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Thérèse Beemster: Met verhalen mensen bereiken
Op zaterdag 18 november aanstaande neemt Thérèse
Beemster afscheid als pastoraal werkster. Maar hoe is ze
in Voorburg terecht gekomen? Op uitnodiging van haar
oud-docent pastoor Huysmans is ze in zijn parochie begonnen met catechese voor ouders met jonge kinderen.
Maar let op: de ouders werden geschoold, want niet
Thérèse, maar ouders kunnen hun eigen kinderen op de
weg van geloven begeleiden!
Een nieuw hoofdstuk opende zich met Tso'ar. Samen
met collega Marlies Roelofs bouwde ze het Spiritueel
Diaconaal Centrum in de Opifexkerk in Leidschendam op.
Met de inspiratie van theologie, cultuur, poëzie en kunst
wilden zij ook rand- en buitenkerkelijken bereiken. Met
een vaste groep vrijwilligers maakten ze legendarische vieringen, zoals de Christoffelviering: met levende muziek,
watertheater en film, alles in elkaar vervlochten tot een levend, voelbaar verhaal.
Terug naar de parochies stond ze net zo gedreven weer samen met jonge ouders aan de voortgang van verschillende
vieringen met kinderen. Door de samenwerking met de omliggende parochies is de doelgroep groter geworden. De
doelgroep? De doelgroep! Volgens Thérèse moet de Kerk zich richten op verschillende doelgroepen, die allen naar
verschillende vormen van spiritualiteit verlangen. Mensen kiezen steeds vaker alleen vieringen die hen aanspreken.
En om op meer manieren geïnspireerd te kunnen worden dan door louter liturgie of catechese heeft zij met groepen
vrijwilligers avond- en middagprogramma's ontwikkeld, waaronder lezingen en films. De jaarlijkse inzameling van
producten voor de voedselbank en de traditie van de vastensoep zijn mede door haar inzet interkerkelijk geworden.
Verder met verhalen van anderen
Wanneer was Thérèse tevreden over haar werk? “Als mensen vragen hadden en ik ze heb kunnen voorzien van antwoorden, op dát moment heb ik goed gewerkt”, vertelt ze. De beste klik heeft ze met mensen met vragen, van hen
leert ze het meest. Met haar eigen vragen kon ze terecht bij pastoor Huysmans en later bij collega Marlies. In deze
vormende, “meest voedende periode” heeft ze geleerd om ook door stilte geïnspireerd te raken, niet alles meteen
helder en klaar te willen hebben. Is ze daarom zeven jaar geleden met de studie documentaire-fotografie begonnen?
Haar indrukwekkende afstudeerdocumentaires laten zien hoe ze, zelf onzichtbaar, de helden van haar verhalen een
podium biedt en ze aanmoedigt om hun verhaal te vertellen. Dat is waarmee ze zich na haar afscheid in november
ook bezig wil houden. Ga dit volgen op www.theresebeemster.nl.
Meer op websites van de parochies.
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Het federatiebestuur nodigt u van
harte uit voor het afscheid van pastoraal werker Thérèse Beemster. Na
25 jaar komt er een einde aan haar
pastorale inzet in onze parochies. Zie
voor haar werk in de parochies het
interview op bladzijde 1.
Op zaterdag 18 november wordt u uitgenodigd voor een woorddienst om
16.30 uur in de Sint Martinuskerk met als voorgangster Thérèse Beemster.
Aansluitend is er tot 19.00 uur een afscheidsreceptie in het Atrium van de
kerk. U bent van harte welkom dit afscheid persoonlijk met pastor Thérèse
Beemster mee te vieren en mee te maken. Een afscheidscadeau. Thérèse
heeft aangegeven graag een bijdrage te ontvangen voor een mobiele flitsinstallatie (een belangrijk instrument voor haar als fotograaf). In de kerk staat
bij het afscheid een versierde doos voor uw gift klaar. U kunt ook iets overmaken op het banknummer van uw parochie o.v.v. afscheid T. Beemster.
Pastoor W. Bakker

Nieuw teamlid: Daan Huntjens
Naast het afscheid van Thérèse
Beemster is er ook de komst van
kandidaat-diaken Daan Huntjens.
Ondertussen heeft hij zichzelf al aan
u voorgesteld. Wij willen onze dankbaarheid met u delen, dat het pastoraal team met hem is versterkt. Een
twintiger! Geroepen om als wijdeling
zich van harte in te zetten binnen
onze r.-k. federatie Vlietstreek. Wij
voelen de verantwoordelijkheid vanuit de federatie om deze aanstelling
ook financieel te kunnen dragen.
Door de pensionering van de pastoraal werkers Thérèse Beemster en
Ingrid van der Aart (in de loop van
2018) vallen twee ervaren mensen
weg uit het pastoraal team. Daarbij
is pastoor Van Deelen half time gaan
werken. Hun plaats wordt nu ingevuld door één persoon. Dat is zeker geen
luxe. We zijn blij, dat de werkzaamheden in de komende tijd goed overgedragen kunnen worden. Met u wensen wij Daan Huntjens alle goeds toe in
ons midden.
Diakenwijding
Zaterdag 18 november wordt Daan Huntjens door Mgr. Van den Hende tot
diaken gewijd. U bent van harte welkom daarbij aanwezig te zijn. In de kathedraal is er zeker een plaats voor u. De viering begint om 11.00 uur in de
kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 305, 3021 HK te
Rotterdam. In deze tijd van voorbereiding op zijn diakenwijding wordt vooral
uw gebed gevraagd voor hem. De Eucharistieviering waarin de pasgewijde
diaken Huntjens voor de eerste keer in onze federatie als diaken assisteert is
op zondag 19 november om 11.00 uur in de H. Bonifatiuskerk.
Pastoor W. Bakker
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Van het Pastoraal team

Hem vergezellen en uitgezonden
Hiernaast nodigt pastoor Bakker u uit aanwezig te zijn bij mijn diakenwijding. In het voorjaar van 2018 zal de priesterwijding volgen. De meesten
van ons hebben wel een aardig beeld van wat een priester zoal doet. Ook
de diaken wordt in onze federatie langzamerhand een vertrouwde figuur.
Zo zien we de priester en de diaken aan de buitenkant van alles doen. Het
lijkt mij goed om ook met u te delen wat mij, als toekomstig diaken en
priester, van binnen beweegt.
Dit is een prachtig beeld van het leven in de navolging
van de apostelen. Het bij Jezus zijn (gebed) en het uitgezonden worden (pastoraal werk) sluiten elkaar niet uit,
maar moeten voortdurend hand in hand gaan. Als ik
Jezus niet regelmatig vergezel, word ik al snel een zelfstandig ondernemer in plaats van een gezondene van
Hem.
Dit inkijkje in de kern van een diaken- en priesterroeping
is voor u allemaal interessant. Immers: de ambtsdrager
vergezelt Jezus en vervult een zending in de Kerk. Maar
het doel van deze zending is dat u allen in de kerkgemeenschap Jezus kunt vergezellen en uw zending in de
wereld kunt vervullen: Jezus te dienen in en te verkondigen aan de mensen in uw omgeving.
In het Evangelie lezen we dat Jezus twaalf leerlingen aanstelt “om Hem te vergezellen en door Hem uitgezonden
te worden” (Mc 3,14). Vreemd: een bode of een koerier
kan toch niet tegelijk bij zijn opdrachtgever blijven én
uitgezonden worden? Bedoelt Marcus dan misschien:
eerst Hem vergezellen, om dan later uitgezonden te worden? Drie jaar bij Hem de kunst afkijken, en vervolgens
zelfstandig verder? Nee: er staat niet ‘en vervolgens’,
maar gewoon ‘en’. Een stukje verderop lezen we ook dat
de twaalf weliswaar uitgezonden worden (Mc 6,7), maar
vervolgens toch bij Jezus terugkeren om verslag uit te
brengen en weer bij Hem te blijven (Mc 6,30-32).

Paus Franciscus weet: “Hoewel deze zending van ons een
edelmoedige inzet vraagt, zou het verkeerd zijn haar te
verstaan als een heroïsche persoonlijke taak, aangezien
het vóór alles zijn werk is…” (Evangelii Gaudium, nr. 12).
Daarom schrijft hij: “Ik nodig iedere christen uit, waar hij
ook is en in welke situatie hij zich ook bevindt, vandaag
nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te
hernieuwen of minstens de beslissing te nemen zich door
Hem te laten ontmoeten, dit elke dag te doen, zonder
ophouden” (EG, nr. 3). Moge het zo zijn, in uw leven en
in het mijne!
Daan Huntjens, kandidaat-diaken

De diaken: dienstbaar in de Kerk en aan de wereld
Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie werd het diakenambt in ere hersteld. Het is weer een zelfstandig
ambt dat ook voor gehuwde mannen
opengesteld is, en niet alleen een
opstapje naar het priesterschap. De
diaken wordt gewijd voor het dienstbetoon. Hij stimuleert de dienstbaarheid van de Kerk, organiseert haar
en geeft er uitvoering aan. De diaken
treedt naar buiten. Hij brengt de
Kerk naar de wereld en de wereld
naar de Kerk.
H. Laurentius

De dienstbaarheid kent drie gebieden: de diaconie van de liturgie, de

diaconie het woord en de diaconie van de liefdewerken.
Tijdens de Eucharistie dient de diaken de priester en het
volk. Hij is de dienaar aan de Tafel en roept het volk op
tot de vredeswens en met de wegzending de wereld in
te gaan en daar het Evangelie in de praktijk te brengen.
Hij leest het Evangelie en kan de preek verzorgen. Met
de liefdewerken (de caritas) wordt er door de Kerk daadwerkelijk aandacht besteed aan de noden in de wereld.
Christus is mens geworden niet om gediend te worden,
maar om te dienen. Het is de roeping van iedere christen
de Heer hierin na te volgen. De diaken heeft de opdracht
hen hierin te motiveren en zelf een teken te zijn van
Christus Dienaar. De diaken Laurentius, patroon van ons
bisdom, is ons hierbij tot voorbeeld en voorspraak.
Pier Tolsma, diaken

3

Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

Van Vredenburchweg 55
2282 SE Rijswijk
Tel.: 06-51383380
of 070-3210143
Dag en nacht bereikbaar

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

Kerkmuziekmiddag in Oude Kerk op 29 oktober
Op zondagmiddag 29 oktober willen we vanaf 15.00 uur in de Oude Kerk, Herenstraat 62b, Rijswijk, met elkaar op
ontdekkingstocht gaan door de tuin van de Evangelisch-Lutherse kerkmuziek.
Henny Heikens zal onze gids zijn. We gaan samen liederen van Luther zingen en er zal koor- en orgelmuziek klinken
van onder andere Luther, Schütz, Bach, Mendelssohn, Distler en ‘onze eigen’ Willem Vogel. Muzikale medewerking
wordt verleend door de cantorijen van de Oude en de Nieuwe Kerk, de vocale ensembles Cantemus Cum Corde en
Moteta en kerkmusici Philip Meijer, Henny Heikens en ondergetekende.
U bent allen hartelijk uitgenodigd voor deze middag, die gratis toegankelijk is.
Namens de voorbereidingsgroep, Janey Keuning-van Dam
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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

Dit jaar vieren de vier deelnemende geloofsgemeenschappen in Rijswijk dat de Kerk in Rijswijk 750 jaar bestaat. Op het programma staan nog de volgende activiteiten waarbij iedereen van harte welkom is.
Tot en met zondag 3 december: Tentoonstelling van
bijzondere kunstschatten uit de deelnemende kerken in
Museum Rijswijk. Vele unieke en zelden eerder geëxposeerde stukken zijn te zien. Tevens verkoop van een speciale publicatie over 750 jaar Kerk in Rijswijk.
Zaterdag 28 oktober 15.00 uur: Korte orgelconcerten in
achtereenvolgens de Hofrustkapel, de Oude Kerk en de
Bonifatiuskerk met medewerking van de organisten van
deze drie kerken respectievelijk Davo van Peursen,
Henny Heikens en Gerard Legierse.
Zondag 12 november 10.00 uur: Een viering in de
Hofrustkapel, waarvoor de gemeenteleden en parochianen van alle andere kerken in Rijswijk ook van harte zijn
uitgenodigd. Voorganger zal zijn Davo van Peursen.
Zondag 26 november 16.00 uur: Debat over de maatschappelijke inbreng van kerken in Rijswijk in de Hofrustkapel onder leiding van Davo van Peursen (Hofrustkapel) en met onder andere dhr. Leendert Verheij (President Gerechtshof), mw. Marloes Borsboom (wethouder
gemeente Rijswijk), diaken Pier Tolsma (r.-k. federatie
Vlietstreek) en diaken Leendert Verzijden (voorzitter van
het college van diakenen van de Protestantse Gemeente
Rijswijk).
Zondag 3 december 10.00 uur (eerste Advent): Gezamenlijke kerkelijke slotviering in de Bonifatiuskerk voor
alle parochianen en kerkelijke gemeenteleden van de
kerken in Rijswijk, waarbij er in beginsel geen viering in
de andere kerken plaatsvindt.

Fulda en Wittenberg
In het kader van de viering van 750 jaar Kerk in Rijswijk
en 500 jaar Reformatie, gingen 36 mensen uit de vier
deelnemende kerken op bedevaart naar Fulda, waar Bonifatius begraven ligt, en Wittenberg, waar Luther 500
jaar geleden zijn stellingen op de kerkdeur spijkerde.
Op 15 augustus reden we naar Fulda. De dag erna werd
een wandeling gemaakt door de prachtige stad, na een
gebedsviering in de crypte van de barokke Domkerk, geleid door ds. Anne Marijke Spijkerboer en pastor Ingrid
van der Aart. Op de 17e reden we richting Wittenberg.
Onderweg brachten we een bezoek aan Leipzig. Op de
18e bezochten we de Slotkerk van Wittenberg en maakten we een stadswandeling, met in de middag een bezoek aan een (tropisch warme) vlindertuin.

Voor meer informatie over 750 jaar Kerk in Rijswijk kijk
op www.750jrkerkinrijswijk.nl
of op Facebook 750jaarkerkinrijswijk.
Paul Schott

(vervolg op bladzijde 6)
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Heilige Bonifatius
Familieberichten

Van de bestuurstafel

Gedoopt
Matilda van Schendel
Feline Oremus
Sepp Oremus
Kai Havelaar
Millena Dudka
Siana van Dongen
Natan Malek

De afgelopen tijd was een rustige periode. Wel werd het bestuur in de zomervakantie blij verrast met het goede nieuws dat de bisschop voornemens
was om ons pastoraal team uit te breiden met een aankomend priester. Onderdeel van de aanstellingsprocedure is dat het nieuwe personeelslid kennismaakt met het bestuur. Daarvoor moest in de vakantie een datum geprikt
worden. Dat is gelukt en iedereen was positief over zijn komst. Zodoende
kon Daan Huntjens per 1 september in onze federatie beginnen en is hij van
harte welkom geheten bij zijn officiële aanstelling in de viering in de Martinuskerk op 3 september. We wensen hem een goede tijd toe in zijn eerste
parochie.

Getrouwd
Erwin Vromans en Cindy
Aarbodem
Overleden
Rieka de Groot Heupner-Meeus,
86 jaar
Bep van Dijk-van Warmerdam,
91 jaar
Maria Kettmann-Brakus, 89 jaar
Greet Midden, 80 jaar

Fulda en Wittenberg
(vervolg van bladzijde 5)

De reis was een belevenis en goed
georganiseerd. De inleidingen die
Anne Marijke en Ingrid in de bus
hielden, hielpen ons om de gebeurtenissen rond Bonifatius en rond
Luther in perspectief te plaatsen.
Maar het was vooral goed om met
gelovigen uit de vier christelijke kerken kennis te maken, van gedachten
te wisselen en te merken, dat we in
ons christelijk geloof dicht bij elkaar
staan.

Uit de PCI
Ook in de afgelopen periode is onze PCI weer benaderd voor financiële steun
door mensen uit ons parochiegebied: Rijswijk en de rand van Den Haag. Veel
vragen hebben betrekking op huur-, energie- en zorgkostenproblematiek.
Soms ernstig, soms eigenlijk nog te overzien, doordat er snel kan worden
gereageerd. Gelukkig heeft de PCI een goed samenwerkingsverband met de
Stichting Urgente Noden (SUN) en de diaconie van de protestantse kerken,
zodat we (een van ons of gezamenlijk) kunnen bijspringen. Uiteraard doordat u ons daartoe in staat stelt door uw giften, waar wij u natuurlijk hartelijk
voor danken.
Het hoeft niet altijd om veel geld te gaan, een relatief kleine toezegging kan
in sociale sfeer uiterst belangrijk zijn. Zoals het verstrekken van een medisch
kraampakket, dat de jonge ouders gedurende de zwangerschap een beetje
rust en zekerheid geeft. Of het lidmaatschap van de sportvereniging van kinderen, die daardoor sociaal niet geïsoleerd raken. Met uw hulp zorgt u ervoor dat deze kinderen ook met hun vriendjes mee kunnen doen en zich niet
buitengesloten voelen.
Helpt u mee? U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening
NL98 INGB 0004 0634 29 van PCI H. Bonifatius. Onze hartelijk dank.
Peter Speetjens, penningmeester PCI

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 € 0,80.
Aanvang 17.30 u. U bent vanaf 17.00
Emile Verviers uur welkom.
Aanmelden tussen 17.00 en 20.00
uur uiterlijk de maandag ervoor:
Vervoer naar de kerk
2e woensdag: 3939037 of 3960699
of 3254302
Voor vervoer naar de Bonifatius bel:
3e woensdag: 3935673
W.G. Oosterveer, 070 390 01 71.
4e woensdag: 3939037 of 3960699
Naar de Benedictus en Bernadette:
of 3254302.
Theo van Paassen, 0174 29 29 57.
Het projectteam ‘750 Jaar Kerk in
Rijswijk’ komt grote dank toe voor
de geboden gelegenheid, om ons
allen lid te voelen van de grote katholieke (algemene) Kerk, of we nu
afkomstig zijn uit de rooms-katholieke parochie of uit de protestantse
gemeenten.
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Mee-eten in de Nieuwe kerk
De resterende eet-data in 2017:
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.

Heilige Bonifatius
Vrijwilligersfeest

Muziek in de Bonifatius

Ook de jaarlijkse bijeenkomst voor onze vrijwilligers
kreeg een ‘750 jaar kerk in Rijswijk’-tintje: op zaterdag
16 september hieven wij samen met de vrijwillige helpers van alle vier de betrokken kerkgemeenschappen
een glaasje op onze samenwerking.
Het slechte weer kon de fijne sfeer niet beïnvloeden: de
Benedictus en Bernadettekerk bood genoeg ruimte om
gezellig bij te praten over onze inzet voor de verschillende Rijswijkse kerken.
Metka Dijkstra

Zondag 22 oktober
‘De Zweedse Mozart’ door ensemble
Più Corde. Het ensemble bestaat
uit: Liene Madern-Stradina (fortepiano), Xiangji Zeng (viool) en
Paulina van de Pavert (cello).
Zondag 19 november
Caeciliaconcert Gemengd koor Gloria Deo en Schola Cantorum van de Bonifatiuskerk onder leiding van Gerard
Legierse.
Deze concerten zijn onderdeel van de serie ‘Muziek in de
Bonifatius’ aan de Van Vredenburchweg 69 in Rijswijk.
De concerten beginnen om 15.00 uur en duren een uur.
De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en
de mogelijkheid een glaasje te nuttigen.

Initiatieven van De Samenlopers
De Samenlopers is een initiatief van de samenwerkende
kerken van Rijswijk, om vluchtelingen te helpen die in
het AZC verblijven.

Adventskrans maken
Op zondag 3 december is het de eerste zondag van de
Advent, de tijd dat we ons voorbereiden op de komst
van Jezus. In het donker van de wintertijd groeit het licht
naar Kerstmis toe. In kerken en huizen wordt dat zichtbaar gemaakt door elke zondag een kaars méér aan te
steken op de Adventskrans.
De eerste Adventskrans werd bedacht door de Lutherse
theoloog Johann Hinrich Wichern (1808-1881). Hij ving
veel kinderen op. De kinderen vroegen vaak wanneer het
eindelijk Kerst was. In 1839 besloot hij uit een houten
wiel een krans te maken met vier grote en 24 kleine
kaarsen. Sinds 1860 wordt de Adventskrans met dennengroen versierd.
Wij nodigen u uit om met ons uw eigen Adventskrans te
maken. Op maandagavond 27 november tussen 19.30 en
21.30 uur in de Benedictuszaal van de Benedictus en
Bernadettekerk.
Aanmelden: via Open Huis Bonifatiuskerk 070 399 24 16
of pastor.vanderaart@bonifatiusparochie.info.
Bijdrage: € 10,00, wij zorgen voor de materialen.
Saskia van Winden en Ingrid van der Aart, pastoraal werkers

Deel-website voor het AZC
Een van de ontwikkelde initiatieven is een soort marktplaats-website waar bewoners van Rijswijk en het AZC
elkaar kunnen helpen met vraag en aanbod. Dus hebt u
iets waar u afstand van wilt doen – denk aan een wekker, een fiets, een stekkerblok etc. – of wilt u iets samen
met een ander ondernemen, zoals wandelen, schaken,
koken: plaats dan een oproep. De enige voorwaarde is
dat u het gratis aanbiedt. Neem eens een kijkje op
www.helpazcrijswijk.nl en plaats een advertentie.
Meer informatie via: info@desamenlopers.nl of
ceesengerdadekker@gmail.com.
Kinderactiviteiten op het AZC-terrein
Op het AZC wonen circa 70 kinderen van de basisschoolleeftijd, voor hen worden kinderactiviteiten georganiseerd op het terrein van het AZC. Daarbij wordt hulp gevraagd, u hoeft niet voor te bereiden, alleen maar te helpen (al zijn goede ideeën voor activiteiten van harte
welkom!)
Het gaat concreet om: zaterdag 4 november van 10-12
uur; woensdag 15 november van 15.30-17 uur; zaterdag
2 december van 10-12 uur; woensdag 20 december van
15.30-17 uur.
Opgeven bij Angeliek Prins
angeliekprins1983@gmail.com of 06 48 38 56 05.
De Samenlopers, namens de r.-k. kerk,
Ingrid van der Aart, pastoraal werker
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Vieringen in onze kerken
Zaterdag 21 en zondag 22 oktober: 29e zondag door het jaar & Missiezondag
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
Samenzang, gehele collecte voor Missio
zo 9.30 B&B Comm. Dkn Tolsma & stagiair Van Zoelen Resonet in Laudibus, 2e collecte voor Missio
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
St. Maarten, gehele collecte voor Missio
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Van Deelen
Gloria Deo (Latijn), 2e collecte voor Missio
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
Con Amore, gehele collecte voor Missio
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
Zaterdag 28 en zondag 29 oktober: 30e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Comm. Gebedsleider Pinkse
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & gebedsl. Pinkse
zo 10.30 B&B Euch. Bisschop Van den Hende
& pastor Van Winden
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Van Deelen
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
zo 13.00 P&P Dopen Pastoor Van Deelen

Samenzang, organist
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Koorschool, Vormselviering
Gerardus Majellakoor
JoKo, kinderwoorddienst

Woensdag 1 november: Allerheiligen
wo 12.45 Mar Euch. Pastoor Bakker & pastor Van Eijk
Donderdag 2 november: Allerzielen
do 10.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
Gelegenheidskoor
do 19.00 Mar Gebed Diaken Tolsma & gebedsleiders
St. Maarten
Agterdenbosch & Pinkse
do 19.00 P&P Gebed Pastoor Bakker & gebedsl. De Wit Con Amore
Zaterdag 4 en zondag 5 november: 31e zondag door het jaar. Zondag Bonifatiusparochie: Allerzielen
za 16.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk & diaken Tolsma Zanggroep, dag van de Mantelzorg
za 19.00 B&B Comm. Gebedsleiders Verviers & Beker
31e zondag door het jaar
zo 9.30 B&B Comm. Pastor Van der Aart
Resonet in Laudibus, Allerzielen
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma St. Maarten, dag van de Mantelzorg
zo 11.00 Bon Euch. Past. Van Deelen & dkn Scheffers Schola Cantorum, Allerzielen en gravenzegening
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma Samenzang, organist, met verstandelijk beperkten,
dag van de Mantelzorg
zo 14.00 Bon Euch. R.K. Oekraïense gemeenschap
Oosterse Ritus
zo 14.30
Gebed Pastoor Bakker & diaken Tolsma Schola, gravenzegening op Sint Agatha
zo 16.00
Gebed Pastoor Bakker & diaken Tolsma Schola, gravenzegening op Noorthey
Zaterdag 11 en zondag 12 november: 32e zondag door het jaar & patroonsfeest Sint Maarten
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
Samenzang, inzameling voor Voedselbank,
deurcollecte orkaan op Sint Maarten
zo 9.30 B&B Comm. Diaken Tolsma
Barina
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & pastor Beemster St. Maarten, kinderwoorddiensten & tienerkwartier,
inzameling voor Voedselbank,
deurcollecte orkaan op Sint Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Van Deelen
Gloria Deo (Latijn)
zo 11.00 P&P Comm. Diaken Tolsma
Con Amore, inzameling voor Voedselbank
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo 14.00 Bon Euch. R.K. Oekraïense gemeenschap
Oosterse Ritus
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 oktober wordt er in de P&P op de weekdagen om 19.00 uur de Rozenkrans gebeden.
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Vieringen in onze kerken
Zaterdag 18 en zondag 19 november: 33e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Woord Pastor Beemster
Afscheidsviering, gelegenheidskoor
zo 9.30 B&B Comm. Pastor Van der Aart
Gerardus Majellakoor, 2e collecte jongerenwerk
zo 9.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk
St. Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Pastoors Van Deelen & Bakker
Schola Cantorum, 2e collecte jongerenwerk,
& diaken Huntjens
eerste assistentie als diaken
zo 11.00 P&P Euch. Pastor Van Eijk
JoKo, kinderwoorddienst
Zaterdag 25 en zondag 26 november: Christus, Koning van het heelal
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma Vier Jaargetijden
zo 9.30 B&B Euch. Past. Van Deelen & diaken Tolsma Resonet in Laudibus
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & diaken Huntjens St. Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Past. Van Deelen & diaken Tolsma Koorschool
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker & diaken Huntjens Con Amore
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo 12.30 Bon Dopen Pastor Van der Aart
Zaterdag 2 en zondag 3 december: 1e zondag van de Advent (lezingencyclus jaar B)
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
Zanggroep
za 19.00 B&B Euch. Past. Van Deelen & dkn Huntjens Samenzang
zo -------- B&B
Samen vieren in de Bonifatiuskerk
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
St. Maarten, kinderwoorddienst en tienerkwartier,
voorstellen communicantjes
zo 10.00 Bon Gebed Voorgangers Rijswijkse kerken
750 kerk in Rijswijk, dankviering
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
JoKo, kinderwoorddienst,
voorstellen communicantjes
zo 14.00 Bon Euch. R.K. Oekraïense gemeenschap
Oosterse Ritus
Zaterdag 9 en zondag 10 december: 2ezondag van de Advent
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & diaken Huntjens Schola
zo 9.30 B&B Comm. Pastor Van der Aart
Barina, collecte voor de PCI
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
Samenzang, viering met kinderen
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Bakker & diaken Huntjens Schola Cantorum, collecte voor de PCI
zo 11.00 P&P Comm. Diaken Tolsma
Con Amore
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo 14.00 Bon Euch. R.K. Oekraïense gemeenschap
Oosterse Ritus
Zaterdag 16 en zondag 17 december: 3e zondag van de Advent
za 16.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk
Samenzang, organist
zo 9.30 B&B Euch. Pastoor Van Deelen
Resonet in Laudibus, boeteviering
zo 9.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Van Deelen
Gloria Deo (Latijn), boeteviering
zo 11.00 P&P Euch. Pastor Van Eijk
Samenzang, organist
Maandag 18 december: Boeteviering
ma 19.00 P&P Gebed Pastoor Bakker

Boeteviering en Biechtgelegenheid

Vieringen op weekdagen in onze kerken
Zie voor vieringen in verzorgingshuizen de websites van de parochies.
maandag
19.30 B&B Rozenkrans
woensdag 12.45 Mar Eucharistieviering & 3e woensdag aanbidding
dinsdag
9.00 P&P Eucharistieviering woensdag 19.00 P&P Rozenkrans
1e dinsdag
9.30 B&B Gebedskring
donderdag 9.00 Mar Communieviering
2e/4e dinsdag 9.30 B&B Communieviering vrijdag
9.00 P&P Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
3e dinsdag
9.30 B&B Eucharistieviering vrijdag
9.30 Bon Eucharistieviering
9

Uw advertenties hier
Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

Ook u kunt hier uw advertenties kwijt.
Voor meer informatie en opvraag van tarieven
kunt u met ons contact opnemen via
kadv@sintmaarten-trinitas.nl.

015-3101643 - www.vdhuz.nl - 070-3202040

Orkaan op Sint Maarten

Begin september trok de orkaan Irma over Sint Maarten
en liet een spoor van verwoesting na. Velen hebben
reeds een bijdrage geleverd aan het lenigen van de
nood. In het kader van het feest van Sint Maarten willen
we vanuit de Sint Maartenparochie geld inzamelen voor
onze zusterparochie op Sint Maarten.
De parochie Saint Martin of Tours kent 15.000 parochianen verdeeld over drie parochiekernen: Saint Martin in
Philipsburg, Mary, Star of the Sea in Simpson Bay en The
Risen Christ in South Reward. De pastorale zorg is toevertrouwd aan twee SVD-paters. Via de Nederlandse afdeling van de SVD is contact gelegd met de parochie op
Sint Maarten.
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Uit de eerste berichten (zie de parochiewebsite: www.
catholicchurchsxm.org) blijkt dat de kerken geen ernstige schade hebben geleden. Wel is het gemeenschapscentrum van The Rizen Christ ernstig beschadigd. Vele
parochianen die onder de orkaan geleden hebben worden gesteund door de parochiële caritasinstelling, The
Bishop William Ellis Foundation.
Op 11 en 12 november zal er naast de gebruikelijke inzameling voor de Voedselbank in de Sint Martinus een
deurcollecte zijn om de parochie op Sint Maarten te ondersteunen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op
NL60 RABO 0365 9004 35 van Sint Maarten, Voorburg
met vermelding van ‘Orkaan Sint Maarten’.
Werkgroep MOV, Pier Tolsma, diaken

Aandacht voor mantelzorgers
Op vrijdag 10 november is het de dag van de Mantelzorg.
In dat kader vraagt de IPCI aandacht voor de mantelzorgers in onze directe omgeving. Op 4 en 5 november
wordt u na de vieringen bloemen aangeboden die u aan
een u bekende mantelzorger kunt geven. Zo helpt u mee
aandacht te besteden aan de enorme zorg en inzet van
de mantelzorgers.
Harry Raven, secretaris IPCI

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

Rozenkransgebed

Aandacht voor de kinderen

In de oktobermaand bidden we op maandag t/m vrijdag
om 19.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk de
Rozenkrans. Wij zijn blij dat we gezamenlijk al onze
gebeden en intenties kunnen voorleggen aan Maria en
er is een grote noodzaak om te bidden voor Kerk en
wereld.
Ter afsluiting van de oktobermaand zal op vrijdag
27 oktober om 19.00 uur pastoor Bakker voorgaan in
een plechtig lof. Wij nodigen u van harte uit!

Naast de kindervertelvieringen en de Eucharistieviering
met kinderen wil ik de aandacht vragen voor de kinderwoorddienst en het tienerkwartier.
Zowel in de HH. Petrus en Paulus- als in de Sint
Martinuskerk zijn enkele enthousiaste moeders die deze
kinderwoorddienst voorbereiden. Met name in de
HH. Petrus en Pauluskerk is de deelname zeer gering.
Het is gebeurd dat er geen kinderen in de kerk waren en
de moeders zich voor niets hadden voorbereid. Daarom
deze oproep om te kijken naar het vieringenrooster in dit
blad en met uw kind(eren) één keer per maand deel te
nemen aan de kinderwoorddienst.

Allerheiligen en Allerzielen
Op het Hoogfeest van Allerheiligen op 1 november is er
een Eucharistieviering om 12.45 uur in de Sint
Martinuskerk.
Met Allerzielen op 2 november is er een
Eucharistieviering om 10.00 uur in de HH. Petrus en
Pauluskerk voor alle overledenen van beide parochies.
Om 19.00 uur zal er zowel in de Sint Martinuskerk als in
de HH. Petrus en Pauluskerk een wooorddienst gehouden worden, waarin de overledenen van het afgelopen
jaar worden genoemd en herdacht. In deze avondviering
kunt u een kaarsje ontsteken voor de overledene die u
persoonlijk wilt gedenken.

Zegening van de graven en urnen
De gebedsdienst en zegening van de graven en urnen ter
gelegenheid van Allerzielen zijn op zondag 5 november.
St. Agatha, Veurse Achterweg om 14.30 uur.
Noorthey, Tuinenlaan om 16.00 uur.
Familieleden, vrienden en belangstellenden worden
uitgenodigd om bij deze vieringen aanwezig te zijn. Ook
is er de mogelijkheid een lichtje te ontsteken bij de
overledenen.

Pastoor W. Bakker

Sint Maartenvieringen
11 november 18.30 uur
Sint Maartenoptocht door Voorburg
Al 66 jaar lang wordt de patroon van de gemeente Voorburg feestelijk in herinnering gebracht met een optocht.
Politie, vrijwilligers en drumbands begeleiden de optocht
door de straten. Kinderen met lampion kunnen
lekkernijen ontvangen van gulle gevers! De optocht
wordt afgesloten op het bordes van de Sint Martinuskerk
waar Sint Maarten hoog in de toren zal verschijnen en
afdalen om aan kinderen Sint Maartenappeltjes uit te
delen.
Verzamelen bij kruising Vlietwijck/Oosteinde om 18.15
uur, aanvang optocht om 18.30 uur.
12 november om 9.30 uur
viering in de Sint Martinuskerk
Het patroonsfeest van de Sint Maartenparochie wordt
feestelijk gevierd met een viering voor de leeftijden van
0 - 100 jaar! De kinderen zijn in de gelegenheid om met
een lampion in de openingsprocessie mee te lopen.
(vervolg pagina 12)
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Sint Maarten en Trinitas
Familieberichten
Getrouwd
Ferry Starrenburg en
Patricia van den Berg
Gedoopt
Laura Linek
Overleden
Remko Triezenberg, 91 jaar
Riet van Etten-Zaat, 86 jaar
Riky Bergman-Wiek, 87 jaar
Loes Meershoekvan der Donk, 91 jaar
Harry van Grieken, 84 jaar
Janny Pynacker-Verwer, 86 jaar

Adventsactie
“Een gezond huis voor de allerarmsten in de Westelijke Jordaanoever.”
De Westelijke Jordaanoever is deel van de Palestijnse gebieden. Door de
politieke situatie is het leven voor de Palestijnse bewoners erg zwaar.
Vooral voor de allerarmste bewoners is gezonde huisvesting een groot
probleem. Sanitaire voorzieningen ontbreken. Door lekkages ontstaat veel
schimmelvorming. Dit alles leidt tot ernstige gezondheidsproblemen.
Vooral alleenstaande vrouwen en jonge kinderen zijn hier de dupe van.
De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem probeert deze mensen te
helpen met het renoveren van de woningen met de plaatselijke aannemers
en vrijwilligers. Zo wordt er voorzien in werkgelegenheid en krijgt de
economie ter plekke een impuls.

(vervolg van pagina 11)

Voor alle kinderen zijn er
nevenvieringen waarin de betekenis
van Sint Maarten en zijn
levensverhaal worden verwerkt.
Het Sint Maartenkoor ondersteunt
de viering muzikaal met ook op
kinderen afgestemde liederen en
jawel, Sint Maarten is in vol ornaat
aanwezig in de kerk.

Christmas Tea

De Bisschoppelijke Adventsactie ondersteunt dit project van harte.
Wilt u meehelpen deze hulp mogelijk te maken door uw gift?
Dat kan op bankrekening: IBAN NL89 INGB 065 310 0000,
t.n.v.: Adventsactie, Den Haag.
Zaterdag 16 en zondag 17 december zal er in de vieringen aandacht
geschonken worden aan deze actie en zal er een deurcollecte zijn.
Werkgroep MOV

Oecumenische reis naar Noorwegen
Onze reis ging naar Noorwegen, waar we vooral van de prachtige natuur
hebben genoten. Met onze gezellige groep van 32 reizigers vaarden we over
van Kiel naar Göteborg. Van daaruit via Oslo naar Gol in het mooie Noorse
Hallingdal. Vanuit ons luxe Resort Hotel Storefjell gingen we naar de Hardangervidda hoogvlakte, de Vøringsfossen waterval, het Natursenter in Eidfjord,
het Valdres Folkemuseum in Fagernes, maakten we een treinrit met de
Flåmbaan en een boottocht over het Sognefjord.
Op zondag bezochten we de enige kerk van deze reis de mooie staafkerk van
Borgund, het Noorse wilde zalmcentrum, hadden een picknick aan de fjord
en een tocht door natuurpark Jotunheimen. De volgende dag naar Oslo met
stadstour, paleis, Vigelandspark en vrije tijd waarna de overtocht naar
Frederikshavn. We bezochten het leuke openluchtmuseum Den Gamble By
en hadden een laatste diner en overnachting in Duitsland. Via het oude
stadscentrum van Bremen huiswaarts.
Het was een prachtige reis en waar we volgend jaar naar toe gaan? Houd de
publicaties in de gaten!
Wij wensen Inge die wegens een val naar huis moest, beterschap!

Op donderdag 28 december
om 14.30 uur is de jaarlijkse
Christmas Tea!
Vanwege de grote belangstelling
voor dit gezellige en sfeervol samenzijn zal de Christmas Tea dit jaar
plaatsvinden in het parochiecentrum
De Haard, Molenpad 2A,
Leidschendam.
Aanmelden
tot uiterlijk 22 december!!
Per e- mail:
parochie@sintmaarten-trinitas.nl
of bij het Centraal Parochiebureau
tel. 070 327 45 11.

Speciale viering

Graag vermelden of u vervoer nodig
heeft en eventueel een rollator
meeneemt
Volwassenenpastoraat:

Op zondag 5 november is er evenals vorig jaar een viering voor mensen met
een verstandelijke beperking. Van de huizen Philadelphia en Middin zal de
leiding worden benaderd om deelname hieraan voor hun bewoners. Deelname vanuit de eigen parochie voor deze mensen is uiteraard ook mogelijk.

Anneke van der Graaff en Leo Valk
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Marja de Goederen, reisleider.

Frans Aarts

Sint Maarten en Trinitas
Oecumenisch Vrouwenwerk

Koffieploeg in de bloemetjes

Terugblik op de startochtend van het Oecumenisch
Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg van
20 september. Marianne Pompert lichtte het onderwerp
‘vertrouwen’ toe. Er was informatie over de kringen
waar nog plaats is en er wordt gezocht naar een
kringleidster voor de excursiegroep. Woensdag
18 oktober wordt de eerstvolgende vrouw en geloof
ochtend gehouden van 10.00 tot 11.30 uur in de
Maartenszaal van de Martinuskerk.
Inleidster is Thérèse Beemster.

Zondag 10 september zijn de vrijwilligers van De Haard in de bloemetjes
gezet namens het parochiebestuur.
Tijdens een gezellig koffie uurtje
werd er ook afscheid genomen van
Maria van der Burgt.
Zij heeft vanaf het begin, 27 jaar lang dus, deel
uitgemaakt van deze groep vrijwilligers.
Maria, dankjewel!

De volgende bijeenkomst is op 15 november van 10.00
tot 11.30 uur in de Leidraad, Hariët Freezerhof 20, Den
Haag (Leidschenveen). Inleidster is die ochtend
ds. Jacqueline Bakker.
De koffie staat klaar vanaf 9.45 uur en iedereen is van
harte welkom.

Ook kon men kennismaken met twee nieuwe vrijwilligers. De ploeg is nu weer compleet en zal met veel plezier de koffie voor u inschenken. U bent van harte uitgenodigd om na de viering een kopje te komen drinken.

Boeren, Burgers en Buitenlui!

Rooster 2017/2018 Oecumenisch Vrouwenwerk
20 december, De Binnenhof, Adventviering voorbereid
door de kerngroep
17 januari, De Haard, door Bep van Sloten
21 februari, Hoeksteen, door Willemijn van Dijk
21 maart, Kruisheuvelkerk, door Ria Keizer
18 april, De Haard, door Nel van Drie
16 mei, De Binnenhof, slotochtend, voorbereid door de
kerngroep.
Contactpersonen: Marianne Pompert: 06 28 14 97 19,
pompertmarianne@gmail.com
Plony Korving: 06 10 29 27 26, p.korving@outlook.com
HH. Petrus en Pauluskerk bij open monumentendag

Mededelingen van de IPCI

Sluitingsbedevaart naar Kevelaer

De afgelopen periode was het heel rustig met de aanvragen voor bijstand. Wel zijn er twee aanvragen voor een
schuldhulpmaatje geweest. Deze zijn in behandeling
genomen. De collecte bij de kerkdeuren heeft nog
€ 640,- extra opgeleverd. Dit zijn giften die per bank zijn
overgemaakt. Wij willen de schenkers van dit bedrag
hartelijk danken.

Aan het eind van dit bedevaartjaar organiseert Haagse
Bedevaarten van 31 oktober t/m 1 november een reis
naar Kevelaer.
We vertrekken op 31 oktober rond 7.45 uur vanuit
Leiden, Leidschendam, Den Haag en Rotterdam.
In Bedburg-Hau is er een H. Mis en ook de lunch. Na het
inchecken in het hotel kunt u deelnemen aan de kruisweg en tijdens het lof wordt de bedevaartkaars gewijd.
Op woensdag 1 november is er een Hoogmis in de
basiliek met kardinaal Marx, waarna de pauselijke zegen
in het forum Pax Christi wordt gegeven. Na het diner is
er afscheid van de Genadekapel en gelegenheid tot het
zegenen van de devotionalia. Rond 18 uur is de bus op
de eerste stopplaats naar huis.
De deelnamekosten inclusief vervoer, lunch, diner, overnachting en ontbijt, warme middagmaaltijd, groepsreisverzekering zijn voor een tweepersoonskamer € 142 en
voor een eenpersoonskamer € 155 per persoon.
Folders om u in te schrijven en meer informatie kunt u
vinden in de kerken en de website www.bedevaart.nl.
Ook kunt u bellen met Ineke Huitema: 010 414 95 77.

Harry Raven, secretaris

Inzameling producten Voedselbank
In het weekend van 11 en 12 november is er de jaarlijkse
inzameling van producten voor de kerstpakketten van de
Voedselbank/Stichting Buren in alle kerken van
Leidschendam-Voorburg.
Het feest van Sint Maarten is het feest waarop het delen
met elkaar in het bijzonder wordt gevierd en het feest bij
uitstek voor deze inzameling. Achter in de kerken liggen
lijsten met de gewenste producten. Ook op de website
kunt u de lijst vinden. Van harte aanbevolen!
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Inspiratie en bezinning

Gedicht

Erbij horen

Roeping
God roept ons allemaal
ieder naar eigen mogelijkheid,
Hij wacht ons antwoord rustig af
Hij geeft ons alle tijd

Mijn ouders hadden elf kinderen.
Met elkaar vormden wij een gemeenschap op microniveau waarbij
wij met elkaar deelden en de normen en waarden van onze ouders
meekregen. Zo ook het katholieke
geloof. Trouw gingen wij naar de
kerk. Zo maakte ik als kind deel uit
van de plaatselijke parochiegemeenschap. Mijn ouders leerden ons daar ook
een bijdrage aan te leveren. Als kind deed ik dit als misdienaar en als kinderkoorlid. Dit gaf mij het gevoel erbij te horen vooral omdat ik toen met leeftijdsgenoten te maken kreeg. Ik ervaarde het als vanzelfsprekend mij in te
zetten voor de parochiegemeenschap.

tijd om na te denken:
hoe vul ik mijn leven in,
doe ik wat God van mij verlangt
of doe ik mijn eigen zin?
ik bid om hulp, ik bid om raad
dan hoor ik weer Zijn Stem,
er is geen twijfel mogelijk meer
ik kies de weg van Hem!
die weg zal soms heel moeilijk zijn
maar ik wil er toch voor gaan,
want Hij die mij geroepen heeft
zal altijd naast mij staan.
José Simons-Castelein

Column
Geroepen
om lief te hebben
In 2018 is er een Bisschoppensynode
met als thema: ‘Jongeren, het geloof
en de onderscheiding van de roeping’. Het voorbereidingsdocument
zegt hierover: “Voor elke persoon
krijgt de roeping lief te hebben concreet vorm in het dagelijkse leven via
een reeks keuzes, die hun uitdrukking
krijgen in levensstaten (huwelijk, het
gewijde ambt, godgewijd leven.), beroepen, vormen van sociaal en maatschappelijk engagement, levensstijl,
het gebruik van tijd en geld, enz. Of
deze keuzes nu bewust gemaakt of
eenvoudig aanvaard zijn, het gaat
om keuzes waaraan niemand zich
kan onttrekken. Het doel van het onderscheiden van de roeping is uit te
vinden hoe je ze kunt omvormen, in
het licht van het geloof, tot stappen
naar de volheid van de vreugde
waartoe iedereen geroepen is.” Een
prachtige uitdaging voor de jongeren
en de Kerk. Al zou ik ook willen zeggen: je bent nooit te oud om jong te
zijn en te leren.
Henk van Zoelen
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Als tiener voelde ik mij echt opgenomen in de parochiegemeenschap. Zij
zagen mij staan en ik mocht er zijn. Zij toonden interesse in mij en zo ontstonden relaties. En waar je relatie met elkaar opbouwt ontstaat gemeenschap. Dit was een prachtige ervaring. Ik hoorde erbij! Als jonge tiener werd
ik gevraagd voor verschillende werkgroepen. Vanaf dat moment begon mijn
persoonlijke zoektocht naar spirituele en religieuze zingeving. Nu ik op deze
periode terugkijk ben ik mij ervan bewust dat dit gevoel van ‘erbij horen’ essentieel was om verder te kunnen groeien in mijn geloof als individu maar
ook middenin een gemeenschap. Zij gaven mij deze kans. Het is zó belangrijk
om opgenomen te worden in de gemeenschap. Daar zijn wij allen als deelgenoot van de gemeenschap verantwoordelijk voor.
Tot op de dag van vandaag heeft mij dit aangespoord om ieder persoon in
onze gemeenschap welkom te heten en ieder persoon het gevoel te geven er
te mogen zijn. Zo vormen wij een ware, liefdevolle en gastvrije gemeenschap
die zelfs over de dood heen met elkaar verbonden blijft. Zo delen wij het geloof naar het voorbeeld van Jezus.
Saskia van Winden-van der Pol, pastoraal werker

Boekbespreking
Titel: Gehangen heiligen: De martelaren van Gorcum
Auteur: Ton Peters ofm (red.)
De martelaren van Gorcum zijn in 1572 opgehangen omwille van hun trouw aan het geloof. Ze zijn ook het slachtoffer van de onvrede met de positie en rol van de Kerk in
die tijd. Dit boek geeft een beeld van de toenmalige economische, sociale, politieke en religieuze ontwikkelingen.
Vervolgens worden de levens en karakters van tien martelaren beschreven.
Zij krijgen hiermee een gezicht dat in onze tijd herkenbaar is. Zo kunnen zij
ook voor ons inspirerende voorbeelden zijn. Tenslotte wordt het proces van
de zalig- en heiligverklaring beschreven. Zo wordt duidelijk welke rol de martelaren in de latere geschiedenis hebben gespeeld en hoe de devotie rond de
martelaren zich in de loop van de tijd ontwikkelde.
Het fraai uitgegeven en rijk geïllustreerde boek biedt een eigentijds beeld
van de negentien martelaren van Gorcum. Deze actualisering maakt het mogelijk 150 jaar na de heiligverklaring de herinnering aan deze heilige mannen
levend te houdend.
Pier Tolsma, diaken

Kerk en wereld

Interview

Lezing Maria in de beeldende kunst

Willie
Tetteroo

Maandagavond 6 november om 20.00 uur geeft kunsthistorica Tieleke Huijbers in de Maartenszaal bij de Sint Martinus een lezing met diabeelden over
Maria in de beeldende kunst. Zij vertelt ons onder meer hoe Maria is afgebeeld in het vroege christendom, over de Lucasmadonna en de verschillen in
de beeldtraditie in de oost-christelijke en de west-christelijke Kerk. Iedereen
is welkom.
Namens de programmacommissie Thérèse Beemster

Cinekerk: Departures
Maandag 20 november kijken we
naar de tweede film van het programma Cinekerk. In de film ‘Departures’ van de Japanse regisseur
Yôjirô Takita volgen we de diepgaande en soms komische kennismaking
van een cellist met de dood terwijl
hij de wonderen, vreugde en betekenis van het leven ontdekt. Welkom: de
Maartenszaal bij de Sint Martinus is open om 19.30 uur. De koffie en thee
staan klaar. De film start precies om 20.00 uur. Na afloop bent u in de gelegenheid een vrijwillige bijdrage doen in verband met de auteursrechten op
de film.
Namens de programmacommissie Thérèse Beemster

Advent: samen op weg
Advent is de aanloopperiode naar Kerstmis. Adventus betekent komst. Op
verschillende plaatsen in onze federatie zijn er activiteiten ter voorbereidng
op Kerstmis. Hieronder een overzicht.
Adventskrans maken
Op maandag 27 november tussen 19.30 en 21.30 uur kunt u in de Benedictuszaal van de Benedictus en Bernadettekerk uw eigen Adventskrans maken.
Zie voor meer informatie pagina 7.
Woensdagavonden in Voorburg
Op 6, 13 en 20 december is er om 19.30 uur een meditatieve gebedsviering
met muzikale ondersteuning in de dagkapel van de Sint Martinus. Het thema
van de vieringen is: Er was geen plaats voor Hem.
Rond 20.00 uur is er koffie en wordt een bij het thema passend onderwerp
besproken. Op de eerste woensdag gaat het over: een gezond huis voor de
allerarmsten in de Westelijke Jordaanoever, het thema van de Adventsactie
met de werkgroep MOV (zie ook pagina 12). Op de tweede woensdag komt
Ellen Sormani om over vluchtelingen en het AZC Rijswijk te vertellen. Op de
laatste avond is er een creatieve activiteit, samen met Toos Oliemuller worden er sterren gevouwen.
Adventsretraite
Ook dit jaar is er een retraite van de Jezuïeten die u via uw computer kunt
volgen. Als u zich opgeeft via www.ignatiaansbidden.org ontvangt u vanaf
3 december dagelijks een Bijbeltekst met begeleidende vragen en aanwijzingen hoe ermee om te gaan. Als u dat wilt, kunt u uw ervaringen met elkaar
delen: op zaterdag 9, 16 en 23 december om 10.00 uur tot circa 11.00 uur in
de Benedictus en Bernadettekerk. De gesprekken worden geleid door pastor
Van der Aart. Bij haar kunt u zich aanmelden.

Wat doe je?
“Ik ben sinds een jaar of zes lid van
de MOV-werkgroep en een van mijn
dingen is zorgen voor de Vastensoep.” MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede en richt zicht op
noden elders in de wereld. “Ook ben
ik vaak betrokken bij de samenstelling van de Vredesviering en dit jaar
bij de Adventsviering.”
“Ik doe ook sinds een jaar of drie
samen met Els Vermin en Martin
Campfens het beheer van De Haard.
Dat houdt in dat je bij ons moet zijn
voor het reserveren en huren van De
Haard en wij zorgen voor voldoende
koffie, thee en andere drankjes. We
zorgen ook voor de aankleding van
de ruimte passend bij de tijd van het
jaar. Ik organiseer ook de koffieschenkgroep. Verder ben ik dan lector en bezorg ik al sinds jaren het
kerkblad. Eerder was ik dertien jaar
actief bij de voorbereiding van de
eerste Communie. Dat was ook heel
erg leuk. Er is in die jaren wel veel
veranderd.”
Wat inspireert je om dit te doen?
“Het is mij met de paplepel ingegoten om andere mensen die dat nodig
hebben, te helpen en op deze manier
kan ik handen en voeten geven aan
mijn geloof. Het praktisch toepassen
is een beetje de drijfveer. Ik heb het
nodig iets te doen. Ik ben heel praktisch ingesteld. Ik heb een verstandelijk gehandicapte zus. Daar ben ik
mee grootgegroeid. Dan weet je niet
beter. Je zorgt dat zij het ook naar
haar zin heeft. Je moet er voor haar
zijn. Dat geldt ook voor mijn andere
broers en zusters. Het heeft ons best
wel gevormd.”
Wat zou je graag willen?
“Ik zou wel koffie willen drinken achterin de kerk in plaats van in De
Haard. Dat is niet zo makkelijk te
realiseren, maar het zou wel meer
mensen trekken en meer contacten
geven. Het is nu een vaste club. Voor
hen is het heel belangrijk. Zo ben ik
heel direct bezig voor mensen.”
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Jeugd en jongeren

Advent: samen op weg naar Kerstmis
Gedichtje over de Advent
Advent is dromen
dat Jezus zal komen,
dromen van vrede
voor mensen van heden.
Iedere week weer
een licht ontsteken
vlammen van vuur
voor de komende weken,
tekens van hoop in de duisternis,
omdat het bijna Kerstfeest is.
Niet als een kind
en niet in een kribbe,
maar als een Vredevorst
hier in ons midden,
dan is er nergens
verdriet meer of pijn,
dan zal het altijd Kerstfeest zijn.

Kleur elke zondag
het vlammetje van één kaarsje.
Na vier weken is het Kerstfeest!

Wees een sterretje voor een ander
Deze sterren zijn lichtpuntjes
naar Kerstmis toe.
Wil jij ook een lichtpuntje zijn?
Schrijf in elke ster iets
dat je kan doen
om voor iemand anders
een lichtpuntje te zijn.
Bijvoorbeeld:
lief zijn voor mama of papa
en voor andere kinderen.

Eerste H. Communie
Informatieavonden
Voor Leidschendam-Voorburg:
maandagavond 13 november
om 20.00 uur in De Haard,
Molenpad 2a,
2264 BN Leidschendam.
Voor Rijswijk:
maandagavond 6 november
om 19.30 uur in de
Benedictus en Bernadettekerk,
Sir Winston Churchilllaan 372,
2285 SK te Rijswijk.
Helpt u mee?
Iedereen is van harte welkom om
zich als vrijwilliger aan te sluiten.
De bijeenkomsten met de kinderen zijn altijd verrassend!
Meer informatie
Zie de websites van de parochies.

Vormsel voor Shining Melodies
Dit zijn ze, de jongeren die binnenkort het heilig Vormsel
ontvangen. Greta, Max, Iwona, Kuba, Ikenna, Marilène
en Roland zijn lid van de Shining Melodies. Ruim drie jaar
met elkaar in gesprek over wat God voor hen betekent.
Ze zijn er klaar voor. Op 29 oktober worden zij gevormd
door bisschop Van den Hende in de Benedictus en Bernadette in Rijswijk. Komt u hen ook steunen? De viering
begint om 10.30 uur.
Vormselwerkgroep, Annemarie van Dam

