
Geachte parochianen en andere belangstellenden, 
 
Hierbij ontvangt u het jaarprogramma voor de middag. Dit programma wordt u aangeboden door de 
Kerngroep Volwassenenpastoraat van de parochies Sint Maarten en Trinitas, maar ook parochianen 
van de rk federatie Vlietstreek zijn van harte welkom. 
 
Vertrouwd is het vaste onderdeel van de viering met de Gemeenschappelijke Ziekenzalving.  
 
Het begrip Omgekeerd Huisbezoek heeft niet meer die betekenis die het had in de jaren ‘80 van de 
vorige eeuw, toen wij zijn begonnen met deze ontmoetingsmiddag. Vanaf heden noemen wij deze 
middag een Pastorale Ontmoeting. Ontmoeting met de leden van het pastorale team en met elkaar 
is immers het belangrijkste gegeven van deze middag. Een van de pastores doet een kort woordje 
vooraf. Een huisbezoek door een van de pastores behoort nog steeds tot de mogelijkheden (aan te 
vragen via het Centraal Parochiebureau). 
 
Pater Joost Koopmans komt spreken over het thema ‘niet kerks, toch gelovig? ’ Oudere 
parochianen ervaren dat ondanks de godsdienstige opvoeding die zij hun kinderen gegeven, 
kerkbezoek voor hun kinderen niet iets vanzelfsprekends is. Samen gaan wij hierover in gesprek en 
delen onze ervaringen. 
 
De jaarlijkse Christmas Tea vindt vanwege de overweldigende belangstelling dit jaar plaats in 
parochiecentrum de Haard, Leidschendam. 
 
Houd in het voorjaar de informatie in de gaten over het zomeruitje in juli/augustus 2018.  
 
Voor het middagprogramma vinden wij het prettig indien u zich aanmeldt.  
Dit kan zowel telefonisch bij het Centraal Parochiebureau (070 3274511) of per mail: 
parochie@sintmaarten-trinitas.nl. Tevens verneemt de organisatie graag of u vervoer nodig heeft. 
Vermeldt u of u zónder of mét rollator gehaald wilt worden? Voor parochianen uit de H. 
Bonifatiusparochie kunnen wij geen zorg dragen voor vervoer. 
Het tijdstip van aanvang voor het middagprogramma is altijd 14.30 uur.  
 
De toegang is vrij. Na afloop bent u bij niet liturgische programmaonderdelen in de gelegenheid om een 
vrijwillige bijdrage te doen, zodat wij het programma Volwassenenpastoraat kunnen voortzetten. 
 
Middagprogramma 2017-2018 
 
Di. 26 september 2017 14.30 uur HH Petrus en Pauluskerk 
Viering met gemeenschappelijke ziekenzalving 
 
Do. 28 september 14.30 uur St. Martinuskerk 
Viering met gemeenschappelijke ziekenzalving 
 
Do. 5 oktober 2017 14.30 uur  
Pater Joost Koopmans. Thema: ‘niet kerks, toch gelovig’? 
Locatie: Maartenszaal Voorburg 
 
Do.28 december 2017 14:30 uur  
Christmas-Tea  
parochie Sint Maarten en Trinitas 
Locatie: De Haard Leidschendam   
Graag aanmelden uiterlijk op 22 december 
 
Do. 1 februari 2018, 14:30 uur  
Pastorale Ontmoeting parochie Trinitas  
Inleiding pastoraal teamlid, diaken stagiair Henk van Zoelen 
Locatie: de Haard Leidschendam 
Graag aanmelden uiterlijk op 30 januari 
 



Wo. 6 juni 2018 14.30 uur  
Pastorale Ontmoeting parochie St. Maarten  
Inleiding pastoraal teamlid, pastoor Bakker 
Locatie: Atrium St. Martinuskerk  
Graag aanmelden uiterlijk op 4 juni  
 
juli/augustus 2018: Zomeruitje parochie Sint Maarten en Trinitas.  
Nadere mededelingen volgen in de Kerk aan de Vliet, website en/of via uw mailadres.  
 


