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Zin om naar de kerk te gaan met mij?
Iemand laten delen in wat jou dierbaar is. Dat kan natuurlijk altijd, maar
op 9 en 10 september is er in onze kerken extra aandacht voor genodigden.
Met de landelijke campagne Kerkproeverij wordt iedereen opgeroepen om
mensen uit te nodigen mee te gaan naar de kerk. Gelovigen nodigen vrien-
den en bekenden uit. Daarmee leveren zij hun bijdrage aan de missionaire
opdracht van de Kerk. Jezus vraagt van ons zijn Blijde Boodschap van de
liefde van God voor alle mensen, aan iedereen bekend te maken.

Essentieel in deze actie is de persoonlijke relatie. Je no-
digt mensen uit die jou vertrouwen en die jou beter wil-
len leren kennen. Wat houdt jou bezig? Wat zoek jij
in de kerk? Laat de ander eens vrijblijvend kennis maken
met het geloof dat jou na aan het hart ligt en goed doet.
Ook dat is een daad van naastenliefde.
 
Wie en hoe nodig je uit?
Iedereen kent wel iemand die je uit kunt nodigen. Je
kent elkaar. Je weet van elkanders interesses. Zo'n rela-
tie maakt het mogelijk op een luchtige wijze de ander te
vragen eens met je mee te gaan naar de kerk. Je moet
misschien even een drempeltje over. Geloof en Kerk zijn

mogelijk niet de eerste zaken waarover met je elkaar
praat. Je helpt met je uitnodiging ook de ander een
drempel over te gaan. Veel mensen zoeken naar verdie-
ping in hun leven maar vaak wordt daarbij niet meteen
aan de Kerk gedacht. Ervaringen elders leren dat vijftien
procent van alle genodigden uiteindelijk naar de kerk
blijft komen.
 
Een bijzondere viering?
Het is gewoon de drieëntwintigste zondag door het jaar.
Zoals u in het liturgieoverzicht kunt zien zijn er geen bij-
zonderheden gepland. Wel zal er aandacht zijn voor de
genodigden en ook daarin ligt er voor iedereen een taak
om de gasten hartelijk te ontvangen.
 
We staan er niet alleen voor
De apostel Paulus schrijft: “… ik heb geplant, Apollos
heeft begoten, maar God gaf de groei. Noch hij die plant
betekent iets, noch hij die begiet, maar alleen God, die de
wasdom geeft.” (1 Kor 3,6-7) God zorgt voor het uitein-
delijke resultaat, niet wij. Wij mogen zaaien door iemand
uit te nodigen; God geeft kiemkracht en wasdom. Met
ons gebed nodigen wij Hem uit ons werk tot groei en
bloei te brengen. Met het gebed steunen we ook elkaar
om onze vrees te overwinnen en niet bang te zijn voor
teleurstellingen. Zie ook de websites van de parochies.

Pier Tolsma, diaken
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Contact
 
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
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Uit de federatie

Toekomstgerichte
samenwerking
Als bestuur willen we vooruitkijken
naar de komende jaren. We stellen
onszelf daarbij de vraag: hoe orga-
niseren we dat we als parochianen
bijeen kunnen blijven komen in onze
kerken én behouden we de financiële
balans? De parochiebesturen van Sint
Maarten-Trinitas en heilige Bonifatius hebben dit jaar met elkaar afgespro-
ken om samen het antwoord op deze vraag te vinden. Want samen optrek-
ken betekent dat we gebruik maken van elkaars inzichten en kracht. We heb-
ben daarbij de wens om in 2018 al de stap te zetten naar één bestuur voor
alle drie de parochies in Leidschendam, Voorburg en Rijswijk. Er zijn twee re-
denen voor deze wens. De eerste reden is het (gedeeltelijk) terugtreden van
pastoor Van Deelen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef-
tijd. Dit betekent dat hij zijn functie als bestuursvoorzitter neerlegt. De twee-
de reden is dat we de laatste jaren gemerkt hebben dat het lastig is om ge-
schikte bestuursleden te vinden die meerjarig hun functie kunnen uitvoeren.
De stap naar één bestuur voor alle drie de parochies zorgt ervoor dat we een
bestuur hebben met de juiste bezetting en kennis dat vervolgens in overleg
met de parochianen de vragen over de toekomst gaat beantwoorden. Het
bestuur zal zich erop richten om de vieringen in de vier kerken in onze paro-
chies in stand te houden. Heeft u vragen of suggesties voor de samenwer-
king tussen de drie parochies? We horen het graag. U kunt daarvoor contact
opnemen met één van onderstaande bestuursleden:
                                            Constantijn Dolmans, H. Bonifatius, 070 399 24 16
                                            Oscar de Man, Sint Maarten-Trinitas, 06 53 42 03 31
                                            Vincent Dobbe, H. Bonifatius, 06 81 49 91 71

Afscheid pastoraal werker Thérèse Beemster
Na ongeveer 25 jaar neemt Thérèse
Beemster afscheid als pastor van
onze parochies. Begonnen bij pas-
toor Huysmans als oproepkracht
voor speciale projecten. Dragende
kracht van Tso’ar. Verder zich vooral
inzettend voor inspirerende jaarpro-
gramma’s voor volwassenen, met
daarnaast extra aandacht voor de
oudere generatie en de jonge gezin-
nen, denk aan de Kindervertelvierin-
gen. Op zaterdag 18 november
nemen we afscheid, te beginnen met
een woorddienst om 16.30 uur in de
Sint Martinuskerk en aansluitend
een afscheidsreceptie. Noteer het al-
vast in uw agenda.

Pastoor W. Bakker

Echt thuis
Ik woon deze zomer precies één jaar op de eerste verdieping van de pastorie
van de H. Bonifatiuskerk. Er wordt me weleens gevraagd of ik nu naar m'n
zin woon. Ik kan u toevertrouwen dat het er goed wonen is. Ja, ik voel me er
echt thuis. Dankbaar ben ik u, dat ik deze mogelijkheid binnen de federatie
heb gekregen om hier te mogen wonen. Het helpt me om tot rust te komen,
me zowel geestelijk als lichamelijk wel te bevinden in uw midden.

Pastoor W. Bakker
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Van het pastoraal team
 

Om echt te lezen
Om echt te lezen
moet je alle lichten uit doen,
woorden houden van duisterheid
zoals het beeld houdt van de donkere kamer.
Onder hen beiden zouden ze zonder geluid
te maken de wereld kunnen vervangen.

Herman de Coninck, uit: 'De gedichten' 1998
 
Verschillende van u weten dat ik kind ben van een foto-
graaf en vele uren heb doorgebracht in de donkere
kamer. Sinds december 2016 beheers ik de digitale tech-
niek van de fotografie omdat ik toen ben afgestudeerd
aan de Foto Academie Amsterdam. De computer is nu
mijn donkere kamer. De wording van een foto gaat bij
mij nu niet meer gepaard met duisterheid en chemica-
liën. De tekst van het gedicht echter, roept vanwege
mijn dokaverleden wel precies die gevoelens op die ik
met u wil delen, omdat deze tekst spreekt met beelden
die mij vertrouwd zijn.

 
Een groot deel van ons geloven wordt geïnspireerd door
verhalen. Die inspiratie is niet direct vanzelfsprekend
één twee drie helder. Volgens de dichter is, om echt te
lezen duisterheid de sfeer waarin verstaan gaat werken.
Een duisterheid, niet door het louter sluiten van gordij-
nen, maar duisterheid in de zin van niet meteen kunnen

zien, niet meteen kunnen begrijpen, maar laten worden,
laten gebeuren zoals de ontwikkeling van een foto in de
doka. Een belangrijk gegeven is dat ontwikkelen in de
doka gepaard gaat met een actieve, hoopvolle houding.
Je hebt namelijk een goede voorbereiding getroffen,
goede voorwaarden geschapen. Met een houding vol
vertrouwen wacht je af, omdat je een goede wordings-
bodem hebt gelegd!
 
Echt lezen behoeft duisterheid, behoeft niet het volle
licht – volgens de woorden van de Coninck – geen hel-
derheid meteen. In een doka geeft direct het volle licht
een tegenovergesteld resultaat. In het volle licht ontwik-
kelt er niets: een stuk zwart of nietszeggend papier is
wat er ontstaat. Met de woorden van de dichter zouden
we kunnen zeggen dat duisterheid en de donkere kamer
dé beelden zijn waardoor wij ons kunnen laten aanspre-
ken bij het verstaan van de verhalen van God met de
mens. Het is een durven verkeren in duisterheid waar
noodzakelijke ontwikkeling kan plaatsvinden. Of het nu
het verstaan van verhalen betreft, of het begrijpen van
de ander, of gebeurtenissen in de wereld? Ontwikkeling
van inzicht, van verstaan en van begrijpen ontstaan in
duisterheid, waarbij voor ons de godsdienstige houding
dé goede wordingsbodem bij uitstek betekent. Verwach-
tingsvol en hoopvol kan er iets bewegen, kan er verstaan
ontwikkelen, kunnen woorden gaan klinken. In ons, in
onze levens, in onze wereld zijn wij bij machte echt te
lezen, te vervangen, te bewegen… Geloven en haar in-
tentie ontwikkelt, komt langzaam op en kan concreet en
zichtbaar worden indien wij in de spanning van duister-
heid durven toeven!

Thérèse Beemster

Om met elkaar inspiratie op te doen en ons geloof te
vormen organiseert de programmacommissie inleidin-
gen en filmavonden.
Het programma borduurt voort op de expositie over
Maria in het Catharijneconvent. Tieleke Huijbers laat
zien en horen hoe Maria in de beeldende kunst is afge-
beeld. Marlies Roelofs zal ons meenemen in de Bijbelse
verhalen over Maria. Op de laatste avond neemt musico-
loog en spiritueel Willem Marie Speelman ons mee op
zoek naar Maria in de kerkmuziek. Tevens heeft de com-
missie weer vier prachtige inspirerende films voor de
Cinekerk uitgekozen. Diakenstudent Henk van Zoelen

Jaarprogramma: inleidingen en filmavonden
zal met belangstellenden het boekje ‘God ontmoeten
in Paulus‘ van de oud-bisschop van Canterbury Rowen
Williams bespreken. Voor dit programma is aanmelding
noodzakelijk.
 
De locatie voor alle programmaonderdelen is de Maar-
tenszaal aan het Oosteinde 54 in Voorburg. De toegang
is gratis. Aan het einde van iedere avond vragen wij een
vrijwillige bijdrage om sprekers te kunnen honoreren en
filmrechten te kunnen voldoen. Het complete jaarpro-
gramma staat vermeld op de parochiewebsites.

Namens de federale programmacommissie, Thérèse Beemster
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Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

Dag en nacht bereikbaar

E-mail:  erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl
Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Van Vredenburchweg 55
2282 SE  Rijswijk
Tel.: 06-51383380
of 070-3210143

Muziek in de Bonifatius

Zondag 17 september – 15. 00 uur
‘Muzikale orgelreis door West-Europa’
Orgelconcert door Ignace Michiels
Ignace Michiels (1963) is een Belgische musicus. Michiels studeerde orgel,
piano en klavecimbel aan het conservatorium van zijn geboortestad Brugge
en op vele andere plekken op de wereld. Sinds 1991 is hij titularis-organist
van de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge.

Paul Schott
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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
Het eerste halfjaar van 750 jaar kerken in Rijswijk is op
18 juni afgesloten met een ‘open viering’ in een volle
Benedictus en Bernadettekerk. Deze zondag, waarop
pastoor Bakker voorging, was dit jaar tevens het Hoog-
feest van Sacramentsdag. Het toeval wil dat in 1264 –
ongeveer 750 jaar geleden – Paus Urbanus IV bepaalde
dat deze feestdag jaarlijks door de Latijnse Kerk gevierd
moest worden.

Terugblik en vooruit kijken

Lotgenotengroep rouw

In het najaar start er een nieuwe Lotgenotengroep Rouw
die wordt geleid door Kees van der Gaast (Humanitas) en
Ingrid van der Aart (pastoraal werkster Bonifatiusparo-
chie). U kunt zich hiervoor opgeven, dan wordt u uitge-
nodigd voor een intakegesprek om zien of uw verwach-
tingen en ons aanbod overeenstemmen. De in totaal
zeven bijeenkomsten zijn gepland op woensdagochten-
den van 10-12 uur.
In een goed opgebouwd programma kunnen verhalen
worden gedeeld, herinneringen uitgewisseld en zorgen
uitgesproken. U krijgt alle tijd om stil te staan bij uw ver-
lies en u te richten op de toekomst. Spreekt u dit aan?
U bent van harte welkom!
 
Aanmelden en meer informatie bij Pauline Stadhouders,
Coördinator Steun bij Rouw en Verlies in Rijswijk,
rouwenverlies.rijswijk@humanitasdelft.nl 
06 51 29 73 26; www.humanitasdelft.nl

Pauline Stadhouders, Ingrid van der Aart, Kees van der Gaast

Vooruit kijken
Voor de komende maanden staan er weer tal van activi-
teiten op het programma. Op 10 september een ‘open
viering’ in de Oude Kerk met als voorganger ds. Michel
de Leeuw. Op 16 en 23 september een gezamenlijke
maaltijd voor de vrijwilligers van alle kerken in de
pastorietuin van de Bonifatius-, respectievelijk de Bene-
dictus en Bernadettekerk. Op 10 en 12 oktober de thea-
terproductie ‘Niemand is zoals jij’ voor de bovenbouw
van de basisscholen. Van 13 oktober tot en met 3 de-
cember een tentoonstelling in het Rijswijks Museum.
Ook in de laatste maanden van het jaar zullen er nog
diverse activiteiten zijn, daarover meer in de volgende
editie van Kerk aan de Vliet.
 
Alle informatie staat ook op www.750jrkerkinrijswijk.nl.

Paul Schott

De kerkgangers werden na afloop
van de viering bij de koffie getrak-
teerd door een parochiaan op een
petit four dat aan dit jubeljaar her-
innert.
Als dit parochieblad bij u op de deurmat valt, hebben
zesendertig gelovigen uit Rijswijk net een busreis achter
de rug naar Fulda (waar Bonifatius begraven ligt) en Wit-
tenberg (waar Luther 500 jaar geleden zijn stellingen op
de kerkdeur spijkerde).
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Heilige Bonifatius

Familieberichten
 
Gedoopt
Laura Klimas
Aleksander Lakomski
Emilly Hankowicz
Maja Martyniak
 
Overleden
Cobie Barkel-Meijer, 75 jaar
Antonia Kievit-van Houten,
101 jaar
Herman Boon, 84 jaar
Wil van Mierlo-Stockmann,
86 jaar
Martinus Fagel, 92 jaar
Willem van Zeijl, 67 jaar
Gertruda Janssen-Arendts, 94 jaar
Gerard Boode, 75 jaar
Thea Witteveen-Wagemaker,
81 jaar
Cock Beijer-van der Haas, 88 jaar
Sophia Remmerswaal-van Noort,
89 jaar

Van de bestuurstafel

Zoals we al eerder hebben vermeld is de voormalige pastorie aan de Frans
Halskade verbouwd tot appartementen. In de afgelopen maanden moesten
nog een paar formele zaken geregeld worden. Een daarvan was het toeken-
nen van huisnummers aan elk appartement. Inmiddels heeft elk apparte-
ment een eigen huisnummer.
Het bestuur wil in de komende tijd gaan uitzoeken of het plaatsen van zon-
nepanelen op een of beide kerkgebouwen en/of op de pastorie een haalbare
investering is. We zijn voor duurzaamheid maar de investering moet wel op-
wegen tegen de baten.
Van een aantal werkgroepen die ingesteld zijn om verdere samenwerking
tussen de beide parochiebesturen te verkennen, is kort verslag gedaan van
hun gedane acties tot nu toe. Na de zomervakantie wordt dit vervolgd.

gesteld budget voor het onderhoud van het gebouw. De Beheerraad onder-
houdt een geregeld contact met het parochiebestuur en ook met alle werk-
groepen die van de faciliteiten van het gebouw gebruik maken. Vier leden
heeft de Beheerraad thans: voorzitter Sjaak Hauser, secretaris Lex Beneken
Kolmer en leden Yvonne Sloet tot Everlo en Freek de Jong.

Beheerraad Benedictus en Bernadettekerk
Of het nu gaat om een nieuwe lamp,
een verstopte gootsteen of een lek
dak: het zijn allemaal zaken die wij
thuis kunnen tegenkomen. Maar ui-
teraard spelen dergelijke besognes
ook in een kerkgebouw als het onze.
Daarom is een zogenaamde ‘Beheer-
raad’ ingesteld. Die zorgt ervoor dat
het gebouw met al zijn techniek
overeind blijft, maar ook dat het in
voorkomende gevallen ‘aan de man
wordt gebracht’: wordt verhuurd. De
Beheerraad beheert ook een door
het parochiebestuur beschikbaar
 

In het weekend van 9 en 10 septem-
ber vindt het jaarlijkse Strandwal-
festival plaats. Ook de Bonifatiuskerk
biedt op zaterdag 9 september van
12.00 tot 17.00 uur weer een
interessant programma met voor elk
wat wils: om en om een kort concert
en een rondleiding, elk telkens een
half uur lang; verder is er een foto-
tentoonstelling met werk van Foto-
club Rijswijk en zijn er tekenwork-
shops voor de jeugd. Meer informa-
tie en een programma van uur tot
uur kunt u vinden op:
www.bonifatiusparochie.info.

Paul Schott

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

Vervoer naar de kerk

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 Bernadette-
kerk. 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: 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 in 2017:
24 augustus; 7 en 21 september;
5 oktober (koud buffet; €7,50) en 19
oktober; 2, 16 en 30 november;
14 december: kerst-eten (€7,50).
Aanmelden: de maandag vooraf bij
mevr. Adele Lievaart 070 393 21 63;
b.g.g. fam. Rog 06 502 83 242.
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Heilige Bonifatius
 

Tentoonstelling in de kerk

De komende maanden exposeert de heer Johan C. Toet
uit Wassenaar. Hieronder een stukje van Johan zelf.
“Onder de mensen zijn. Zo zou ik het willen noemen:
onder de mensen zijn. Nou, dat zijn wij genoeg hoor. Wij
doen aan stijldansen (geen les). Ik ben timmerman (pen-
sionado) en klus graag bij andere mensen. Ik ben ook
‘semi kunstenaar’, ik schilder en teken graag of ben met
houtskool bezig. Samen… ja samen er iets moois van
maken. Dit was een beetje van mijzelf…”
 

De bezoekers van de Benedictus en
Bernadettekerk kunnen al jaren van
wisselende tentoonstellingen genie-
ten. De kunstwerken worden elke
drie maanden gewisseld. Hiervoor,
en voor de publiciteit, zorgt trouw al
veertien jaar Bets Vriend.

Misdienaars op stap

Communicanten
Maxime de Boer, Kamil Chrostowski, Casper Czarnecki, Emily Czerwinska, Line Dewever, Marta Duarte, Matilde
Duarte, Claudia Eiras Baeza, Emma Goddijn, Kacper Goverziny, Ryan Groos, Zulema Hageman, Wiktor Hankowicz,
Zuzanna Jedynak, Gabriël Jozwiak, Olivia Kopera, Oskar Kosek, Sara Kustra, Patrycja Liczkowska, Michael Lukasik,
Marvin Manalo Sanin, Maja Mlynarzczyk, Alexia Mosis, Nikola Musialowska, Lucas Pereira Roders, Mateusz
Pliszkiewicz, Lena Podeszwa, Roksana Pokorska, Martyna Poniewska, Jakub Puk, Dominik Rathnow, Nadia
Rathnow, Christopher Risseeuw, Gaby Rodriguez, Maja Rogocz, Magdalena Rogocz, Emil Rybak, Daisy Sabajo,
Maksymilan Siudziak, Gracia Solowiej-Thorz, Paulina Srebniak, Igor Szarlan, Nataniel Szpakouski, Jakub Traut,
Julia Tyka, Bram van der Veer, Dylan Wozniak, Filip Wozniak en Nicol Wozniak.

Eindelijk was het zover! Op zondag 25 juni ging bijna de
hele groep misdienaars van de Bonifatiuskerk gezellig
samen weg. Dit jaar gingen we naar attractiepark Duin-
rell. We verzamelden om 10.00 uur bij de Bonifatiuskerk
en gingen in vijf auto's naar Wassenaar. Eenmaal daar
aangekomen gingen we in bijna alle attracties. Het weer
gedroeg zich goed. Halverwege de dag aten we geza-
menlijk en gingen daarna door met genieten tot we om
16.30 uur richting huis gingen. Al bij al een geslaagde
dag, we hebben echt genoten. We willen hierbij nog-
maals alle parochianen die een financiële bijdrage heb-
ben geleverd aan ons uitje, hartelijk bedanken. Volgend
jaar zullen we weer samen iets doen en in de tussentijd
zien we elkaar op zondagen in de kerk!

Charlotte Garcia

Ziekenzalving
Op vrijdagmiddag 29 september is er om 14.30 uur gele-
genheid het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvan-
gen in de Benedictus en Bernadettekerk. De Ziekenzal-
ving, vroeger wel ‘bediening’ genoemd, is het sacrament
dat wordt toegediend aan mensen van wie de gezond-
heid te wensen overlaat. Het is het mooist als u de Zal-
ving ontvangt terwijl u daar echt ten volle en bewust bij
aanwezig bent. Tijdens de gezamelijke Ziekenzalving vie-
ren, zingen en bidden we samen. Daarna is er gelegen-
heid voor een kopje koffie of thee en meer. Er kunnen
maximaal twee personen met u meekomen. De middag
eindigt om 16.30 uur.
Wilt u zich telefonisch opgeven vóór 27 september bij
Open Huis van de Benedictus en Bernadettekerk, tel:
070 394 07 08, op werkdagen van 9.30-12.30 uur, onder
vermelding van het aantal personen en eventuele ge-
wenste hulp bij vervoer.

Pastoor Van Deelen, Pastor Van der Aart en de contactgroep
zieken en ouderen

Eerste Communie in Bonifatiusparochie

Op zondag 11 juni om half elf brak het moment aan
waarop vijftig jongens en meisjes al maanden zaten te
wachten: de viering van hun eerste heilige Communie.
Ze hadden allemaal even enthousiast meegedaan aan de
voorbereiding die in november begon. Ze kregen cate-
chese, deden mee met het kinderkoor, knutselden voor
de voorstelviering en Palmzondag en gingen naar de ge-
zinsvieringen. Ook hebben ze zelf samen met hun ouders
de kerk versierd en op 10 juni een moment van inkeer
gehouden.
Het was mooi weer. Iedereen kwam netjes op tijd en
heel mooi gekleed. Aan het begin van de viering liepen
de kinderen in processie via het middenpad het priester-
koor op, waar de hele groep plaats nam. Het was een
mooie viering waarbij pastoor Van Deelen heel veel aan-
dacht aan de communicanten besteedde. Het was echt
hun dag en dat merkten ze wel. Na afloop kregen alle
communicanten een Kinderbijbel van de Bonifatiuskerk.
We feliciteren alle kinderen, hun ouders en familie en
wensen hen een gezegende toekomst toe. We hopen
hen nog vaak in de kerk te zien.
NB Een prachtige foto vindt u op de achterpagina.

Charlotte Garcia
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Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
14.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

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

Pastoor Bakker
Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
R.K. Oekraïense gemeenschap

St. Maarten
Resonet in Laudibus
Schola
Gerardus Majellakoor
Samenzang, organist
Oosterse Ritus

Zaterdag 19 en zondag 20 augustus: 20e zondag door het jaar (Bonifatius: Maria Tenhemelopneming)

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
13.00
13.00

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

Euch.
Euch.
Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Dopen

Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker
Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker
Paters SVD
Pastoor Bakker

Samenzang, organist
Resonet in Laudibus
Viering met kinderen, samenzang met gezinnen
Samenzang
Con Amore
KKI viering

Zaterdag 26 en zondag 27 augustus: 21e zondag door het jaar 

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
  9.30
  9.30
11.00
11.00
14.00

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

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

Pastoor Bakker
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen & dkn Tolsma
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Samenzang, organist, kinderwoorddienst
Oosterse Ritus

Zaterdag 2 en zondag 3 september: 22e zondag door het jaar, gebedsdag voor de schepping

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
13.00

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

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

Pastor Van Eijk
Pastor Van der Aart
Pastor Van Eijk
Pastoor Van Deelen
Pastor Van Eijk
Paters SVD

Samenzang
Barina
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo (Latijn)
Con Amore
KKI viering

Zaterdag 9 en zondag 10 september: 23e zondag door het jaar, kerkproeverij

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
13.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar

Euch.
Comm.
Euch.
Comm.
Euch.
Dopen

Pastoor Bakker
Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker
Diaken Tolsma
Pastoor Bakker
Diaken Tolsma

Schola, deurcollecte voor PAX
Ger. Majellakoor, 2e collecte voor (ex)gedetineerden
St. Maarten, deurcollecte voor PAX
Gloria Deo (Latijn), 2e collecte voor (ex)gedetineerden
JoKo, deurcollecte voor PAX

Zaterdag 16 en zondag 17 september: 24e zondag door het jaar, begin van de Vredesweek 

maandag
dinsdag
1e dinsdag
2e/4e dinsdag
3e dinsdag

19.30
  9.00
  9.30
  9.30
  9.30

 B&B
 P&P
 B&B
 B&B
 B&B

Rozenkrans
Eucharistieviering
Gebedskring
Communieviering
Eucharistieviering

woensdag
woensdag
donderdag
vrijdag
vrijdag

12.45
19.00
  9.00
  9.00
  9.30

 Mar
 P&P
 Mar
 P&P
 Bon

Eucharistieviering & 3e woensdag aanbidding
Rozenkrans
Communieviering
Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
Eucharistieviering

Vieringen op weekdagen in onze kerken
Zie voor vieringen in verzorgingshuizen de websites van de parochies.
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Vieringen in onze kerken

di
do
vr

14.30
14.30
14.30

P&P
Mar
B&B

Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen

Con Amore, opgeven: 070 327 45 11
St. Maarten, opgeven: 070 327 45 11
Opgeven: 070 399 24 16 of 070 394 07 08

26, 28 en 29 september: Gemeenschappelijke viering van de Ziekenzalving 

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
  9.30
  9.30
11.00
11.00
14.00

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

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

Diaken Tolsma
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastor Van der Aart
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep
 
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Schola, kinderwoorddienst
Oosterse Ritus

Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober: 26e zondag door het jaar 

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
13.00
15.30

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

Euch.
Euch.
Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Gebed

Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker
Pastor Van der Aart
Pastoor Van Deelen
Paters SVD
Pastor Beemster

Samenzang
Barina
Viering met kinderen, samenzang met gezinnen
Gloria Deo (Ned.)
Con Amore
KKI viering
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Zaterdag 7 en zondag 8 oktober: 27e zondag door het jaar 

za
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen & dkn Tolsma

Samenzang, organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Samenzang, organist

Zaterdag 14 en zondag 15 oktober: 28e zondag door het jaar 

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
13.00

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

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

Pastoor Bakker
Diaken Tolsma
Pastoor Bakker
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker
Paters SVD

Samenzang, gehele collecte voor Missio
Resonet in Laudibus, 2e collecte voor Missio
St. Maarten, gehele collecte voor Missio
Gloria Deo (Latijn), 2e collecte voor Missio
Con Amore, gehele collecte voor Missio
KKI viering

Zaterdag 21 en zondag 22 oktober: 29e zondag door het jaar, missiezondag

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
  9.30
  9.30
11.00
11.00
13.00

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

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastoor Van Deelen
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Paters SVD

Samenzang
Resonet in Laudibus
Vier Jaargetijden, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Koorschool
Con Amore
KKI viering

Zaterdag 23 en zondag 24 september: 25e zondag door het jaar

Kerken:
Soort viering:

B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus en P&P: Petrus & Paulus.
Euch.: Eucharistie; Comm.: Woord- en Communieviering en Gebed is Woord- en Gebedsviering.

Afkortingen
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24 uurs uitvaartsuites 
beschikbaar voor een  
persoonlijk afscheid 
in een huiselijke sfeer

Uitvaartzorg in de hele regio Haaglanden

www.vdhuz.nl 
Damlaan 64   -   Leidschendam   -   070-3202040

Wellicht heeft u reeds vernomen dat Hoogvliet voornemens is de super-
markt aan de Damstraat uit te breiden. Dit zal gebeuren door een interne
optimalisering en een uitbouw aan de zijde van de kerk. De benodigde grond
hiervoor is inmiddels aangekocht van de parochie. De globale planning van
de aannemer voorziet nu in een start van de werkzaamheden omstreeks
eind september, begin oktober. De definitieve planning zal uiteraard worden
gedeeld met het bestuur aangezien er ook een aantal bouwkundige aanpas-
singen aan ’De Haard’ zullen plaatsvinden. Uiteraard zullen de werkzaamhe-
den met de grootste zorgvuldigheid worden uitgevoerd en met respect voor
de omgeving. Een 3D-impressie van de nieuwe situatie ziet u hiernaast. 3D impressie gezien vanaf het Molenpad

Mededeling uitbreiding Hoogvliet Supermarkt Damstraat Leidschendam
Ingezonden mededeling van Hoogvliet

Missiezondag
Jezus' opdracht “Gaat en onderwijst alle volken…” wordt
nog altijd uitgevoerd. MISSIO ondersteunt met hulppro-
gramma's vanuit Nederland bisdommen en parochies in
de derde wereld. Zij bevordert ook de missionaire be-
wustwording in Nederland.
Op 21 en 22 oktober is het Missiezondag. Wij  bidden en
offeren dit jaar voor projecten in Burkina Faso: voor de
opvang van meisjes die vluchten voor gedwongen huwe-
lijken, voor oudere vrouwen die van hekserij worden be-
schuldigd en daarom uit de gemeenschap gestoten, en
voor kinderen en jongeren die hun geluk beproeven in
de gevaarlijke illegale goudmijnbouw. Missiezondag is
zo een feest van solidariteit.

Werkgroep MOV en Pier Tolsma, diaken

Vredesweek
Een betere wereld begint met hoop,
met ‘de kracht van verbeelding’. PAX
zet zich onder dit thema in voor een
wereld waarin plaats is voor iedereen.
Conflicten tussen mensen spelen niet
alleen ver weg, maar ook dichtbij. In
ons eigen land versterken populisti-
sche bewegingen de polarisatie tussen wij en zij. Er
wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel
mensen voelen zich machteloos en ervaren een gebrek
aan verbondenheid in hun eigen buurt. In oorlogsgebie-
den is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven gelo-
ven in vrede en in ons eigen land om elkaar te blijven
vinden. Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dro-
men, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken
naar wat bindt in plaats van verdeelt.
 
Op 16 en 17 september wordt in onze kerken aandacht
besteed aan het thema Vrede en Verbeelding. In de ker-
ken in Leidschendam-Voorburg is er een deurcollecte
voor het vredeswerk van PAX. Hun banknummer is:
NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. PAX te Utrecht. Zie voor
meer informatie: www.pax.nl. In Rijswijk is er een twee-
de collecte voor het lokale projecten voor (ex)gedeti-
neerden. Beide collectes van harte aanbevolen.

Werkgroep MOV en Pier Tolsma. diaken

10



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

Het is nu een feit. De Goede Herderkerk is niet meer, na
vele jaren voor vele mensen een vertrouwde parochie-
kerk te zijn geweest. Nu heeft de sloophamer zijn werk
gedaan. Er is nog een poging ondernomen om het meta-
len torenkruis te behouden en een plaats te geven aan
een muur van de Sint Martinuskerk. Daar het kruis op
grote hoogte in beton was gestort, heeft het de begane
grond niet heel kunnen bereiken. Een markant geloofs-
teken is verdwenen. Het is aan ons om het geloof, het
christelijk (samen)leven zichtbaar te blijven maken.

Pastoor W. Bakker
 

De Goede Herderkerk

Op het Hoogfeest van de Drie-eenheid is mevrouw Nel
van Heijningen geëerd met het parochiespeldje. Pastoor
Nederstigt heeft bijna 50 jaar geleden een oproep ge-
daan aan parochianen om de kerk schoon te maken.
Vanaf het eerste uur is Nel één van die vrijwilligers.
Daarnaast houdt zij ook al vele jaren wekelijks de bene-
denruimtes van de pastorie schoon samen met Annie
Verhagen en de laatste tijd met haar dochter Sandra.
Naast deze bijzondere waardering voor Nel ook heel
veel dank aan iedere vrijwillig(st)er.

Namens het bestuur, pastoor W. Bakker
 

Verbonden met uw parochie! De Kerkbalans staat meer
dan vroeger in de aandacht. Het is niet meer vanzelf-
sprekend dat parochianen een jaarlijkse financiële bijdra-
ge geven. Dat is zorgelijk want de parochies zijn afhanke-
lijk van uw bijdrage. Door het jaar heen bekijken we hoe
de inkomsten uit de actie Kerkbalans zich ontwikkelen en
we proberen degenen die nog niet hebben bijgedragen
te bewegen om een bedrag over te maken.
 
Hoe staan we er financieel voor? Voor beide parochies
zitten we op zo'n driekwart van het inkomstenniveau
van de Kerkbalans van vorig jaar. Direct na de actie Kerk-
balans in januari wordt meer overgemaakt dan later in
het jaar. De inkomsten zijn voor beide parochies gestaag
gedaald. Ten opzichte van 2010 zijn de inkomsten in
2016 van de St. Maartensparochie € 17.000 en de van de
Trinitasparochie € 9.000 lager. De kosten blijven echter
stijgen. We moeten dan ook een inhaalslag maken en
hopen die te realiseren door gedurende het jaar u uit te
nodigen tot deelname aan de Kerkbalans. Ook zullen we
per brief een herinnering sturen aan die parochianen die
hun bijdrage nog niet hebben overgemaakt.
 
Wilt u, als u dat nog niet hebt gedaan, uw bijdrage over-
maken zodat de parochies hun werk kunnen blijven
voortzetten.
NL60 RABO 036 59 00 435 t.n.v.: Parochie Sint Maarten
Voorburg o.v.v. Kerkbalans 2017.
NL33 RABO 036 59 91 325 t. n. v: Parochie Trinitas Leid-
schendam o.v.v. Kerkbalans 2017

De commissie Kerkbalans
 
Viering met Ziekenzalving  
De viering van de jaarlijkse Ziekenzalving is op dinsdag
26 september in de HH. Petrus en Pauluskerk om 14.30
uur en donderdag 28 september, in de Sint Martinuskerk
ook om 14.30 uur.

(vervolg op pagina 12) foto: Dory Portegies

Actie Kerkbalans

Parochiespeldje Trinitas 
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Sint Maarten en Trinitas
 

Familieberichten
 
Aankondiging Huwelijk 23 aug:
Ferry Starrenburg en
Patricia van den Berg
 
Gehuwd
René van Holstein en
Franciska Baltus
 
Gedoopt
Olive de Bert
Yang van Dooren
Suzanne de Jong
Wolf van de Wetering
Elliot van de Wetering
Leonardo Lapeyrere
Alexander Quirindoongo
Zaeyian Leroij
Leandro Fermin
Lisa Pickering
David Pacevicius
 
Overleden
Jaap Ruijgrok, 89 jaar
Greet Mooijman-Bontje, 85 jaar
Hanna Delsman-Monpellier,
67 jaar
Koos van Haaster, 99 jaar
Theo Zantman, 85 jaar
Frans Smits, 90 jaar
Greet van Kan, 93 jaar
Lenie Ammerlaan, 81 jaar
Aat van der Laan, 92 jaar
Ingrid v.d. Meulen-Klüsener,
84 jaar
Elly Brouwer-Eversteijn, 94 jaar
Ans Blokland-Overvliet, 67 jaar

(vervolg Ziekenzalving)
Welkom, ook al heeft u al eerder aan
de ziekenzalving deelgenomen.
U kunt zich aanmelden voor de vie-
ring in de door u gewenste kerkloca-
tie bij het Centraal parochiebureau:
tel. 070 327 45 11 of per e-mail naar:
parochie@sintmaarten-trinitas.nl.
Meldt u tevens of u vervoer nodig
heeft en of u mét of zonder rollator
komt.

De kerngroep volwassenenpastoraat

Terugblik vrijwilligersfeest
 
Een goed functionerende parochiegemeenschap wordt voor het allergroot-
ste deel bepaald door haar vrijwilligers! Op 11 juni is de waardering voor álle
inzet van de vrijwilligers van beide parochies uitgesproken bij het tuinfeest in
de tuin van de St. Martinuskerk. Onder leiding van het organiserend comité
en met hulp vanuit de H. Bonifatiusparochie, werd de middag een succes. De
nieuwe federatie heeft zo ook haar praktische voordeel.
Kijk voor de foto's gemaakt door Ruben de Man en een beeldimpressie:
www.sintmaartentrinitas.nl.

 
De kerngroep volwassenenpastoraat uit de Sint Maarten Trinitasparochies,
heeft zich ook dit jaar weer gebogen over het middagprogramma voor het
komend pastoraal jaar. De gebruikelijke onderdelen zoals Ziekenzalving, in-
leiding, Christmas Tea etc. zijn weer in het programma opgenomen. De naam
‘Omgekeerd Huisbezoek’ is gewijzigd in ‘Pastorale Ontmoeting’. De Pastorale
Ontmoeting is dé gelegenheid om op een ontspannen wijze met leden van
het pastoraal team in gesprek te gaan over alles wat er bij u leeft.
 
Het jaarprogramma vindt u op: www.sintmaartentrinitas.nl. Parochianen uit
de H. Bonifatiusparochie zijn ook hartelijk welkom. Vervoer vanuit Rijswijk
dient u zelf te regelen. Wilt u persoonlijk worden uitgenodigd dan kunt u uw
e-mailadres sturen naar: parochie@sintmaarten-trinitas.nl  onder vermel-
ding van: middagprogramma volwassenenpastoraat.

Namens de kerngroep, Thérèse Beemster

Jaarprogramma voor volwassenen

IPCI Leidschendam-Voorburg

In de afgelopen twee maanden is er
veel werk verzet. Het is zover dat de
PCI Leidschendam en de IPCI Voor-
burg samengevoegd gaan worden.
Nu de PCI Trinitas alle vereiste stuk-
ken bij het bisdom heeft ingediend,
heeft het bisdom te kennen gegeven
de fusie met terugwerkende kracht
per 1 januari 2017 te willen bekrach-
tigen. Door de samenvoeging heeft
er ook een wisseling in het bestuur
plaatsgevonden. Marijke Varkevisser
heeft ongeveer zeventien jaar het
secretariaat vervuld.

12



Sint Maarten en Trinitas
 

U houdt van gezelligheid?
 
Dan zijn wij misschien op zoek naar u! Elke zondag wordt
er na de viering in de Petrus en Pauluskerk, koffie en
thee geserveerd in ‘De Haard’. U zorgt samen voor koffie
en thee en bent een keer in de vijf à zes weken aan de
beurt. Er is een vaatwasser aanwezig! Voor meer infor-
matie bel: 06 38 92 59 51.

Willie Tetteroo
 

Wilt u ons komen helpen???
 
De werkgroep die de Petrus en Pauluskerk regelmatig
een opfrisser en/of sopbeurtje geeft, heeft behoefte aan
uitbreiding! U bent eenmaal in de zes weken aan de
beurt op maandag of op dinsdag. Na de viering van 9.00
uur en een kopje koffie gaan we aan de slag tot ongeveer
11.00 uur. Welkom.
Meer informatie? Tel. 070 327 52 94.

Joke Valk, contactpersoon Marthagroep

Open Monumentendag
 
Het thema is dit jaar ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Om
een beetje tegemoet te komen aan het thema hebben
wij onze agrarische professionals en volkstuinliefhebbers
gevraagd een arrangement van de oogst te creëren.
 
Op 9 september, van 10.00 tot 17.00 uur bent u welkom
in de Petrus en Pauluskerk. Sandra van der Waart van
atelier Refraction geeft een glas-in-lood demonstratie.
 
Tussen 10.00 en 16.00 uur bent u welkom in de St. Mar-
tinuskerk. ‘Historische parochianen’ van de St. Martinus-
kerk worden in een PowerPoint presentatie in beeld ge-
bracht door Kees van Leer aan de hand van het boek
‘Spraakmakende personen van Voorburgse prentkunst’.
Het boek is hier ook te koop.

Frans Aarts en Thérèse Beemster

Op vrijdag 6 oktober kunnen wensen van
ouderen uitkomen. Is er iets wat u graag
wilt doen? Museum- of theaterbezoek,
ergens een kopje koffie drinken of een
winkel bezoeken? Op de Nationale Ou-
derendag 2017 vervult iemand uit Leid-
schendam-Voorburg deze wens.
 

Via een wenskaart kunt u uw wens kenbaar. Op 29 en 30
juli worden in onze kerken wenskaarten uitgedeeld. Ook
daarna zijn ze nog bij de parochie en bij de KBO te krij-
gen. Voor 31 augustus moet uw wens ingeleverd zijn. Zie
voor meer informatie de parochiewebsite.

Nationale ouderendag

Justitiepastoraat
 
Tijdens de vieringen op 22 en 23 april was de aandacht
op het justitiepastoraat gericht. Na afloop van de vierin-
gen was er een deurcollecte voor de stichting Uit-Zicht.
De opbrengst van deze collectes was € 1.082,38. Waar-
voor onze hartelijke dank.

Anneke van Ruiten en Pier Tolsma, diaken

Dank u, dank u!
 
Voor alle leuke en lieve reacties, cadeaus en donaties ter
gelegenheid van mijn zestigjarig jubileum. Tweemaal een
volle kerk op één dag betekende voor mij dat er toch
veel mensen zijn die niet alleen mijn achterkant, maar
ook mijn binnenkant waarderen. Bij de receptie heeft u
mij zoveel cadeaus met name in de vorm van financiële
giften geschonken dat ik daar echt van onder de indruk
ben. Van de hotel- en dinerbonnen ga ik met mijn vrouw
echt genieten en van uw financiële bijdragen heb ik in-
tussen € 800 overgemaakt aan het Lilianefonds. Het slot-
lied van het jubileumconcert was een gezamenlijk Dank
U (je) aan mij.
 
Nu is het mijn beurt om dank u te zeggen voor uw
warme belangstelling en uw gaven. Op deze manier kan
ik nog jaren doorgaan.

Jos Siebers

Zij deed dit met veel plezier, enthousiasme en nauwkeu-
righeid. Het bestuur heeft haar op gepaste wijze be-
dankt. Met ingang van 1 juli 2017 is Harry Raven de se-
cretaris. De vele werkzaamheden die door Marijke alleen
werden gedaan zijn nu verdeeld. Harry zal het meer ad-
ministratieve gedeelte op zich nemen en Marry Remery
het praktische gedeelte.

Harry Raven, secretaris

 
 

CD jubileumconcert
 
Van de viering en het concert bij het zestigjarig jubileum
van Jos Siebers wordt een dubbel-cd gemaakt en de fo-
to's staan op de website van de parochie.
Bent u geïnteresseerd in de zestigjarige muziekloopbaan
van Jos, meer foto's en de PowerPoint of wilt u de dub-
bel-cd à € 10. bestellen? Stuur dan een mailtje met uw
naam, adres en telefoonnummer naar:

mjadegoederen@ziggo.nl of bel: 06 223 79 776.
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Inspiratie en bezinning
 

Fatima
Honderd jaar geleden verscheen in
het Portugese Fatima de heilige
maagd Maria zesmaal aan drie her-
derskinderen: Lucia, Francisco en Ja-
cinta. Telkens op de dertiende van
de maand. Tijdens haar verschijnin-
gen riep zij de kinderen op boete te
doen, offers te brengen en de rozen-
krans te bidden voor vergiffenis van
de zondaars. Ook deed zij drie voor-
spellingen (de geheimen van Fatima)
en kondigde zij het Zonnewonder
aan. De drie voorspellingen betrof-
fen: het einde van de Eerste Wereld-
oorlog en de waarschuwing voor het
uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog, de bekering van Rusland en
de toekomst van de Kerk. Op 13 ok-
tober 1917 verzamelde zich een me-
nigte van vijftigduizend mensen
rondom de kinderen om getuige te
zijn van het Zonnewonder. Na een
hevige regenbui, waardoor alle men-
sen drijfnat waren, draaide de zon
rond als een spinnewiel en schoot
gekleurde lichtstralen over het volk.
Toen het voorbij was waren alle aan-
wezigen weer kurkdroog.
Francisco en Jacinta stierven kort na
de verschijningen. Lucia overleed in
2005 na een lang leven als zuster van
de Karmelietessen. Honderd jaar ge-
leden riep Maria op tot het bidden
van de rozenkrans voor vrede en
vergiffenis. Een boodschap die nu
noodzakelijker lijkt dan ooit.

Jerry van Veldhoven

Column

De kern van alle dingen
De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.
 
En donker zingt mijn bloed
van heimwee zwaar doorwogen.
ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.

Felix Timmermans

Gedicht
  

Titel: Het boek van vreugde
Auteurs: Dalai Lama, Desmund Tutu en Douglas Abrams
 
Vijf dagen lang spreken de Dalai Lama en bisschop
Desmund Tutu met elkaar over vreugde. Dit boek doet
verslag van de ontmoeting tussen deze twee bijzondere
mannen. Zij vieren hiermee hun vriendschap en praten
met elkaar over het wezen van ware vreugde, over
obstakels op de weg naar vreugde en over acht pijlers
van vreugde. Deze ontmoeting is ook een ontmoeting
tussen het christendom en het boeddhisme.
 
Iedere mens is op zoek naar geluk, “maar meer vreugde vinden zal ons niet
behoeden voor tegenspoed en hartzeer. Misschien zullen we zelfs sneller hui-
len, maar we zullen ook sneller lachen. Misschien zullen we vooral meer lé-
ven.” De vraag is: “Hoe kan ik helpen liefde en compassie te verspreiden.” 
Geen mens kan zichzelf gelukkig maken: “Vreugde is een bijproduct.” “Uit
een te egocentrische houding komt lijden voort. Uit compassie en bezorgd-
heid voor anderen komt geluk voort. (…) We moeten voor onszelf zorgen zon-
der alleen op onszelf gericht te zijn.” Met dit bijzondere boek laten de twee
mannen ons delen in hun wijsheid en ook in hun menselijkheid. Daarmee is
dit boek zelf ook een bron van vreugde, van hoop en van troost.

Pier Tolsma, diaken

De kracht van samen
Elk jaar ga ik op retraite naar Taizé. Ik verblijf daar een week bij de broeders,
in stilte. Ik vind het heerlijk om eens per jaar een week bijna niets te hoeven.
Alleen bij toerbeurt eten halen en afwassen. Er wordt zo'n week in huis niet
gesproken. Waar de huisgenoten vandaan komen kun je alleen een beetje
afleiden uit de vertaling van de Bijbel die ze bij zich hebben. Behalve dat je
elkaar ziet ken je elkaar niet. En toch leef je een week intensief samen.
 
Het is wonderlijk
te ervaren hoe 
krachtig de ver-
bondenheid dan
kan zijn, zonder
ook maar één
woord te spreken.
Ik herinner mij
een donkere mid-
dag in de winter,
jaren geleden. Het was gaan sneeuwen en ik was vroeg van mijn wandeling
teruggekomen. Ik ging bij de open haard zitten en staarde wat in de vlam-
men. Een huisgenoot kwam ook uit de sneeuw binnen. Hij schoof een stoel
bij en samen zaten we daar. Wat nadenkend, soms een gedachte noterend
in een schrift. En al zeiden we niets tegen elkaar, de onderlinge verbonden-
heid was heel sterk. Het was zo'n bijzonder moment dat ik het me meer dan
tien jaar later nog zo voor de geest kan halen. Samen zittend bij de haard.
 
Mensen vormen zo gemeenschappen, zelfs in stilte zonder elkaar te kennen.
En dat is een groot goed. Want in het samenleven word je gevormd, en vorm
je gemeenschap. In de gemeenschap van de Kerk is dat niet anders. Kerk zijn
we samen!

Pastoor Alexander van Deelen

Boekbespreking
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Interview

 

Kerk en wereld

Hoe is het begonnen?
“In 1974 met het zingen in het Majel-
lakoor. Ik kwam ook wel in de Boni-
fatiuskerk. Hier was meer aandacht
voor Latijn en Gregoriaans, dus hoef-
de ik niet lang na te denken toen de
toenmalige organist Jos Laus me
vroeg om hier te komen zingen.”
 
Koorbibliothecaris
“Na zeven maanden werd ik ge-
vraagd om voor de muziek te zorgen.
Hoewel ik niet helemaal wist wat dat
precies inhield, wilde ik het best pro-
beren. Dat ging goed. Ik heb 35,5
jaar – tot september vorig jaar – de
muziekbladen beheerd en alles wat
daarbij komt. In de loop van de jaren
ben ik met de koorkast wel vijf keer
verhuisd. Dat was elke keer een hele
onderneming, want naast de muziek
moest ook de kast helemaal uit el-
kaar gehaald worden.”
 
Opknapwerk
“Als meesterschilder was ik betrok-
ken bij diverse orgelrenovaties: twee
keer is het kleinere koororgel ver-
nieuwd en in 1986 het grote orgel.
Zeker het laatste was heel groot. Zo
stond ik twaalf meter hoog boven
het koor de orgelkast te schilderen,
extra dik gekleed tegen de januari-
kou. Leuker en overzichtelijker klusje
was de opknapbeurt van het kerst-
groep. Het begon met het afgebro-
ken armpje van kindje Jezus, hierna
heb ik ook de andere kerstbeelden
opgeknapt in mijn werkplaats. Ik
zorg ook voor het meubilair en het
huisje op de begraafplaats. Ik merk
wel dat de interesse voor het vrijwil-
ligerswerk vermindert.”
 
Blij als alles gladjes verloopt!
“In al die tijd heb ik er helemaal niet
bij stil gestaan wat wij allemaal voor
elkaar kregen – als het maar lekker
loopt! De Bonifatiusspeld afgelopen
april was dan ook een grote verras-
sing, nog leuker was het feestelijke
koffietafel na afloop. Vrijwilligers-
werk geeft al veel voldoening, het
mag ook leuk en gezellig zijn.”

Pierre
KouwenhovenOp 12 juni sprak prof. Ernst Hirsch Ballin in de Bonifatiuskerk over pater Titus

Brandsma. Hij typeert hem als een zelfbewuste Friese katholiek, als mysticus
en als maatschappelijk betrokken.

Het zelfbewuste Friese katholicisme
van Titus was geen naar binnen ge-
keerde eigenheid. Hij kon, als ie-
mand die met overtuiging in het
leven staat, zonder angst verbindin-
gen met anderen aangaan. Als mysti-
cus bezat Titus Brandsma innerlijke
rust. Hij keek naar de harten van
mensen. Hij lette op en sloot zich in
1936 aan bij het Comité van Waak-
zaamheid.
Vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid had Titus Brandsma een scherp
oog voor wat wel en niet kon. Hij ging niet mee in de beweging van accepta-
tie van de veranderde situatie. Titus was op zijn hoede. Hij zocht geen uit-
vluchten. Hij hield vol. Compromissen zijn goed als zij een stap in de goede
richting zijn. Ze zijn echter verwerpelijk als ze dat niet zijn, dan begeef je je
op een hellend vlak. Hetzelfde geldt voor het nakomen van afspraken. Dat is
alleen goed als die afspraken in vrijheid zijn gemaakt en wanneer beide par-
tijen er van overtuigd zijn dat het goede afspraken zijn.

Pier Tolsma, diaken

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor een goed functionerende parochiege-
meenschap. Vorming en scholing zijn daarbij niet weg te denken. Het pasto-
resteam hecht daarom grote waarde aan scholing van vrijwilligers, zeker
waar het de catechese en vorming betreft. Wij prijzen ons gelukkig dat ver-
schillende vrijwilligers zijn ingegaan op ons verzoek om deel te nemen aan
een vormingstraject, aangeboden vanuit het bisdom en voor onze kandida-
ten pasklaar gemaakt. Mw. Bep Willers begeleidt in vier avonden een groep
enthousiaste deelnemers uit de r.-k. federatie Vlietstreek en enkele uit de
parochie Christus Koning uit Nootdorp. Tijdens deze avonden biedt
mw. Willers handvatten en informatie om groepen te leiden en om het eigen
geloof te communiceren. In een afsluitende avond bespreken pastores met
de cursisten hun verantwoordelijkheid en taak in de parochies. 

Thérèse Beemster

Op donderdag 1 juni 2017 kwamen
bezoekgroepen en wijkcontactperso-
nen uit de hele federatie bij elkaar. 
Pastor Fred Wijnen hield een enthou-
siaste heldere inleiding over de bete-
kenis van ‘omzien naar elkaar’. Geani-
meerd en betrokken werd meegespro-
ken en gedacht, ook met praktijkvoor-
beelden door pastor Ingrid van der
Aart en diakenstudent Henk van Zoelen.
Leren van elkaar, elkaar inspireren en enthousiasmeren in federatief ver-
band zijn opmerkingen die gemaakt zijn. Met een lunch werd de ontmoeting
in heel goede sfeer afgesloten.
Zie voor foto's www.sintmaartentrinitas.nl of www.bonifatiusparochie.info.

Thérèse Beemster

Hirsch Ballin over Titus Brandsma

Catechesecursus voor vrijwilligers

Omzien naar elkaar
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Jeugd en jongeren

Eerste heilige Communie in onze parochies
 

Aanmelden eerste Communie 2018
 
Wilt u uw kind aanmelden voor het eerste com-
munietraject; vanaf half augustus kunt u informatie
vinden op de websites van onze parochies.

Onze federatie bestaat uit drie parochies en in elk van
hen werd het feest van de eerste heilige Communie ge-
vierd. Voor de eerste maal mochten de communicantjes
deelnemen aan het sacrament van de Eucharistie. 

Gewoonlijk wat rumoerige kinderen worden dan devote
kleine gasten van de Heer. U ziet aan de foto's dat het
weer een feestelijk gebeuren was. Aan dat feestelijke
moment gaat een hoop werk vooraf, de kinderen wor-
den gedurende langere tijd voorbereid. Gelukkig zijn er
goede en enthousiaste vrijwilligers in onze parochies. 

Nu we het daar over hebben. We zouden het heel fijn
vinden als zich daarbij nieuwe mensen willen aansluiten,
op alle locaties. Het is leuk om te doen, er is goed mate-
riaal om mee te werken en er is pastorale begeleiding
voorhanden. Ja, dit is een oproep, u mag erop reageren. 

Een van de gebruikte methoden heet ‘Blijf dit doen’. In
de Eucharistie mogen we de Heer ontmoeten, Hij wil
deel uitmaken van ons leven en nodigt ons uit om onze
weg met Hem te gaan. De eerste communicanten heb-
ben die stap gezet, er ligt nog een hele weg vóór hen.
Wij hopen dat ze aan de oproep ‘blijf dit doen’ gehoor
geven, wij wensen hen Gods zegen toe. 

Ingrid van der Aart, pastoraal werker

Kindervertelvieringen 2017-2018
 
Een nieuw pastoraal seizoen staat voor de deur. Ook wat
de Kindervertelvieringen betreft. Maandelijks worden
álle doopouders en hun kinderen uitgenodigd deel te
nemen aan deze speelse vorm van vertrouwd worden
met vieren, geloven en het kerkgebouw. Meerdere jaren
vieren kinderen met hun (groot)ouders op deze wijze,
totdat zij de stap naar deelname aan de eerste Commu-
nie gaan maken. Jonge ouders zijn degene die deze vie-
ringen vormgeven en voorbereiden. Ook dit jaar is de
voorbereidende groep ouders uitgebreid met de ouders
die hebben deelgenomen aan de coachingcatechese.
 
Alle data van vieringen staan in een jaarfoldertje. Dit
vindt u op de websites (www.sintmaartentrinitas.nl
onder Jeugd; www.bonifatiusparochie.info). Het jaarpro-
gramma kunt u ook opvragen via de mail en indien u per
viering wilt worden uitgenodigd dan ook graag een mail-
tje aan parochie@sintmaarten-trintitas.nl. Welkom in de
eerstvolgende viering: de zogenaamde Sint Franciscus-
viering ter gelegenheid van Werelddierendag op zondag
8 oktober 15.30 uur. Hierbij worden alle kinderen uitge-
nodigd een lievelingsdierenknuffel mee te nemen.

Namens de voorbereidende ouders, Thérèse Beemster
 

Taizé-broeders in Rotterdam
 
Op vrijdag 17 november zijn twee Nederlandse broeders
uit Taizé in Rotterdam. Jongeren van 15-35 jaar uit het
hele bisdom zijn die avond welkom. Het programma be-
gint met een maaltijd, waarna een broeder van Taizé een
Bijbelinleiding zal verzorgen. In kleine groepjes ga je
daarover in gesprek. Om 20.00 uur is het Taizé-gebed,
waarvoor iedereen uitgenodigd is.
 
Locatie: Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam.
Kosten voor de hele avond: € 5,-.
Opgave bij Mw. Willers: b.willers@bisdomrotterdam.nl.

foto: Kempe Dijkstra

foto: Willy Nihot

foto: Anouk André de la Porte


