weer een eigen huishouding
in te richten en acute nood op te lossen.
pci@bonifatiusparochie.info
IBAN NL98 INGB 004 0634 29, t.n.v.
PCI H.Bonifatius
Peter Speetjens, 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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Maaltijdprojecten
Benedictus en Bernadettekerk
Op de tweede, derde en vierde
woensdag van elke maand bent u in
de gelegenheid om aan te schuiven
voor een maaltijd in de parochiezaal
van de Benedictus en Bernadettekerk. 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. Annmelden tussen
17.00 en 20.00 uur uiterlijk de maandag ervoor:
2e woensdag: 3939037 of 3960699
of 3254302
3e woensdag: 3935673 of 3962796
4e woensdag: 3939037 of 3960699
of 3254302

Mee-eten in de Nieuwe kerk
De resterende eet data voor de eerste helft van 2017:
6 en 20 april; 4 mei vervalt i.v.m.
Dodenherdenking; 18 mei; 1, 15 en
29 juni.
Aanmelden bij:
Adele Lievaart 070 393 21 63;
b.g.g fam. Rog 06 50 28 32 42.

Lunch-ontmoeting in de Nieuwe Kerk
Op zondag 9 april a.s. om 12.00 uur bent u in de Nieuwe Kerk welkom voor
de lunch. Deze wordt verzorgd door het Vadercentrum van Den Haag, zo dat
er echt tijd zal zijn voor ontmoeting en gesprek. Aansluitend is er koffie en
thee, rond 14.00 uur wordt de bijeenkomst beëindigd.
Hiervoor kunt u zich tot en met 2 april a.s. opgeven in de Nieuwe Kerk op de
intakelijst, of bij diaconaal werker Therese van Kampen (tvankampen66@gmail.com). Er is een pot voor een vrijwillige bijdrage in de kosten. Graag tot
ziens!
Therese van Kampen, diaconaal werker Protestantse Gemeente Rijswijk

Heilige Bonifatius
Bloemenhulde bij de kruisweg
Op vrijdag 14 april vindt in de Benedictus en Bernadettekerk de kruisweg
plaats om 15.00 uur.
Het is van oudsher een mooi gebruik om Christus hulde te brengen met bloemen, daarvoor willen we in deze viering nadrukkelijk plaats inruimen. Uw
bloemen zijn welkom en zullen worden gebruikt voor de versiering van de
Paasviering.
Yvonne Verviers-Beker en Ingrid van der Aart

Viering op Paaszaterdag voor kinderen

De Samenlopers

Meestal maken kinderen de Goede Week en de Paaswake niet of maar gedeeltelijk mee, maar is het niet jammer dat ze zo het belangrijkste verhaal uit ons christelijk
geloof missen? Daarom is er voor kinderen van de basisschoolleeftijd een speciale viering op zaterdag 15 april
om 19.00 uur in de Bonifatiuskerk.
Wat gebeurt er dan? Aan de hand van de belevenissen
van Rebecca, een meisje dat leeft in de tijd en de omgeving van Jezus, wordt het verhaal van Jezus verteld, en
dan met name de laatste week van zijn leven. Dat doen
we bij en rond het kruis, dat naarmate het verhaal vordert, samen met de kinderen wordt ‘aangekleed’ met
elementen uit het verhaal. De koorschool zingt daarbij
prachtige liederen uit Jezus Christ Superstar. Nee, een
Paaswake is het natuurlijk niet, maar zo krijgen kinderen
wel een vermoeden van de grootsheid van het verhaal
van Jezus in de Goede Week. En dat is, denk ik, heel belangrijk.
Dus; zaterdag 15 april om 19.00 uur in de Bonifatiuskerk,
alle kinderen zijn van harte uitgenodigd.

Weet u het nog? De Samenlopers zijn vertegenwoordigers van een tiental kerken en christelijke groepen die
elkaar hebben gevonden in hun zorg voor de bewoners
van het AZC. Intussen zijn er al tal van activiteiten door
de achterban van deze groep vormgegeven, maar we
willen graag nog meer doen en hebben daar vrijwilligers
voor nodig. Waar gaat het om?
Nederlandse, Engelse of computerles geven;
hulp bij fietsreparatie;
hulp bij kinderactiviteiten;
hulp bij verhuizen.
Alles op het terrein van het AZC. Wilt u meer informatie?
Mail: info@desamenlopers.nl

Ingrid van der Aart, pastoraal werker

Hemelvaart en Pinksteren
Veertig dagen na het Paasfeest vieren wij het feest van
de Hemelvaart van de Heer, en 50 dagen na Pasen het
Pinksterfeest. Het feest van Christus' Hemelvaart wil
onze blik richten op onze bestemming, op de hemel. We
moeten niet opgaan in aardse aangelegenheden, maar
naar Christus opzien die al bij de Vader is. Dat lijkt een
morele oproep maar het is een bevrijdende boodschap.
Voor wie de hemel het vaderland is, worden veel dingen
van het leven gerelativeerd.
Bij het Pinksterfeest horen wind en vuur. Gods Geest
reinigt en maakt ons levend. Pinksteren is het feest van
onze levenslust, ons verlangen naar een levensbron die
niet opdroogt en een gloed die niet dooft. De Geest van
God schenkt die aan ons.

Ontspanningsmiddag in de
Bonifatiusparochie
Op dinsdag 23 mei a.s. wordt er in de Benedictuszaal
van de Benedictus- en Bernadettekerk weer een gezellige ontspanningsmiddag georganiseerd door de Ziekenen Ouderenbezoekgroep van de Bonifatiusparochie. De
middag is vooral bedoeld voor zieken/ouderen en alleenstaanden van onze gemeenschap en duurt van 14.00 tot
16.30 uur.
Pastoor Bakker is uitgenodigd om ons te vertellen over
de achtergronden van de nieuwe versie van het Onze
Vader, het gebed dat wij allemaal vanaf onze jeugd bidden. Daarna volgt een informeel samenzijn met tijd voor
een goed gesprek, maar ook uw inbreng in de vorm van
een lied, een gedicht of een verhaal is van harte welkom.
Wij zorgen voor het drinken en het lekkers, en we hopen
dat u erbij bent. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.
Heeft u interesse? Geeft u zich dan op bij Open Huis van
de Bonifatiuskerk: 070 399 24 16. Heeft u hulp nodig bij
het vervoer, dan kunt u dat aangeven bij uw aanmelding.
Sluitingsdatum: 15 mei 2017.

Overzicht data 2017 Kerk aan de Vliet
Periode
juni-aug
aug-okt
okt-dec
Kerst

deadline kopij
ma 1 mei
ma 17 juli
ma 18 september
ma 13 november

bezorging door drukker
do 25 mei
do 10 augustus
do 12 oktober
do 7 december

bezorging bij parochianen
week van 29 mei
week van 14 augustus
week van 16 oktober
week van 11 december
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Vieringen in onze kerken
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
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 B&B Euch.
Paters SVD
zo 14.00 Bon Euch.
R.K. Oekraiense gemeenschap

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

Maandag 10 april: Boete- en Biechtviering
ma 19.00 P&P Gebed Pastoor Bakker

Boeteviering en Biechtgelegenheid

Maandag 10 t/m woensdag 12 april: Oecumenische vespers
19.00 B&B Gebed Gebedsleiders

NB: dinsdag in de Nieuwe Kerk

Donderdag 13 april: Witte Donderdag
do 19.00 Bon Euch.
Pastoor Van Deelen
Gloria Deo
do 19.00 P&P Euch.
Past. Bakker & Van Eijk & dkn Tolsma Con Amore
do 20.00 B&B Euch.
Paters SVD
KKI viering
Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag
vr 15.00 B&B Gebed Pastor Van der Aart
vr 15.00 Bon Gebed Pastoor Van Deelen
vr 15.00 Mar Gebed Gebedsleider Pinkse
vr 15.00 P&P Gebed Werkgroep
vr 19.00 Bon Gebed Pastoor Van Deelen
vr 19.00 P&P Gebed Pastoor Bakker & diaken Tolsma
vr 20.00 B&B Gebed Paters SVD

Kruisweg, Resonet in Laudibus
Kruisweg, Gloria Deo
Kruisweg, St. Maarten
Kruisweg
Passieverhaal en kruishulde, Ger. Majellakoor
Passieverhaal en kruishulde, Schola
KKI viering

Zaterdag 15 april: Paaszaterdag
za 19.00 Bon Gebed Pastor Van der Aart
Koorschool
za 20.00 B&B Euch.
Paters SVD
Paaswake, KKI viering
za 21.30 Bon Euch.
Pastoor Van Deelen & pastor V/d Aart Paaswake, Gloria Deo
za 21.30 Mar Euch.
Pastor Wessel
Paaswake, St. Maarten
za 21.30 P&P Euch.
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Paaswake, Con Amore
Zondag 16 april: Hoogfeest van Pasen
zo
7.00 Bon Euch.
R.K. Oekraïense gemeenschap
zo
9.30 Mar Euch.
Pastor Olsthoorn & diaken Tolsma
zo
9.30 B&B Euch.
Pastoor Van Deelen
zo 11.00 Mar Gebed Pastor Beemster
zo 11.00 P&P Euch.
Pastoor Bakker
zo 11.15 Bon Euch.
Pastoor Van Deelen

Oosterse Ritus
St. Maarten
Resonet in Laudibus & Barina
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders
JoKo, kinderwoorddienst en tienerkwartier
Gloria Deo

Maandag 17 april: 2e Paasdag
ma 9.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker
ma 10.30 Bon Euch.
Pastoor Van Deelen

Samenzang, organist
Gerardus Majellakoor

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 Comm.-viering
woensdag 9.30 Bon Eucharistieviering
1e & 3e vrijdag
woensdag 12.45 Mar Eucharistieviering &
2e & 4e vrijdag
aanbidding op 1e woensdag
1e vrijdag
woensdag 19.00 P&P Rozenkrans
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9.00 Mar Communieviering
9.00 P&P Eucharistieviering &
aanbidding op 1e vrijdag
9.30 Bon Eucharistieviering
9.30 B&B Eucharistieviering
9.30 B&B Gebedsviering

Vieringen in onze kerken
Zaterdag 22 en zondag 23 april: 2e zondag van Pasen
za 16.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker
zo
9.30 B&B Comm. Gebedsleiders Verviers & Beker
zo
9.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker
zo 11.00 Bon Comm. Pastor Van der Aart
zo 11.00 P&P Euch.
Pastoor Bakker
zo 13.00 B&B Euch.
Paters SVD
Zaterdag 29 en zondag 30 april: 3e zondag van Pasen
za 16.30 Mar Comm. Gebedsleider Pinkse
zo
9.30 B&B Comm. Diaken Tolsma
zo
9.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker & gebedsl. Pinkse
zo 11.00 Bon Euch.
Pater J. Moons sj
zo 11.00 P&P Euch.
Pastoor Bakker & gebedsl. Pinkse
zo 13.00 Bon Dopen Diaken Tolsma

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang, na afloop koffie
Con Amore
KKI viering
Samenzang, organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo (Latijn)
Con Amore

Zaterdag 6 en zondag 7 mei: 4e zondag van Pasen en Roepingenzondag
za 16.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker
Zanggroep
za 19.00 B&B Comm. Gebedsleiders Verviers & Beker
zo
9.30 B&B Comm. Diaken Tolsma
Resonet in Laudibus. 2e collecte: Vronesteyn
zo
9.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker
St. Maarten, Jubileum J. Siebers
zo 11.00 Bon Euch.
Pastor Van Eijk
Schola Cantorum, koffie, 2e collecte: Vronesteyn
zo 11.00 P&P Euch.
Pastoor Bakker
Con Amore
zo 14.00 Bon Euch.
R.K. Oekraïense gemeenschap
Oosterse Ritus
Zaterdag 13 en zondag 14 mei: 5e zondag van Pasen
za 16.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Schola
zo
9.30 B&B Comm. Pastor Van der Aart
Resonet in Laudibus
zo
9.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker
St. Maarten, kinderwoordd. & tienerkwartier
zo 11.00 Bon Euch.
Pater J. Stuyt sj
Gloria Deo (Latijn)
zo 11.00 P&P Euch.
Pastoor Bakker
JoKo, eerste heilige Communie, crèche
zo 13.00 B&B Euch.
Paters SVD
KKI viering
Zaterdag 20 en zondag 21 mei: 6e zondag van Pasen
za 16.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
zo
9.30 B&B Comm. Pastor Van der Aart
zo 11.00 Mar Euch.
Pastoor Bakker
zo 11.00 Bon Comm. Pastor Van der Aart
zo 11.00 P&P Comm. Diaken Tolsma
zo 13.00 P&P Dopen Pastor Van der Aart

Samenzang
Barina
St. Maarten, eerste heilige Communie, crèche
Koorschool, na afloop koffie
Con Amore

Donderdag 25 mei: Hemelvaart van de Heer
do
9.30 Mar Euch.
Pastoor Bakker
St. Maarten
do 11.00 Bon Euch.
Pastoor Bakker
Gerardus Majellakoor
do 11.00 P&P Comm. Diaken Tolsma & stagiair Van Zoelen Con Amore
Zaterdag 27 en zondag 28 mei: 7e zondag van Pasen
za 16.30 Mar Euch.
Pastor Van Eijk
zo
9.30 B&B Euch.
Pastoor Bakker
zo
9.30 Mar Euch.
Pastor Van Eijk
zo 11.00 Bon Euch.
Pastoor Bakker
zo 11.00 P&P Euch.
Pastor Van Eijk
zo 13.00 B&B Euch.
Paters SVD
zo 14.00 Bon Euch.
R.K. Oekraïense gemeenschap
zo 15.30 Mar Gebed Pastor Beemster

Samenzang, organist
Res. in Laudibus, 2e collecte: NL missionarissen
St. Maarten
Gloria Deo (Ned.), 2e collecte: NL missionarissen
Con Amore
KKI viering
Oosterse Ritus
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Afkortingen
Kerken:
B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus en P&P: Petrus & Paulus.
Soort viering: Euch.: Eucharistie; Comm.: Woord- en Communieviering en Gebed is Woord- en Gebedsviering.
In mei wordt er in de P&P op de weekdagen om 19.00 uur de Rozenkrans gebeden.
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Concert zondag 21 mei

Bedevaart naar Sint Jozef van Smakt

Zonta Den Haag organiseert een concert voor slechtziende vrouwelijke musici. Voor hen is het vaak lastig om gelegenheden te vinden om op te treden, voldoende inkomen te verwerven en naamsbekendheid op te bouwen.
Zonta geeft deze jonge vrouwen een podium.
Zondag 21 mei, inloop 15.30 uur, concert 16.00-17.15
uur. Sint Martinuskerk, Oosteinde 56, Voorburg. Toegangsprijs € 15,00, inclusief hapje en drankje. Opbrengst
komt ten goede aan de musici. Programma is te vinden
achter in de kerk. Kaartverkoop via CPB. Voor informatie:
Anja van der Wallen, 06 55 73 30 20.

De vaderfiguur Sint Jozef is zo vanzelfsprekend en daarmee ook zo bijzonder.
De verering van Sint Jozef in Smakt
is niet groots, maar indrukwekkend
door de eenvoud. Deze verering richt
zich o.a. op jonge mensen op zoek
naar een gelukkige levensstaat, ook
is hij patroon van gezin en opvoeding,
arbeid en trouw.

Muziek in de Bonifatius
Zondag 21 mei, 15.00 uur: Consort Mirabile met Can she
excuse my wrongs? Engelse muziek uit de renaissance.

De Haagse Bedevaarten biedt ook dit jaar een bedevaart
naar Smakt aan met een mooi programma en ruimte
voor persoonlijke aandacht. Er zijn diverse opstapplaatsen. De kosten zijn € 65,- per persoon, inclusief: vervoer,
koffie/thee/gebak, lunch, diner, groepsreisverzekering
en bedevaartkosten.
Wij hopen u te zien op 20 mei. Folders met inschrijfformulieren vindt u in onze kerken. Voor meer informatie
en uw vragen: www.bedevaart.nl, 010 414 95 77,
info@bedevaart.nl
Haagse Bedevaarten, Ineke Huitema-Versteeg

Taizé viering

Consort Mirabile is een vocaal en instrumentaal ensemble gespecialiseerd in de muziek van de renaissance en
de vroege barok. De spelers gebruiken een groot aantal
verschillende blokfluiten om een heel gevarieerd pallet
van klankkleuren te creëren. Deze klanken versmelten
op een mooie manier met de stem van de zangeres.
De leden van het ensemble zijn allemaal ervaren solo en
ensemble musici met een speciaal focus op historische
uitvoeringspraktijk maar ook met veel interesse voor hedendaagse muziek.
Voor meer informatie zie: www.consortmirabile.com en
http://marianapimenta-soprano.com

Zaterdag 8 april houden wij de honderdste Taizé viering
in de Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR
Voorburg. Om 15.30 uur wordt er geoefend onder leiding van Jeroen Bosman. Aansluitend is er een eenvoudige maaltijd. De viering begint om 19.30 uur. Graag aanmelden op: taizevoorburg@gmail.com. Je krijgt dan tijdig
het liederenblad gemaild.
De voorbereidingsgroep, Hilbert van Essen.

Op 5 juni gedenken we de H. Bonifatius en op 29 juni
de HH. Petrus en Paulus, patroonheiligen van
parochies binnen onze federatie.

Dementie “vergeet mij niet”

Wie is bereid de Zanggroep te helpen met het instuderen van de gezangen en te dirigeren tijdens de vieringen? Wij ondersteunen één keer per maand met Nederlandse gezangen de viering op zaterdagmiddag in de Sint
Martinus. Eens per maand repeteren we op een avond,
nu meestal op de dinsdag voorafgaand aan de viering.
Verder is er een korte repetitie direct voorafgaand aan
de viering. We zoeken iemand met ervaring als koorzanger en liefst ook als koordirigent.
Contact: heleenenmaarten@casema.nl, 070 386 14 51.

Het is belangrijk dat mensen met dementie niet worden
vergeten. Daarom nodig ik u uit om vrijwilliger te worden
bij de tweewekelijkse kerkdiensten in verpleeghuis WZH
Rustoord/Leilinde. In dit verpleeghuis wonen veelal oudere mensen, vaak ook met dementie. De kerkdiensten
betekenen veel voor hen. Zij zijn zeer dankbaar als er
vrijwilligers helpen bij de kerkdiensten. Er is al een groep
vrijwilligers actief. Zij kunnen nog wel wat extra hulp gebruiken. Helpt u mee? De kerkdiensten zijn op vrijdagmiddag. Als vrijwilliger zult u ontdekken dat de waardering groot is, dat u verrijkt wordt in het contact met de
bewoners en dat u geraakt zult zijn door de kerkdiensten. Voor aanmelding en informatie: 06 42 70 44 50,
tvaniersel@wzh.nl.

Maarten de Groot

Tim van Iersel, geestelijk verzorger

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

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

Jos Siebers 60 jaar organist/dirigent

Passieconcert

Zondag 7 mei vieren we het 60-jarig jubileum van Jos Siebers, te beginnen met een Eucharistieviering om 09.30
uur in de Martinuskerk. Hierin zingt het Parochiekoor
Sint Maarten de Messe l'Homme Désarmé, van Jan Mul
met medewerking van sopraan Marijke Groenendaal en
Lisette Offers, dwarsfluit.

Op Goede Vrijdag is er om 19.00 uur in de Sint Martinuskerk te Voorburg een passieconcert met medewerking
van Parochiekoor Sint Maarten, Demelza van der Lans,
sopraan en Bernard Dijkman, declamatie, onder leiding
van Jos Siebers. Het concert bestaat uit passiemuziek in
vele talen, muziek uit Taizé en van tal van componisten
zoals: J.S. Bach, G. Fauré, W.A. Mozart, M. Haydn,
N. Luboff, H. Oosterhuis, H. Purcell en vele anderen. De
toegang is gratis. Na afloop van het concert kunt u een
vrijwillige bijdrage geven. U bent van harte welkom.
Marja de Goederen, voorzitter Parochiekoor Sint Maarten

Nieuws vanuit IPCI/PCI

Het jubileumconcert is om 14.00 uur in de Martinuskerk
en wordt verzorgd door het Parochiekoor o.l.v. de jubilaris Jos Siebers, het dameskoor De Vrolijke Noot, de sopranen Demelza van der Lans en Marijke Groenendaal,
de pianist is Jacob Engel. Voor dit concert zijn 350 toegangskaarten à € 1 beschikbaar en vanaf 2 april te koop
bij de Martinuskerk of bij het parochiebureau van de Sint
Maartenparochie, Oosteinde 54, Voorburg. Zorg dus dat
u tijdig de benodigde kaarten afhaalt, want op is op en
vol is vol. Na het concert is er een gezellig samenzijn.
Mocht u Jos een cadeau willen geven? Dan graag in de
vorm van een financiële gift, waarvan een gedeelte
wordt bestemd voor het Lilianefonds. Daarvoor staat er
een speciale bus waarin u uw gift kunt doneren.
Marja de Goederen, voorzitter Parochiekoor Sint Maarten

Ons bestuur is met drie personen flink uitgebreid. Dat
brengt met zich mee dat we kritisch naar de huidige
taakverdeling hebben gekeken. Daarnaast gaan we bekijken of we de activiteiten die tot nu toe in Voorburg en
Leidschendam werden ontplooid in elkaar kunnen passen. We blijven ons onverminderd inzetten voor hulpvragen. Recent hebben we een ouder echtpaar kunnen helpen die beiden een grote schuld hebben uit een vorig
huwelijk. Door een beslaglegging was er voor de maand
maart geen geld voor eten en drinken. Dat is uiteraard
nagevraagd bij de bevoegde instantie die dit echtpaar
ondersteunt. We hebben kunnen helpen met een geldbedrag en een pakket van de Plus wat door een parochiaan ter beschikking was gesteld. De oproep voor overtollig meubilair in de vorige editie, heeft verschillende reacties opgeleverd met goed bruikbare zaken, waarvoor
hartelijk dank! De opslag is nu vol maar mogelijk doen
wij de komende maanden opnieuw een beroep op u.
Ook in de toekomst worden er statushouders in de gemeente geplaatst. Tenslotte het maatjesproject voor statushouders heeft dertig aanmeldingen opgeleverd . Zij
worden na een korte training ingezet.
Marijke Varkevisser, secretaris IPCI/PCI
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Sint Maarten en Trinitas
De Goede Week en Pasen
In de laatste week van de Veertigdagentijd en ons voorbereidend op het Hoogfeest van Pasen worden wij uitgenodigd om met elkaar stil te staan bij het lijden, sterven
en de verrijzenis van onze Heer. Ik wens u inspirerende
dagen.

Goede vrijdag met bloemenhulde
Vrijdag 25 maart om 15.00 uur wordt in beide parochiekerken de kruisweg gebeden. Om 19.00 uur in de HH.
Petrus en Pauluskerk herdenken wij het lijden en sterven
van de Heer met de lezing van het passieverhaal uit het
Evangelie volgens Johannes en de kruisverering. U kunt
het kruis vereren door het neerleggen van een bloem
(graag zonder verpakking).
Passie-concert
Om 19.00 uur in de Sint Martinuskerk. Zie voor meer informatie het bericht op bladzijde 11.
Paaswake
Zaterdag 26 maart om 21.30 uur in de beide parochiekerken. We vieren, met het ontsteken van de Paaskaars, de
verrijzenis van Jezus Christus. We lezen over de heilsgeschiedenis van het volk Gods en vieren onze verbondenheid met de verrezen Heer met de hernieuwing van onze
doopbelofte.

Palmpasenviering met palmpaasstokken
Zondag 9 april om 9.30 uur in de Martinuskerk. Het versieren van de stokken begint 9.00 uur in de Maartenzaal.
Om 11.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk. Het versieren van de stokken begint 10.00 uur in De Haard.
Palm-Passiezondag
Bij binnenkomst wordt u een gezegend palmtakje aangeboden om tijdens deze viering Jezus onze hulde te brengen. In deze vieringen wordt het passieverhaal uit het
Evangelie van Mattheus gelezen en gaan de kinderen in
processie door de kerk met hun palmpaasstokken.
Boete- biechtviering
Maandag 10 april om 19.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk is de Boeteviering ter voorbereiding op het feest
van Pasen. Na afloop bent u in de gelegenheid om het
Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.
Chrisma-mis in de kathedraal
Woensdag 12 april om 19.30 uur. Bisschop Van den
Hende nodigt u van harte uit voor deze viering aan de
Mathenesserlaan 305, 3021 HK, Rotterdam. Let op! Betaald parkeren met betaalpas.
Witte Donderdag met aanbidding
Donderdag 13 april om 19.00 uur in de HH. Petrus en
Pauluskerk. Op deze indrukwekkende avond gedenken
wij de instelling van de H. Eucharistie. Het sacrament van
Gods liefde ons aangereikt door Jezus zelf voordat hij
ging lijden en sterven. Op deze avond willen wij na het
vieren van het Laatste Avondmaal blijven waken met
Hem, bij Hem. De sacristie is hiervoor tot 22.00 uur geopend en te bereiken via de poort naast De Haard. U komt
dan direct in de sacristie.
12

Eerste paasdag
Zondag 16 april Hoogfeest van Pasen, 9.30 uur feestelijke viering in de Sint Martinuskerk. Na de viering is er
géén koffiedrinken!
Om 11.00 uur, is in de Sint Martinuskerk de paastuinviering voor kinderen van 0-7 jaar.
In de HH. Petrus en Pauluskerk, 11.00 uur gezinsviering.
In deze feestelijke viering met Kinderwoorddienst en
Tienerkwartier, zal het JoKo koor zingen. Tijdens deze
viering zal Lucas van Soest het sacrament van het
H. Doopsel ontvangen.
Zie ook het liturgieschema op bladzijde 8 en 9.
Pastoor W. Bakker

Familieberichten
Gedoopt
Olivièro Cuperus
Liam Toet
Tim Pronk
Overleden
Frans de Groot, 71 jaar
Jan Eijkelhof, 93 jaar
Frans van der Made, 87 jaar
To Zandbergen-Hooijmans, 69 jaar
Ben Koch, 94 jaar
Marcel 't Hart, 72 jaar
Humphrey Michel, 95 jaar
Jan Overvliet, 74 jaar
Ank Huijnen-van Romondt, 94 jaar
Elisabeth van der Lans-Groenewegen, 82 jaar
Bets van der Maarel, 99 jaar

Sint Maarten en Trinitas
Voorstellen eerste communicanten

Verkoop de Goede Herder
De verkoop komt in een afrondende fase. Voor het begin
van het broedseizoen zijn de bomen gekapt om plaats te
maken voor een toekomstige nieuwbouw. De banken
zijn inmiddels gedemonteerd, waarbij het ijzer van het
hout is gescheiden. Er vinden ook afrondende gesprekken plaats met het museum Swaensteyn over de twee
beelden van Sint Jozef van de beeldhouwer Termote.
Eén van de beelden was in bruikleen gegeven aan de
Goede Herderkerk door het museum en de ander wordt
nu in bruikleen aangeboden aan het museum. Er heeft
tevens een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor
de omwonenden, waarin de plannen zijn gepresenteerd
en waar er vragen konden worden gesteld.

Zondag 19 februari hebben in de Sint Maarten- en in de
Trinitasparochie de eerste communicanten zich voorgesteld. Met de lezing over het verhaal ‘oog om oog’ heeft
pastoor Bakker op originele en hartelijke wijze de betekenis van het verhaal verduidelijkt. Vervolgens hebben
de kinderen hun naam genoemd, de betekenis hiervan
verteld en via een gekleurd handje bekendgemaakt.

Namens het parochiebestuur, Oscar de Man

Barmhartigheid verandert de wereld
Donderdag 15 juni om 14.30 uur is er in De Haard, Molenpad 2a, in Leidschendam aandacht voor het thema
‘Barmhartigheid kan op veel manieren’. Op deze middag
vertelt Mirjam Spruit, hoe de kracht van barmhartigheid
de wereld kan veranderen. Aan de hand van de Bijbel,
filmfragmenten en uitspraken van paus Franciscus, zal
het begrip barmhartigheid worden toegelicht. Vervolgens is er gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek
te gaan. Mirjam Spruit is stafmedewerkster van het centrum Parochie Spiritualiteit Nijmegen. Iedereen is welkom. Thee en koffie staan klaar! U kunt zich aanmelden
vóór 12 juni: per mail: parochie@sintmaarten-trinitas.nl
of telefonisch centraal parochiebureau: 070 327 45 11.
Vermeldt u dan ook of u vervoer nodig heeft of dat u iemand kunt meenemen en of u een rollator nodig heeft.
Om deze programma's mogelijk te maken, ook in de toekomst, vragen wij na afloop een vrijwillige bijdrage.
Volwassenenpastoraat, Leo Valk en Thérèse Beemster

Wayra van der Marck is tijdens de viering in de Petrus en
Pauluskerk gedoopt. In de Sint Maartenparochie bereiden 27 kinderen en in de Trinitasparochie 15 kinderen
zich voor. De eerste Communieviering is op 14 mei in de
Sint Maartenparochie en 21 mei in de Trinitasparochie.

Omgekeerd Huisbezoek

Thérèse Beemster

Het pastoraal team nodigt u uit voor gesprek en ontmoeting op donderdag 11 mei om 14.30 uur in het Atrium
van de St. Martinuskerk. Diaken Pier Tolsma zal een
korte inleiding houden over Laudato si', de brief van de
paus over duurzaamheid. Onder het genot van een kopje
koffie of thee met iets lekkers, kunnen wij doorspreken
over het onderwerp en ook met de pastores delen wat
ons op het hart ligt. Wilt u zich aanmelden vóór 8 mei,
per e-mail naar: parochie@sintmaarten-trinitas.nl of per
telefoon centraal parochiebureau: 070 327 45 11. Vermeldt u alstublieft ook of u vervoer nodig heeft en of u
met rollator komt? U bent van harte welkom.
Kerngroep volwassenenpastoraat: Joke Hilhorst, Anneke van
der Graaff, Toos Oliemuller, Thérèse Beemster

Parkeren bij de Sint Martinuskerk
In overleg met de afdeling Handhaving van de gemeente
is afgesproken dat mensen met een invalidenparkeerkaart aan beide kanten van de Oranje Nassaustraat, dus
ook aan de kant van het wachtverbod maar niet bij de
gele band of de garages, mogen parkeren. Zij mogen hun
auto half op de stoep en half op straat parkeren. Wel
dient zowel de invalidenparkeerkaart als de parkeerkaart
zichtbaar te zijn. De parkeertijd bedraagt maximaal drie
uur. Let op! U kunt parkeren voor de kerk vanaf de witte
tegel, vijf meter voor of na de zebra!

Oecumenisch Vrouwenwerk
De Vrouw en Geloof-ochtend over Verwondering is op
woensdag 19 april in De Haard, Molenpad 2a, Leidschendam. De inleidster is Thérèse Beemster. Vanaf 9.45 uur
staat de koffie klaar. We beginnen 10.00 uur en eindigen
om 11.30 uur. Ieder is van harte welkom. Informatie per
telefoon: 070 320 31 72 of p.korving@outlook.com.
Plony Korving
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Gebed

Gemeenschap

God van barmhartigheid,
het Evangelie laat ons
dit goede nieuws beseffen:
niemand,
ja niemand is uitgesloten
van uw liefde
of van uw vergiffenis.

Een van de pijlers van een christelijke
gemeenschap is het algemeen welzijn
oftewel het ‘bonum commune’. Het
goede wordt aan de ander niet alleen
toegewenst, maar ook toevertrouwd.
Je wilt een mens zijn die opkomt voor
het welzijn in de gemeenschap. Dit wil
je als christen geïnspireerd en gevoed
door je geloof.

Frère Roger van Taizé

Column
Dekens van Liefde
Ooit werkte ik in een verpleeghuis
als ziekenverzorgende. Sommige
bewoonsters hadden er moeite mee
om door een broeder geholpen te
worden. Zo ook mevrouw De Jong
van 89 jaar. Ze kon niet meer lopen
en hoorde en zag slecht. Ik won haar
vertrouwen door te zeggen dat ik al
honderden dames had verzorgd en
dat ze altijd mocht beslissen om
voortaan door een zuster geholpen
te worden. Door het respect dat ik
toonde accepteerde ze mij. Ze liet
dat blijken door mij regelmatig een
reep chocolade te geven.
Mevrouw De Jong bezocht als gelovige vrouw iedere week de weekafsluiting. Dan kwam ze zingend terug om
vervolgens te gaan breien in haar
kamer. Ze breide kleertjes voor haar
achterkleinkinderen en… heel veel
lapjes. “Daar maakt het Rode Kruis
dekentjes van voor de kinderen in
Afrika”, vertelde ze mij. Mevrouw
De Jong was altijd optimistisch en
opgewekt. “Geloof, hoop en liefde
zijn de belangrijkste dingen in het
leven; vergeet dat nooit”, zei ze altijd. Zij liet mij zien dat je nooit te
oud bent om iets voor een ander te
betekenen, al is het nog zo klein.

Een prachtig voorbeeld staat uitgebeeld in het zuidelijk roosvenster van
de Sint Martinuskerk. Dit raam is geschonken door een dankbare parochiegemeenschap die de WO II heeft overleefd. Geschonken aan de parochie ter gelegenheid van het zilveren priesterjubileum van pastoor Van Oudenhoven. Eén fragment in het raam is het voeden van de hongerigen (zie de foto). Zoals kapelaan Visser het op het jubileum van pastoor Van Oudenhoven heeft verwoord: “Pastoor Van Oudenhoven was een ware organisator. Hij heeft samen met velen uit de gemeenschap 100.000 liter soep door de hongerige magen van Voorburgers laten
gaan om hen in oorlogstijd met name in de hongerwinter te voeden om te
overleven.” Zo is het gebed en de zorg voor medemens in nood hand in hand
gegaan.
Gedurende de Vastenactie, waarvan de sobere soepmaaltijden een belangrijk onderdeel zijn, is er gebeden en geld ingezameld om kinderen en jongeren een goede kans te geven aan het geweld in de stad San Salvador te ontsnappen. Met onze ondersteuning kunnen zij zich in gemeenschapshuizen
ontspannen en voorbereiden op hun toekomst. Laten we dankbaar zijn dat
er in onze parochies gemeenschapszin aanwezig is om samen te bidden en
op te komen voor het algemeen welzijn dichtbij en verder weg.
Pastoor W. Bakker

Boekenrubriek
Titel: Bonifatius in Dorestad:
De evangeliebrenger van de Lage Landen – 716
Auteur: Luit van der Tuuk (red.)
In 716 komt Bonifatius aan in Dorestad om aan de Friezen
het Evangelie te brengen. Met steun van de christelijke
Franken wil Bonifatius de heidense Friezen bekeren. Zij
zijn dan op en rond de Rijn aan de macht. Bonifatius boekt
weinig resultaat en verlegt zijn aandacht naar het oosten. Aan het eind van
zijn leven komt hij terug. Dit wordt hem noodlottig. Hij wordt in 754 in de
buurt van Dokkum vermoord.

Zoals moeder Teresa zei: “Doe kleine
dingen met grote liefde.” Dat is het
geheim van geluk. En zo wordt het
een betere wereld.

Het boek bestaat uit verschillende bijdragen. Het grootste deel is van de historicus Luit van der Tuuk. Verder zijn er bijdragen van bisschop Gerard de
Korte en Kees Slijkerman, de professoren Paul Post en Anton Vernooij en de
predikanten Piet de Jong, Henk Kroese en Rebecca Onderstel. Naast de geschiedenis is er ook aandacht voor de betekenis van Bonifatius in onze tijd.
We leren Bonifatius kennen als een gedreven man. Hij stond voor zuiverheid
van leer en liturgie en is meer kerkhervormer en bestuurder dan missionaris.
Zo heeft hij een stempel onze geschiedenis gedrukt.

Jerry van Veldhoven

Pier Tolsma, diaken
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Interview

Contactpersonen en bezoekgroepen

Annemarie
van Dam

Om elkaar te inspireren en te ondersteunen worden op donderdag 1 juni van
10.00 tot 14.00 uur alle bezoekgroepen en parochiecontactpersonen uit de
drie parochies van de federatie Vlietstreek uitgenodigd. Pastor Fred Wijnen
vertelt over de betekenis en het belang van contacten met parochianen die
extra aandacht verdienen. Wij zijn heel blij hem die dag in ons midden te
hebben. De morgen wordt afgesloten met een lunch.
Pastores Ingrid van de Aart en Thérèse Beemster

Over het leven van Titus Brandsma
Maandag 12 juni houdt prof. Hirsch Ballin om 19.30 uur
een inleiding in de Lucaszaal van de Bonifatiuspastorie,
Van Vredenburchweg 67 te Rijswijk. Wij zijn zeer vereerd dat wij de heer Hirsch Ballin kunnen verwelkomen
in de federatie. Hij zal in het kader van 75e sterfdag van
Titus Brandsma vertellen over deze bijzondere mens.
Titus Brandsma is ook belangrijk geweest voor het herstel van de Bonifatiusverering. In het jaarprogramma
volwassenenpastoraat staat dat hij op 6 juni onze gast
zal zijn. Helaas is hij dan verhinderd. De nieuwe datum
is 12 juni. Hirsch Ballin wenst hiervoor geen honorarium. Na afloop kunt u
met uw vrijwillige bijdrage het werk van Human Rights Watch ondersteunen.
Namens de programmacie Thérèse Beemster

Barmhartigheid
Nadat Marlies Roelofs, Paul van Tongeren en Jos Pieper over het begrip
barmhartigheid hebben gesproken, is er op maandag 22 mei om 20.00 uur in
de Sint Martinus een afsluitende avond over dit thema. We zullen dan de
praktische kant ervan bespreken. Iedereen die betrokken is op de medemens en daar daadwerkelijk uitvoer aan wil geven, is van harte welkom.
Pier Tolsma, diaken

Adventsactie voor Rwanda in 2016
In de Advent van 2016 hebben we aandacht besteed aan een project voor de
opvang van straatkinderen in Kigali in
Rwanda. Er is gul gegeven.
In 2016 is er contact gelegd met 160 straatkinderen; 110 van hen zijn opgenomen in het opvangcentrum van CECYDAR en 46 kinderen vonden een plek
in een familie. Met onze steun probeert CECYDAR zoveel mogelijk kinderen
terug te plaatsen in hun gezin. Om re-integratie te stimuleren krijgen ouders
informatie over het verwerven van inkomsten met micro-projecten. Het
landbouwproject van het centrum draait steeds beter. Het levert groenten,
eieren en melk voor de kinderen en daarmee besparingen. In de komende
jaren ligt de nadruk op het verbeteren van de positie van de families, zodat
de verleiding van de straat afneemt en kinderen veilig kunnen opgroeien.
Werkgroep MOV

Romereis
Vanuit onze federatie wordt de Romereis gehouden van 24 april t/m 29 april.
Hieraan nemen een maximaal aantal deelnemers van 35 mensen deel. Tot
deze reis is besloten, omdat we vanuit het bisdom Rotterdam geen enkele
toezegging kregen over een diocesane Romereis. Nu is er toch besloten om
dit jaar een Romereis vanuit het bisdom te organiseren en wel in de oktobermaand. In het laatste nummer van het bisdomblad Tussenbeide en op de
website: www.bisdomrotterdam.nl vindt u alle informatie.

Wie ben je?
Een mooie vraag die past bij de bijeenkomsten die wij nu met onze vormelingen hebben. Als persoon ben je
een heleboel ‘persoonlijkheden’ bij
elkaar. Ik ben Annemarie van Dam,
dochter van Frans en Marion 't Hoen,
getrouwd met Tino, moeder van
Danny (19) en Tianne (16). Ik woon al
mijn hele leven in Rijswijk. Voor mijn
werk bij Interpolis doe ik de PR en
communicatie. Binnen de Kerk ben ik
actief in de werkgroep Vormsel.
Wat doet de werkgroep?
Als lid van werkgroep Vormsel begeleid ik de jongeren in Rijswijk én nu
ook in Leidschendam en Voorburg bij
hun geloofsontwikkeling. Voor mij
komt hier het kerken echt bij elkaar.
Nadenken met jongeren over wie zij
zijn en wat geloven echt betekent in
je dagelijkse leven vind ik leuk. Het
zijn de vragen die er echt toe doen,
ik leer er zelf ook veel van. Het is
geen makkelijke klus. Geloven is niet
meer zo vanzelfsprekend. Ons leven
is behoorlijk vluchtig. De kerk staat
niet meer op nummer een.
Wat motiveert je?
Devotie en rust. Heerlijk! Maar jongeren trek je er niet mee. En misschien geldt dat ook wel voor velen
van mijn generatie. Belangrijk dus
dat we laten zien dat onze participatie in de kerk ook gewoon leuk mag
zijn en dat je niet alleen staat. Een
mooie afwisseling tussen lol en diepgang tijdens gesprekken die er echt
toe doen. Dat past dus ook bij mij.
Hoe is de federatiebrede aanpak?
Vorig jaar is het vormselproject een
Vlietstreekproject geworden. Opnieuw uitleggen waar wij voor staan
was een mooie toets, ook voor onszelf. Wij werden verrast door de belangstelling en de betrokkenheid.
Prachtig! De deelname van 25 jongeren is een mooi resultaat. Fijn te zien
dat wij samen met de ouders van de
jongeren mogen optrekken in de geloofsontwikkeling van de jongeren.

Pastoor W. Bakker
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Kindervertelviering
De Kindervertelviering is een gemeenschappelijk aanbod
van de federatie Vlietstreek voor kinderen van 0-7 jaar
met (groot)ouders. De Kindervertelviering is een vrije en
creatieve wijze van vieren met de allerkleinsten, waarin
zij altijd actief participeren. De achterliggende gedachte
hierbij is om jonge kinderen vertrouwd te maken met de
kerkelijke ruimte, de verhalen, het gebed en met stilte
en licht. Na afloop van elke viering is er koffie, thee en limonade met iets lekkers dat aansluit op het thema van
de viering. De kinderen kleuren een plaat die bij de viering past. De volwassenen ontmoeten elkaar. Vaste locatie is de St. Martinuskerk Oosteinde 54, Voorburg. Deze
kerk leent zich uitstekend voor deze vorm van vieren.

De afbeeldingen in de Jonaviering zijn door Willy Nihot
gemaakt. Met de kinderen luidden we in deze viering de
Veertigdagentijd in. Na het Jonaverhaal, verteld door Annemarie Hermes, werden de kinderen uitgenodigd een
stad te bouwen waar het samen goed wonen is. Vervolgens werd tijd ingeruimd om gebedsintenties te verza-

melen met de kinderen en samen te bidden. Zij mogen
daarbij een drijflichtje ontsteken. Het moment van diepe
stilte voor eigen intenties, wordt door de kinderen echt
heel serieus in acht genomen. De viering wordt afgesloten met het Onze Vader, hand in hand in een grote kring.
De liederen die we zingen zijn bijna altijd dezelfde,
omdat herkenning en herhaling beklijft.
Komende kindervertelvieringen
Paastuinviering op 16 april om 11.00 uur (voor 0-9! jaar)
De Paastuinviering is de laatste jaren een vertrouwde
manier geworden om Pasen te vieren met de allerkleinsten. Het verhaal over Maria van Magdala die bij het lege
graf komt op Paasmorgen wordt verteld en in beeld gebracht. Het open graf staat in een mooie tuin. De tuin
wordt tijdens het verhaal nog mooier gemaakt. Met deze
viering leren kinderen op jonge leeftijd de betekenis van
Pasen op een creatieve manier kennen en vieren. Na afloop is het eieren zoeken in de buitentuin van de St.
Martinuskerk. Verteller van het Paasverhaal: Annemarie
Hermes. Let op, deze viering begint om 11.00 uur!
Op 11 juni 15.30 uur is de laatste viering van dit seizoen.
Voorganger pastor Thérèse Beemster

Laat zien wie je bent
Het eerste jaar van de Vormselvoorbereiding staat in het teken van kennismaken. De vraag die we stelden aan de jongeren was of zij wilden laten zien
wie zij waren. Wie ben je voor jezelf, voor je ouders en je vrienden. Hoe past
geloven daar bij? Daarover werd uitgebreid gesproken en nagedacht. De uitwerking van al deze gedachten kwam op een wapenschild. Het was een mooi
hulpmiddel bij het nadenken en te laten zien wie ze zijn. De 25 hadden thuis
iets te laten zien!
Wereldvrede
Het was mooi om te zien hoe leuk ze het vonden samen om de beurt uit de
Bijbel te lezen en hoe ze al serieus nadachten over het onderwerp. Sommigen wisten (nog) niet wat ze met het geloof aan moesten en tekenden dan
ook bij geloof een groot vraagteken op hun schild. Een groot aantal tekenden
ook een groot kruis. Voor hen het symbool van de Kerk en het geloof. Wat
prachtig om te zien! Bij de vraag wat hun idealen waren kwam er bij velen
het antwoord: wereldvrede. Wat mooi hoe zij dat verwoordden: Iets wat wij
in deze woelige tijd allemaal wel verlangen.
Annemarie van Dam, werkgroep Vormsel

