Kerk aan de Vliet
jaargang 2, nummer 1 - februari/maart 2018

Bij de start van de tweede jaargang
Dit is het eerste nummer van de tweede jaargang van Kerk aan de Vliet. Vorig jaar zijn we enthousiast en voortvarend van start gegaan met een gezamenlijk parochieblad voor de federatie Vlietland. Met enige trots kijken we
terug op het bereikte resultaat, maar we blijven ook voortdurend op zoek naar verbetering van het blad.
Doelstellingen
We willen een mooi blad maken voor alle parochianen.
Een blad dat ook aantrekkelijk is voor hen die – om
welke reden dan ook – niet regelmatig de kerk bezoeken. Een blad dat inspireert, de gemeenschap opbouwt
en ook naar buiten gericht is. Dat betekent dat we vier
soorten artikelen publiceren: artikelen over de inhoud
van het geloof, berichten over geloofsondersteunende
activiteiten, gemeenschapsopbouwende berichten en artikelen over de organisatie van de geloofsgemeenschap.
Veranderingen
In het streven naar meer samenwerking tussen de verschillende parochies van de federatie, past het ook om
meer nadruk te leggen op wat ons bindt. Om deze reden
is het totale aantal parochiepagina's van zes naar vier teruggebracht. Een aantal berichten die tot voor kort op de
parochiepagina's stonden, vindt u voortaan op een van
de algemene pagina's. Daarnaast zijn er kleine veranderingen in de opmaak doorgevoerd.
Lezersonderzoek
Graag willen wij van u horen wat uw mening over Kerk
aan de Vliet is. Het onderzoek is anoniem en wordt gratis
aangeboden door KTO4MKB, specialist op het gebied van
klanttevredenheidsonderzoeken voor MKB-ondernemingen. Op de website kto4mkb.nl/onderzoeken kunt u de
vragenlijst invullen. Hier selecteert u ‘onderzoek E’ door
op ‘starten’ te klikken. Het wachtwoord is: Vlietstreek.

Deelname aan het onderzoek staat open tot 2 april. Het
vragenformulier is achter in onze kerken ook op papier
beschikbaar. In het Pinksternummer hopen wij de resultaten van dit onderzoek te publiceren.
Nieuwe medewerkers
Uw ideeën over Kerk aan de Vliet kunt u ook zelf gestalte
geven. Het maken van het blad kent veel verschillende
taken: grote en kleine, maar wel allemaal noodzakelijk.
Wij zoeken redacteuren, opmakers, tekstschrijvers, interviewers, journalisten, fotografen en illustratoren. Ook
de functie van hoofdredacteur is beschikbaar. Er zijn vele
mogelijkheden om mee te werken aan dit mooie blad.
Informeert u gerust bij een van onze redactieleden.
Namens de redactie, Pier Tolsma, diaken
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Vanuit de huidige twee parochiebesturen is een nieuw bestuur
samengesteld: de personele unie
van besturen. Voor dit bestuur zijn
de volgende mensen gevraagd:
Pastoor Wim Bakker: voorzitter;
Tineke Tangel: vice voorzitter;
Vincent Dobbe voor de portefeuille financiën, penningmeester;
Oscar de Man voor de portefeuille vrijwilligers, secretaris;
Anja van der Wallen voor de portefeuille personeel en juridische zaken;
Steven Verouden voor de portefeuille gebouwen.
Er is een bisschoppelijke machtiging aangevraagd om te komen tot deze personele unie van besturen door de benoeming van deze bestuursleden voor
de drie parochies: H. Bonifatius, Sint Maarten en Trinitas behorende tot de
federatie Vlietstreek. Het is op dit moment dat ik u schrijf wachten op het
antwoord van onze bisschop mgr. Van den Hende. Dankbaar zijn we dat de
bovengenoemde personen vanuit de beide huidige parochiebesturen toegezegd hebben om zitting te nemen in de personele unie van besturen.
Heel veel aandacht blijven we vanuit het bestuur vragen voor de noodzakelijke inbreng vanuit de plaatselijke parochies. Er wordt daarnaast een beroep
gedaan op mensen die overzichtelijke taken op zich willen nemen. Dit is
belangrijk met het oog op het goed functioneren van de parochies in
zakelijke zin, maar nog veel belangrijker omwille van een gastvrije christengemeenschap die we met elkaar willen blijven vormen.
Oscar de Man, secretaris federatiebestuur

Met de federatie Vlietstreek naar Lourdes
In het najaar van 2018 gaan we met onze parochies naar Lourdes. We reizen
in de Mariamaand van maandag 1 tot en met zaterdag 6 oktober. We gaan
met het vliegtuig. 's Morgens vertrekken we vanuit onze parochiefederatie
en diezelfde avond nog zijn we in ons hotel in Lourdes. Ook mensen die minder goed ter been zijn, kunnen de reis maken.
Ook als u nog twijfelt, kunt u al aangeven dat u belangstelling heeft. U
krijgt dan de folder met informatie
toegezonden. In het voorjaar is er
een informatiebijeenkomst. De
datum wordt nog bekend gemaakt.
Deze bijeenkomst duurt 1,5 uur en
pastoor Bakker zal dan uitleg geven
over het thema van Lourdes 2018:
“Doe maar wat Hij u zeggen zal”.
U kunt u opgeven bij: Aad Verhagen (Petrus en Pauluskerk, 070 327 00 66,
aadverhagen@ziggo.nl), Tineke Gerrits (Benedictus en Bernadettekerk of
Bonifatiuskerk, 070 394 80 91, charles.gerrits@gmail.com) en bij Ineke
Huitema (Sint Martinuskerk, 070 387 67 01, ineke.huitema@hetnet.nl).
Wij hopen dat u met ons meegaat. Een bedevaart met de eigen parochie is
een onvergetelijke belevenis.
Aad Verhagen, Tineke Gerrits en Ineke Huitema
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Van het pastoraal team
“Keer nu terug naar mij met heel je hart” (Joël 2, 12)
Ons leven is als een weg. Mens-zijn is op weg zijn. Wie niet meer op weg is,
die leeft niet echt. De eerste christenen noemden zich graag mensen van
de weg, of ook: mensen van de nieuwe weg. Trouwens, dat had Jezus zelf
hun reeds gezegd: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Joh 14,6).
Deze weg wilden ze gaan. Ze waren er blij mee.
Onze weg kan soms te breed worden, en dan is het
waarschijnlijk niet meer de weg van Jezus. We kunnen
ook in een file terecht komen, waarin we maar heel langzaam vooruit komen. Soms komen we per ongeluk op
een verkeerde weg. Dan moeten we de juiste weg proberen terug te vinden. Misschien moeten we daarbij
anderen naar de juiste weg vragen.
Heel gevaarlijk wordt het als je op de goede weg in de
verkeerde richting rijdt: een spookrijder! Voor zo iemand
wordt op de radio gewaarschuwd, want die is een groot
gevaar voor de andere weggebruikers. Het kan ook ge-

beuren dat je in een doodlopend slop geraakt. Dan moet
je wel omkeren als je verder wilt komen. Dat valt meestal niet mee. Maar zonder omkeer kom je er niet meer
uit. Misschien red je het alleen niet. Jezus is bereid om je
te helpen. In het Oude Testament heet het al: “Zacht
leidde Ik hen bij de teugels; aan koorden van liefde trok Ik
hen mee.” (Hos 11,4) En later zegt Jezus: “De tijd is aangebroken… keer om en hecht geloof aan het goede
nieuws.” (Mc 1,15)
Welke keuzes maken we, welke weg gaan we? Het
maken van keuzes is ten diepste de vraag beantwoorden
of wij kind van God willen zijn. De Veertigdagentijd is bedoeld om onze relatie met God en elkaar te herijken, om
de liefde voor God en naaste weer te maken tot onze
diepste en meest fundamentele keuze, en door dagelijks
volgehouden oefening weer te leren om al onze andere
keuzes daardoor te laten bepalen. Terugkeren met heel
mijn hart, als ik merk dat ik vastgereden ben, dat de zorgen en de angsten me boven het hoofd groeien, dat ik
geen tijd meer vind om stil te zijn voor God. Nu is het de
gunstige tijd. Nu ben ik in goed gezelschap met anderen
die ook willen omkeren. Laten wij deze kans en uitnodiging oppakken.
Ingrid van der Aart, pastoraal werker

Veertigdagentijd aan de Vliet
Gedurende de Veertigdagentijd zijn er weer tal van activiteiten binnen de federatie Vlietstreek. In onderstaand
overzicht is alles bij elkaar gezet, zodat u gemakkelijk uw
keuze kunt maken uit de verschillende activiteiten op het
gebied van bezinning, gebed en caritas. Ook is er aandacht voor de kinderen. Elders in dit blad vindt u meer
informatie.
Bezinning en gebed
Veertigdagentijdretraite ‘Met uw wegen vertrouwd‘: dagelijkse digitale bezinning met wekelijkse bijeenkomsten
op zaterdagmorgen in de Benedictus en Bernadette. Zie
pagina 5.
Veertigdagentijdvieringen en activiteiten in de Martinus:
meditatieve vieringen met aansluitend verdiepende bijeenkomsten op de woensdagavonden. Zie pagina 5.
Kruisweg in de Petrus en Paulus: gebedsbijeenkomsten
op de vrijdagavonden. Zie pagina 9.
Huispaaskaars maken op maandagavond 26 maart in de
Benedictus en Bernadette. Zie pagina 15.

Diaconale activiteiten
Betreffende het Vastenactieproject KAP. Zie pagina 13.
Vastensoep in de Martinus op Aswoensdag en de
zaterdagmiddagen. Zie pagina 8, 9 en 11.
Presentatie van het Vastenactieproject na de Aswoensdagviering in de Petrus en Paulus. Zie pagina 8.
Vastensoep in de Kruisheuvelkerk in Leidschendam op
de dinsdagavonden. Zie pagina 11.
Klaverjassen in De Haard op woensdagavond 14 maart.
Zie pagina 11.
Ter ondersteuning van VIDÁM. Zie pagina 13.
Oecumenisch diaconale viering op zondag 25 februari in
de Benedictus en Bernadette.
Oecumenisch diaconale maaltijd donderdagavond
1 maart in de Benedictus en Bernadette.
Activiteiten voor kinderen
Palmpasenstokken voor Palmzondag. Zie pagina 5.
KinderVertelViering op zondagmiddag 11 maart in de
Martinus. Zie pagina 16.
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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

Sacrament van Boete en Verzoening
Dit Sacrament doet de mens de barmhartigheid van God
ondervinden om zelf als mens barmhartigheid te beoefenen. In de tijd voorafgaand aan het grootste feest van
ons christenen: het Paasfeest, wordt er extra gelegenheid gegeven om je met God te verzoenen.
De mogelijkheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen zijn:
In de HH. Petrus en Pauluskerk op 16 en 23 maart om
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9.30 uur en op 26 maart om 19.00 uur na afloop van de
boeteviering.
In de Sint Martinuskerk op 21 maart om 12.00 uur en op
24 maart om 15.30 uur.
In de HH. Benedictus en Bernadettekerk op 24 maart van
17.30 tot 18.30 uur. Aansluitend is er om 19.00 uur een
boeteviering met palmwijding.
Pastoor W. Bakker

Geloven en vieren
Maria Lichtmis en Blasiuszegen

Verenigd in gebed voor de vrede

Op 2 februari wordt Maria Lichtmis
gevierd in de H. Bonifatiuskerk om
9.30 uur en in de HH. Petrus en
Pauluskerk om 9.00 uur.
Op 3 februari na afloop van de viering van 16.30 uur in de Sint Martinuskerk bent u in de gelegenheid om
de Blasiuszegen te ontvangen.

De speciale oproep van de Nederlandse bisschoppen
valt samen met het Jaar van Gebed (zie pagina 14). Zij
vragen in 2018 elke maand op een speciale dag (meestal
een Mariafeest) de rozenkrans te bidden voor de vrede
in de wereld. Er wordt gebeden “dat God de vrede zal
geven en dat Hij – indachtig een gebed van de heilige
Franciscus van Assisi – onszelf tot een instrument van
Gods vrede maakt”. De data zijn: 1 januari, 2 februari,
Pastoor W. Bakker 19 maart, 9 april, 31 mei, 9 juni, 7 juli, 15 augustus,
8 september, 7 oktober, 1 november en 8 december.

Digitale Veertigdagenretraite
Als voorbereiding op het Paasfeest bieden de jezuïeten
een nieuwe digitale Veertigdagenretraite aan: ‘Met Uw
wegen vertrouwd’ (Ps 25). De deelnemers krijgen een
dagelijkse e-mail met een Bijbeltekst en gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten alsook tips over hoe te bidden. Hiermee kun je dagelijks bidden: thuis, in een kapel,
op de bus, in de trein, wachtend op de tram enzovoort.
Deze gratis retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse
spiritualiteit. De teksten zijn geschreven door jezuïet
Hans van Leeuwen sj. De deelnemers kunnen hun ervaringen ook met elkaar te delen. In onze parochie kan dat
op de zaterdagmorgen in de Veertigdagentijd van 10.00
tot 11.00 uur op 19 en 26 februari en 3, 10, 17 en 24
maart in de Benedictus en Bernadettekerk onder leiding
van Yvonne en Emiel Verviers-Beker en mijzelf.
Inschrijven: via www.ignatiaansbidden.org. Wie deelnam
aan de vorige digitale retraite, is automatisch ingeschreven. Aanmelding voor de ontmoetingsgroep op de zaterdagmorgen: pastor.vanderaart@bonifatiusparochie.info.
Ingrid van der Aart, pastoraal werker

Veertigdagentijdvieringen
De werkgroep Veertigdagentijdvieringen is weer vol enthousiasme aan de slag met de voorbereiding van de gebedsvieringen met muziek, zang en stiltes, die vanaf
woensdag 21 februari wekelijks om 19.30 uur in de dagkapel van de Sint Martinuskerk worden gehouden, als
voorbereiding op weg naar Pasen. Als u wilt kunt u zich
bij de voorbereiding aansluiten! Laat u dit weten via onderstaand e-mailadres. Het thema van de vieringen is
‘Biddend op weg naar Pasen’.

Het mooiste is om dan samen te bidden. In onze federatie doen we dat, en we sluiten ofwel aan bij bestaande
rozenkransmomenten, of we bidden de rozenkrans voor
of na een reguliere Eucharistieviering. Voor de komende
tijd: vrijdag 2 februari na de Eucharistieviering van 9.00
uur in de HH. Petrus en Paulus; maandag 19 maart en
maandag 9 april om 19.30 uur in de HH. Benedictus en
Bernadette. Hopelijk komt u ook, zodat we eensgezind
de vrede kunnen afsmeken, en bidt u anders thuis mee.
Een handleiding voor het rozenkransgebed vindt u op:
https://tinyurl.com/yacldv88.
Daan Huntjens, diaken

Palmpaastokken
Op zondag 25 maart is het weer Palmzondag. De kinderen zijn dan extra welkom in de kerk om met hun Palmpaasstokken mee te lopen in de Palmpaasprocessie. Na
de vieringen kan de stok bij iemand worden gebracht die
een beetje extra aandacht verdient. Adressen worden
verstrekt. Dit geldt in het bijzonder voor de kinderen die
zich voorbereiden op de eerste heilige Communie.
HH. Benedictus en Bernadettekerk
Hier zingt in de viering van 9.30 uur de koorschool. De
kinderen kunnen een zelfgemaakte palmpaasstok meebrengen. De eerste communicanten maken hun stok
tijdens de voorbereiding op zondag 18 maart.
HH. Petrus en Pauluskerk en Sint Martinuskerk
Vanaf 19 maart zijn kale stokken af te halen op het centraal parochiebureau (ma-vr 9.30-12.00 uur). Men dient
zelf voor de lekkernijen aan de stok (broodhaantje, theezakjes, jamkuipje, rozijntjes, mandarijn en dergelijke) te
zorgen.

Na afloop bent u van harte welkom bij de koffie. Na de
koffie zijn er activiteiten in het kader van het Jaar van
Gebed. Pastor Van Eijk zal op twee avonden aandacht
besteden aan de litanie van het heilig Sacrament. Zie op
pagina 14 de recensie van zijn boek. Diaken Tolsma zal
aandacht besteden aan de Matthäus Passion. Ook het
Vastenactieproject wordt niet vergeten. Noteert u deze
avonden alvast in uw agenda. Ook op de website zal verdere informatie te vinden zijn.

In Petrus en Pauluskerk kunnen kinderen zich om
10.00 uur aanmelden in parochiecentrum De Haard. Zij
zijn dan met hun ouders in de gelegenheid om de stok te
versieren en vol te hangen met lekkernijen. In de Martinuskerk zijn de kinderen met ouders om 9.00 uur welkom in de Maartenszaal. Een half uur is te weinig om een
stok te maken, na de processie wordt daarom de stok
tijdens de viering door de kinderen afgemaakt.

Namens de werkgroep, Ada Smits (ada.smits@casema)

Pastoor W. Bakker
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Heilige Bonifatius
Centraal secretariaat: Ina van der Steen
Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk
secretariaat@bonifatiusparochie.info
ma t/m vr 9.30 - 12.30 uur: 070 399 24 16
in dringende gevallen: 070 319 16 13
www.bonifatiusparochie.info
Bankrekening:
H. Bonifatiusparochie, Rijswijk
NL70 RABO 0323 1096 75

Heilige Benedictus en Bernadette
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

In memoriam emeritus pastoor Wim van den Ende
Op zaterdag 23 december namen wij afscheid van pastoor Wim van den
Ende in een bijna volle Benedictus en Bernadettekerk. Onze bisschop mgr.
Van den Hende ging voor in de Uitvaartmis waarin vicaris-generaal Dick Verbakel de preek hield. Vlak voor de absoute vormden alle aanwezige collegapriesters een kring rondom de baar van Wim en zongen samen: “In manus
tuas, Domine, commendo spiritum meum.” In uw handen Heer beveel ik mijn
geest. Dat was het indrukwekkend slot van het afscheid van een markant
priester.
Wim van den Ende heeft veel voor ons bisdom en onze parochie betekend.
Zo was hij onder meer van 1969 tot 1975 vicaris-generaal. Nadat hij pastoor
was geworden van de Bernadetteparochie bleef hij nog op vele manieren bij
het bisdom betrokken. Na het plotselinge vertrek van mgr. Bär in 1993 herinner ik mij nog heel goed de viering ‘rond de lege (bisschops)zetel’ in de kathedraal waarin Wim gloedvol sprak. In Rijswijk en later ook in de kerken van
het Haagse deel van de Bonifatiusparochie bleef Wim na zijn emeritaat in
1990 een graag gezien en vertrouwd voorganger en predikant.
Begin 2015 kwam daar helaas abrupt een einde aan door zijn afnemende gezondheid. Maar zolang het ging was hij
elke zondag in de viering aanwezig, eerst in de Benedictus en Bernadettekerk en de laatste tijd in de Bonifatiuskerk.
Zijn buurman van de Generaal Spoorlaan bracht hem trouw, élke zondag!
Wim is te ruste gelegd in een familiegraf op de algemene begraafplaats in Schipluiden. Dat hij thuis mag zijn in het
Licht van de Heer die hij als priester 66 jaar trouw heeft gediend. En wij gedenken hem met grote dankbaarheid voor
het vele dat hij voor de Kerk, onze parochie en onszelf heeft betekend. Op http://www.bonifatiusparochie.info
vindt u mee informatie.
Pastoor Van Deelen

Muziek in de Bonifatius
Pianorecital door Erwin Rommert Weerstra
Op zondag 18 februari geeft Erwin Rommert Weerstra
een pianorecital in de Bonifatiuskerk. Een excellerend
pianist, dat is wat van hem wordt gezegd. Op het programma staan werken van Ludwig van Beethoven. Het
concert begint om 15.00 uur en duurt een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en de
mogelijkheid een glaasje te nuttigen.
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Passieconcert
Op zondag 18 maart om 15.00 uur
verzorgt het Kamerkoor Musica
Sacra o.l.v. Hans Jansen een Passieconcert in de Bonifatiuskerk. Nadere
informatie over dit concert is binnenkort beschikbaar op
www.muziekindebonifatius.nl.

Heilige Bonifatius
Knakenzangers, Paradijsvogels, nu Schola Cantorum

Familieberichten

Jaren geleden kregen zangers van een requiem een ‘knaak’. De Knakenzangers zongen voor de aanwezigen, voor God en omdat ze het graag deden.
Goed, ze kochten er een sigaartje voor. Toen mijn echtgenoot Hans op dat
koor ging zingen, vond ik die naam ouderwets. Aan het eind van een requiem wordt gezongen “In paradisum deducant te Angeli”. Mogen de engelen u
geleiden naar het paradijs. Ik dacht aan vogels die mooi zingen, dus werd het
Paradijsvogels. Van Gerard Legierse hoorde ik dat de naam Paradijsvogels
een andere associatie wekt. De Schola is iets plechtigs van ouds. Gregoriaans
van hoog niveau. Wanneer mensen van buiten de parochie een requiem willen is deze naam herkenbaar. ‘Schola Cantorum’, veel zangplezier.

Gedoopt
Alicya Nasution
Jonah-Petrus van Hoek
Benjamin Berdjem
Tosia Stominska
Mila Radeljić Jakić
Skye Cronwright
Jonathan Sheshi

Catharina Alkemade - v.d. Salm.

Rijswijkse kerken: ‘Wij geloven in Rijswijk’
Op zondag 3 december is met een viering in de Bonifatiuskerk het jubileumjaar 750 jaar kerk in Rijswijk plechtig afgesloten. Voor een volle kerk is teruggeblikt en ook de intentie uitgesproken de samenwerking de komende jaren
te bestendigen, onder het motto: ‘Wij geloven in Rijswijk’. Wij zijn met elkaar gelovigen in Rijswijk. Wij geloven ook in de toekomst voor Rijswijk en
haar inwoners. De betrokkenheid van de vier gevestigde kerken in Rijswijk
leidde tot een inspirerende samenwerking die zich manifesteerde in tal van
bijeenkomsten door het jaar heen.
“Als kerken hebben we elkaar zeker gevonden”, aldus Davo van Peursen, een
van de vier voorgangers. “Toch blijven de afzonderlijke kerken bestaan. We
worden geen gereformeerd-evangelisch-protestantse-Sint Bonifatiusparochie. Maar we willen wel graag waar mogelijk onze krachten bundelen. Het
kerkelijk geheel kan soms meer zijn dan de som der delen.”
Nieuw beeldmerk
Burgemeester Bezuijen en wethouder Borsboom, die bij de viering
aanwezig waren ontvingen als aandenken aan de samenwerking van de
kerken in het afgelopen jaar en in de
toekomst het beeldmerk
‘Wij geloven in Rijswijk’.

Dank van Voedselbank
De vrijwilligers van de voedselbank
Rijswijk willen iedereen hartelijk bedanken voor de donaties en de vele
boodschappen die we in 2017 mochten ontvangen. Wij hopen dat U ons
blijft steunen ook in 2018.

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

Maaltijdprojecten
Benedictus en Bernadettekerk
Op de tweede 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 uur
welkom.
Aanmelden tussen 17.00 en 20.00
uur uiterlijk de maandag ervoor:
2e woensdag: 070 393 90 37 of
070 396 06 99 of 070 325 43 02
4e woensdag: 070 393 90 37 of
070 396 06 99 of 070 325 43 02.

Overleden
Ine van der Kleij-Hendriks, 77 jaar
Rob Pawelec, 70 jaar
Aad de Greef, 85 jaar
Fien van Rijn-Uilenhoed, 86 jaar
Annie Bakker, 98 jaar
Wally Boogaardt-Dito, 94 jaar
Pastoor Wim van den Ende,
92 jaar
Annie de Haas, 87 jaar

Wethouder eet mee

Mee-eten in de Nieuwe kerk
De eet-data in de eerste helft van
2018 zijn: 11 en 25 jan; 8 en 22 feb;
8 en 22 mrt; 5 en 19 apr; 3, 17 en
31 mei; 14 en 28 juni.
Aanmelden: de maandag vooraf bij
mevr. Adele Lievaart 070 393 21 63;
b.g.g. fam. Rog 06 50 28 32 42.

Op woensdag 6 december at de
Rijkswijkse wethouder Björn Lugthart een hapje mee in de Benedictus
en Bernadettekerk. Reactie na afloop: “Vrijwilligers koken om de
week een heerlijke maaltijd voor
mensen die het gezellig(er) vinden
samen te eten. Een hele diepe buiging voor deze vrijwilligers! Wat
ontzettend mooi dat er mensen zijn
die dit allemaal belangeloos voor een
ander doen!”
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Vieringen in onze kerken
Vrijdag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
vr
9.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
vr
9.30 Bon Euch. Pastoor Van Deelen
Zaterdag 3 en zondag 4 februari: 5e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
za 19.00 B&B Comm. Gebedsleiders Verviers & Beker
zo 9.30 B&B Euch. Pastoor Van Deelen
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Van Deelen
zo 13.00 Bon Euch. R.K. Oekraïense gemeenschap
zo 15.30 Mar Gebed Diaken Huntjens
Zaterdag 10 en zondag 11 februari: 6e zondag door het jaar
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 9.30 B&B Euch. Past. Van Deelen & dkn Huntjens
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 Bon Euch. Past. Van Deelen & dkn Huntjens
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD

Zanggroep
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Gloria Deo
Samenzang, organist
Oosterse Ritus
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

Samenzang
Barina
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo (Latijn), na afloop koffie
Con Amore, kinderwoorddienst
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Woensdag 14 februari: Aswoensdag (verplichte vasten- en onthoudingsdag)
wo 10.30 Bon Euch. Pastoor Van Deelen
Schola Gloria Deo
wo 12.45 Mar Euch. Pastoor Bakker
Start Vastenactie
wo 19.00 B&B Gebed Pastor Van der Aart
Resonet in Laudibus
wo 19.00 Mar Gebed Pastoor Bakker & gebedsleider
St. Maarten, 18.00 uur start Vastenactie, vastensoep
wo 19.00 P&P Gebed Diaken Tolsma & gebedsleider
Con Amore, start Vastenactie
Zaterdag 17 en zondag 18 februari: 1e zondag van de Veertigdagentijd
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Schola cum jubilo, na afloop vastensoep
zo 9.30 B&B Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Resonet in Laudibus
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Van Deelen
St. Maarten
zo 11.00 Bon Comm. Pastor Van der Aart
Koorschool
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
JoKo
zo 13.00 P&P Dopen Pastoor Bakker
Zaterdag 24 en zondag 25 februari: 2e zondag van de Veertigdagentijd
za 16.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk
Samenzang, organist, na afloop vastensoep
zo 9.30 B&B Gebed Pastor Van der Aart
Oecumenische diaconale viering
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
Vier Jaargetijden
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Bakker
Gerardus Majellakoor
zo 11.00 P&P Euch. Pastor Van Eijk
Con Amore
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

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
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Vieringen in onze kerken
Zaterdag 3 en zondag 4 maart: 3e zondag van de Veertigdagentijd
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker & diaken Tolsma
St. Maarten, nabestaandenviering, vastensoep
za 19.00 B&B Comm. Gebedsleiders Verviers & Beker
zo 9.30 B&B Comm. Pastor Van der Aart
Resonet in Laudibus
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
St. Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Bakker
Schola Gloria Deo
zo 11.00 P&P Comm. Diaken Tolsma
Con Amore & nabestaandenviering
zo 13.00 Bon Euch. R.K. Oekraïense gemeenschap
Oosterse Ritus
Zaterdag 10 en zondag 11 maart: 4e zondag van de Veertigdagentijd (Zondag Laetare)
za 16.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk
Zanggroep, na afloop vastensoep
zo 9.30 B&B Euch. Pastoor Van Deelen
Resonet in Laudibus
zo 9.30 Mar Euch. Pastor Van Eijk & diaken Huntjens St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Van Deelen
Gloria Deo (Latijn)
zo 11.00 P&P Euch. Pastor Van Eijk & diaken Huntjens JoKo, kinderwoorddienst
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap
zo 13.00 Bon Dopen Diaken Tolsma
zo 15.30 Mar Gebed Diaken Huntjens
Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders
Zaterdag 17 en zondag 18 maart: 5e zondag van de Veertigdagentijd
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
Samenzang, na afloop vastensoep
zo 9.30 B&B Comm. Diaken Tolsma
Barina, hoofdcollecte voor PCI
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
St. Maarten
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Van Deelen & dkn Tolsma Gloria Deo (Ned), hoofdcollecte voor PCI
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
Schola cum jubilo
Maandag 19 maart: Heilige Jozef
ma 9.00 Mar Euch. Pastoor Bakker
Zaterdag 24 en zondag 25 maart: Palmzondag
za 16.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
za 19.00 B&B Euch. Pastoor Van Deelen
zo 9.30 B&B Comm. Pastor Van der Aart
zo 9.30 Mar Euch. Pastoor Bakker
zo 11.00 Bon Euch. Pastoor Van Deelen
zo 11.00 P&P Euch. Pastoor Bakker
zo 13.00 B&B Euch. Paters SVD

Samenzang, organist, na afloop vastensoep
Boeteviering & Palmwijding, Resonet in Laudibus
Koorschool
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gerardus Majellakoor
Con Amore, kinderwoorddienst
Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

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.
Kruisweg
In de HH. Petrus en Pauluskerk wordt gedurende de Veertigdagentijd iedere vrijdagavond om 19.00 uur de Kruisweg gebeden. Wij nodigen u uit om ook een keer met ons mee te komen bidden als voorbereiding op Pasen.
De gebedsgroep

Inleveren palmtakjes
In het weekend vóór aswoensdag, 10 en 11 februari, kunt u uw palmtakje dat u thuis hebt, inleveren achter in de
kerk. Deze worden dan verbrand en met de as wordt het askruisje gegeven op Aswoensdag.
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Sint Maarten en Trinitas
Centraal parochiebureau:
Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg
parochie@sintmaarten-trinitas.nl
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11
in dringende gevallen: 06 10 77 78 75
www.sintmaartentrinitas.nl
Bankrekeningen:
Sint Maarten, Voorburg, NL60 RABO 0365 9004 35
R.K. Parochie Trinitas, Leidschendam
NL33 RABO 0365 9913 25
Sint Martinus
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11
Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

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

Kerkbalans 2018

Kruisbeeld en beelden

In het decembernummer van Kerk aan de Vliet kon u
lezen dat er in onze parochies Sint Maarten en Trinitas,
dit jaar de Actie Kerkbalans in de maand maart wordt gehouden. Een aantal vrijwilligers zal weer op pad gaan om
u uit te nodigen middels een brief van pastoor Bakker,
om deel te nemen aan de Actie Kerkbalans. Uw speciale
aandacht vragen wij voor de bijgevoegde folder. Met
deze actie doen wij op u als parochiaan een beroep, een
financieel steentje bij te dragen ter dekking van de jaarlijkse uitgaven. Uw financiële bijdragen zijn van groot belang voor het voortbestaan van úw parochiegemeenschap. Willen we een toekomst mét pastoraat, een eigen
kerkgebouw en alle activiteiten, dan móét er wat
gebeuren!

Na overleg met monumentenzorg heeft de parochie toestemming gekregen om het kruisbeeld en de beelden uit
de, al jaren geleden aan de eredienst onttrokken kerk
van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, over te
brengen naar de Sint Martinuskerk. De beelden zijn gemaakt door Albert Termote, beeldhouwer uit Voorburg.

Doneer met gulle hand!
Op 19 maart om 20.00 uur in de
Maartenszaal van het parochiebureau, Oosteinde 54, in Voorburg, zal
het parochiebestuur samen met de
Commissie Kerkbalans een avond
organiseren voor alle parochianen met een presentatie
van de financiële situatie van de parochies en waar u
vragen kunt stellen. Wij hopen u te ontmoeten en hopen
en verwachten dat velen ook dit jaar het parochiewerk
weer financieel ondersteunen.
Namens het parochiebestuur, Commissie Kerkbalans

Huispaaskaars
Ook dit jaar bent u in de gelegenheid om een kleine versie van de paaskaars 2018 voor thuis aan te schaffen tot
en met 25 februari. Achter in de beide parochiekerken
zijn intekenlijsten waarop u uw bestelling kunt plaatsen.
Er staan voorbeelden op, maten, kandelaars en de prijzen. Graag uw naam en adresgegevens duidelijk invullen.
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Het is niet eenvoudig om kerkelijk erfgoed een goede
plaats te geven in een andere kerk. De gang naar de dagkapel van de Sint Martinuskerk heeft nu aan de ene kant
de beelden uit de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming en aan de andere kant de glas-in-loodramen
van de Sacramenten uit de Goede Herderkerk.
Het imposante kruisbeeld heeft een plaats gekregen in
de hal van de kerk. De overbrenging van de beelden en
het kruis is gefinancierd vanuit een gift. Waarvoor heel
veel dank.
Ook is een rol stof overgebracht naar de Sint Martinuskerk. Hiervan zijn door een vrijwilligster twee mooie altaarkleden of zoals dat liturgisch heet altaardwalen gemaakt, zowel voor het altaar midden in de kerk als voor
het hoofdaltaar met tabernakel. Hartelijk dank daarvoor.
Pastoor W. Bakker

Oecumenisch Vrouwenwerk
De Vrouw en Geloof-ochtend met als thema ‘Vertrouwen’ is op woensdag 21 februari 10.00 uur in de Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg. De inleiding
wordt gehouden door ds. Willemijn van Dijk. En zij zal
het onderwerp ‘Vertrouwen’ bespreken. Ook deze ochtend wordt vast en zeker een bijzondere. Vanaf 9.45 uur
staat de koffie klaar. U bent van harte welkom.
Informatie: p.korving@outlook.com, tel. 070 3203172 of
pompertmarianne@gmail.com.

Sint Maarten en Trinitas
Oecumenische Vastensoep

Familieberichten

Samen met de PKN kerk in Leidschendam organiseren wij in de Veertigdagentijd het gezamenlijk vastensoep eten in de Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6 in Leidschendam. Vanaf 20 februari bent u elke dinsdag
welkom om een lekkere maaltijdsoep met een boterham erbij te komen eten
vanaf 17.45 uur. Wij beginnen om 18.00 uur met gebed en een lied. Daarna
wordt de soep geserveerd. Komt u allen, want het Vastenactieproject betreft
dit jaar het werk van parochiane Jacinta van Luijk.
Aanmelding via de lijsten in de kerk of via vastensoep@pgleidschendam.nl.
Brengt u zelf een soepkom, lepel en uw portemonnee mee!

Overleden
Aad Zaat, 91 jaar
Dory van Dusseldorp-van Elk,
87 jaar
Cees Meeuwisse, 87 jaar
Wil Vaandrager-den Elzen, 87 jaar
Frida Bleeker-van den Nouland,
79 jaar
Aad van der Lans, 87 jaar

Wilt u ons helpen de vastensoep te koken?
Er is een vaste ploeg koks die elk jaar opnieuw kookt maar er is dringend versterking nodig. U krijgt een recept voor vijf liter soep van ons en brengt de
soep warm naar de kerk op dinsdagavond. Heeft u geen vervoer? Dan wordt
de soep bij u opgehaald. De kosten worden vergoed. De eerste avond is er
traditiegetrouw erwtensoep, met of zonder vlees.
U kunt u aanmelden via 06 38 92 59 51 of via willietetteroo@gmail.com.
Alstublieft, kom ons helpen. Uw hulp is echt nodig.
Namens de MOV-groep, Willy Tetteroo

Vastensoep in de Sint Martinus
Op Aswoensdag 14 februari is er in de Maartenszaal om 18.00 uur een vastensoepmaaltijd, waarbij het Vastenactieproject wordt ingeleid. Op de zaterdagen komt de vastensoep in plaats van het koffiedrinken na de viering.
Werkgroep MOV

Klaverjasavond
Het is weer zover, op woensdag
14 maart gaan we voor de negentiende keer klaverjassen!
In het kader van de Vastenactie kaarten we weer voor het goede doel.
Ook degenen die rummikub willen
spelen zijn van harte welkom in De
Haard, Molenpad 2, Leidschendam.
De entreeprijs is € 5 per persoon en
natuurlijk is er ook weer een grandioze loterij. De zaal is open vanaf
19.30 uur en we streven er naar om
20.00 uur te beginnen. De opbrengst
is héél belangrijk maar we gaan er
ook een hele fijne en gezellige avond
van maken!
U kunt zich aanmelden op
070 327 35 46 of 06 51 26 46 27,
ook komen er intekenlijsten achter
in de kerk. U bent van harte welkom!

Christmas tea 28-12-2017

Namens de MOV-groep, Lidy Tetteroo

Wereldgebedsdag – Internationale Vrouwendag

Pastorale ontmoeting

De Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg nodigt u uit op 11 maart om
19.00 uur in de Oude Kerk, Herenstraat 77, Voorburg, voor de viering van
Wereldgebedsdag – Internationale Vrouwendag, met als thema: ‘En God zag
dat het GOED was…’ Vrouwen uit Suriname hebben zich hierdoor laten inspireren en wij mogen dat laten doorklinken in stilte en gebed, woord en muziek, kleuren en licht. Barbara Zwaan, geestelijk verzorger, is de voorganger.

Het pastorale team nodigt u uit
voor een ontmoeting op donderdag
1 februari om 14.30 uur in De Haard
aan het Molenpad 2a. Diakenstudent
Henk van Zoelen zal een korte inleiding houden over het diaconaat. Ook
kunt u in gesprek gaan met het pastoraal team.

Altijd al Gregoriaans willen (leren) zingen?
Al zo'n tien jaar kennen we in de St. Martinus- en Trinitasparochie een Schola. Zij bestaat op dit moment uit vijftien zangers, zeven dames en acht heren,
waaronder de dirigent René Mahieu en repeteert elke maandagavond om
20.00 uur in de dagkapel van de St. Martinuskerk. Ook al lijkt dit een mooi
aantal, er is toch behoefte aan uitbreiding. Nieuwe leden kunnen onze bijdrage aan de Eucharistievieringen versterken.
Belangstelling? Neem contact op met René Mahieu, 06 22 28 00 55.

U kunt zich tot 30 januari aanmelden
via parochie@sintmaarten-trinitas.nl
of 070 327 45 11.
Graag vermelden of u vervoer nodig
heeft en of u een rollator meeneemt.
Anneke van der Graaff en Leo Valk
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Veenweg 14, Nootdorp
Damlaan 64, Leidschendam

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

Bericht vanuit de IPCI

Vrijwilligers en organist gezocht

Het was de laatste twee maanden van het afgelopen jaar
een drukke tijd. Eerst de inzamelingsactie voor de Voedselbank waar wij de laatste keer al over bericht hebben.
Daarna de klompencollecte. Deze heeft ruim € 2.100,00
opgeleverd. Fantastisch, hartelijk bedankt.

Voor de vieringen in Expertise Centrum Mariahoeve,
gelegen aan de Hofzichtlaan 115, zijn we dringend op
zoek naar een aantal nieuwe vrijwilligers. De vieringen
worden gehouden op de vierde zondag in de maand en
beginnen om 11.00 uur. Ook op donderdagochtend om
11.00 uur is er eenmaal in de maand een viering.

Vlak voor de Kerst hebben we zeventien gezinnen – die
alle eindjes aan elkaar moeten knopen – kunnen verblijden met een kerstenveloppe met inhoud, zodat ze iets
extra's hadden en een fijne Kerst konden beleven. Ook
de oudere eenzame mensen onder ons hebben we niet
vergeten en door middel van een mooie kaart laten
weten dat we er voor hen zijn.
Aan het begin van dit nieuwe jaar gaan we van start als
één IPCI, nu de bisschop de samenvoeging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 heeft goedgekeurd
door middel van een decreet. Samenvoegen is samenwerken en alle administratieve zaken in elkaar over laten
vloeien. We gaan weer met volle inzet dit jaar tegemoet.
Wij hopen dat wij ook in 2018 weer op uw financiële ondersteuning mogen rekenen. U bijdragen kunt u storten
op NL64 INGB 0008 8339 19 t.n.v. IPCI.
Harry Raven, secretaris
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Vrijwilligers begeleiden de kerkgangers van de gesloten
afdelingen naar de kapel en brengen hen na afloop van
de kerkdienst weer terug naar de afdelingen. Tijdens de
vieringen zijn zij behulpzaam bij de liturgie.
Ook zoeken we een organist voor de vieringen op de
vierde zondag in de maand. Meer informatie en opgave
via: 06 39 85 10 62 of arja.hoogerbrugge@florence.nl.
Arja Hoogerbrugge, geestelijk verzorger

Kerk en wereld
Een bijzonder Vastenactieproject
De Bisschoppelijke Vastenactie heeft een project uit
onze regio aangemerkt als eigen project en ondersteunt
dit financieel. Het gaat om het werk van parochiane
Jacinta van Luijk uit Leidschendam die in Kitale in Kenia
werkt aan gemeenschapsopbouw, gezondheid en vrede.
Al 35 jaar werkt Jacinta met een team van twaalf mensen aan de verzorging van aidspatiënten onder de naam
Kitale Aids Programme (KAP). Het werk is nu uitgebreid
met voorlichting voor familie en verzorgers en over
gedragsverandering om besmetting te voorkomen. De
patiënten worden geholpen bij de verwerking van het
trauma dat juist hén dit is overkomen. Vaak gaat dit gepaard met het beslechten van ruzies binnen relaties en
families en tussen leden van verschillende stammen.

Vredeswerk is nu een belangrijk deel van het werk geworden. Verder wordt ook hulp geboden bij het voorkomen en bestrijden van verslaving aan drugs en alcohol
en worden verloren lopende jongeren begeleid. Vanwege deze nieuwe activiteiten is de naam met toestemming
van de Keniaanse overheid veranderd in Kitale Community Advancement Programme, waarbij de afkorting KAP
behouden kon blijven. Met haar team verricht Jacinta
wonderen in de stad Kitale en wijde omgeving. Dit kan
alleen maar omdat het project werkt met honderden
vrijwilligers in de wijken en de dorpen. De gehanteerde
methoden zijn cursussen, groepsgesprekken, (straat)toneel en ‘landdagen’ waar hele bevolkingsgroepen naartoe trekken.
De Bisschoppelijke Vastenactie (BVA) gaat het project
van Jacinta mee-financieren: bij elke euro die de parochies uit onze regio bijeen brengen, legt de BVA 50 eurocent bij. Daartoe moet de administratie van BVA wel
weten dat een bijdrage inderdaad bestemd is voor dit
project. Wij hopen op een mooi resultaat!
Voor ieder die via de bank wil doneren:
Bisschoppelijke Vastenactie, Den Haag op:
IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 met vermelding:
Kitale Kenia, projectnummer 400346
(Gebruik dus geen overschrijving met het algemene
betalingskenmerk).
Werkgroep MOV

Het oecumenisch diaconaal project: VIDÁM-contactclowns
Dagelijks vervullen ze allemaal een rol in het maatschappelijk leven. Ze zijn getrouwd, wonen samen of alleen en
oefenen diverse beroepen uit, verrichten vrijwilligerswerk, runnen een huishouden. Tot zover niets bijzonders. Maar laat ze een rode neus opzetten, een wat
vreemd uitziend, bij elkaar gezocht net niet passend pak
aantrekken en ze doen hun werk als contactclown. Ze
spelen regelmatig in verzorgingstehuizen, woonprojecten voor mensen met dementie of huizen voor kinderen
met verstandelijke beperkingen. Voor deze mensen is
contact niet vanzelfsprekend. De contactclown brengt interactie en voorkomt isolement door intensief en vrolijk
contact. Ze hebben allemaal een clownsopleiding gedaan
en volgen vaak extra cursussen. De VIDÁM-contactclowns spelen individueel of samen in tehuizen in Nederland. Vanaf 2015 spelen ze ook in Roemenië jaarlijks in
tehuizen, op kinderkampen en in zigeunerdorpen.
Juist op plaatsen waar kwetsbare en eenzame mensen
zijn, maken zij zonder woorden contact. Dan gebeuren er
wondermooie dingen. Zij brengen echte vreugde: vidám.
In 2018 gaan de VIDÁM-contactclowns opnieuw naar
Roemenië, naar Bita in de omgeving van Covasna.

Ze reizen voor eigen rekening in hun eigen vrije tijd. Zij
spelen er voor ouderen, zieken, (wees)kinderen en hulpbehoevenden.
In deze Veertigdagentijd ondersteunen wij hun werk. De
collecte van de diaconale viering (25 februari om 9.30
uur) en van de maaltijd van ontmoeting (1 maart om
18.00 uur) gaat naar de VIDÁM-contactclowns, en wees
gewaarschuwd, zij laten ook bij ons van zich horen!
Beide activiteiten zijn in de Benedictus en Bernadette.
Ingrid van der Aart, pastoraal werker
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Inspiratie en bezinning
Gedicht

Even ademhalen!

Schietgebed
Strijk wat zalve,
o God, op iedere wond,
leg een woord van
meelij in elks mond,
wat zon op ons,
wees goedertieren,
wat rust om het gewas,
wat vrede voor de dieren.

Een gewone werkdag op mijn werkplek bij de St. Martinuskerk in Voorburg. Tegen het einde van de ochtend loop ik even naar de zolder
boven de dagkapel om iets te zoeken. Als ik de trap weer afloop, heb
ik in mijn hoofd al een lijstje van
e-mails die ik nu wil gaan schrijven.
Dan hoor ik de Angelusklok van de
kerk luiden. Wacht eens… waarom
loop ik eigenlijk niet eerst even de
kerk in om daar kort te bidden?
Als ik vijf minuten later de kerk weer
uitkom, ben ik dankbaar dat ik deze
ingeving heb gekregen. Mijn werkdag is erdoor veranderd. In plaats van gewoon maar weer door te rennen,
kon ik even alles laten bezinken bij God. Bovendien kon ik andere mensen
even ‘bij Hem brengen’: door te bidden voor de mensen met wie ik vandaag
bezig ben, en voor de mensen die ik straks wil gaan mailen!

Richard Minne

Column
Het gewone alledaagse is ‘gewoon’,
saai zeggen ze. Het alledaagse ‘gewone’ is toch echt bijzonder. Kijk
naar de nijvere mieren. Hoe zij volhouden, doormarcheren. Hoe zij
grote dingen transporteren voor opbouw, herstel of afvoer. Die dingen
zijn soms veel groter dan zijzelf. Zij
zijn dan ook oersterk. Allen weten
hun opdracht, wat te doen. Zo weten
mieren door hun veelheid hun wereld in stand te houden. Brengt een
mensenvoet hun miereneieren in gevaar, dan zijn ze allen paraat om het
ontwrichte evenwicht te herstellen
en weer verder te gaan. Wij zien een
ogenschijnlijke wirwar van door elkaar lopende mieren. Zie naar al het
nietige, het stralende in de natuur.
Nu, de kale naakte bomen, die hun
kracht laten zien. Zie de mooie berkenbomen, met hun gracieuze donkere sluiers, waar voorheen blaadjes
aan zaten. Als je goed kijkt, zie je al
weer de knoppen voor nieuwe kleine
blaadjes.
Kijk om je heen, naar al dat moois,
je ziet wondertjes die je blij maken,
deel dat. Kijk uit je raam naar de
wondere wereld, waarin zoveel gebeurt. Neem er de tijd voor. Het zal
je veel opleveren. Je zult willen
weten, er gaat een wereld voor je
open. Ook als het leven geen feest
voor je is. Zoek dan troost in gewone
dingen, die niet saai zijn, die niets
zeggen... maar er zijn voor jou en
mij. Het is Gods schepping.
Liesbeth Hoogduin
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Altijd alleen maar actie is voor ons christenen niet goed. “Als ik A zeg, moet
ik ook B zeggen: de B van bidden”, zei onze bisschop Van den Hende op
31 december in het geloofsgesprek op tv. Zeer de moeite waard om even
(15 minuten) terug te kijken: https://tinyurl.com/ybrcxnzc.
Bidden is de ademhaling van de ziel; zonder ademhaling is ons geloof in
groot gevaar. We vieren dit liturgisch jaar (tot en met 1 december 2018) in
ons bisdom een speciaal Jaar van Gebed: om onze verbondenheid met God
te vernieuwen, om aandachtiger te kunnen leven, om anderen bij Hem te
kunnen brengen. We zullen in onze federatie aandacht geven aan dit themajaar, onder andere op deze plek in Kerk aan de Vliet, door het ignatiaans bidden in de Veertigdagentijd en door het bidden van de rozenkrans voor de
vrede in de wereld (zie pagina 5).
Daan Huntjens, diaken

Boekbespreking
Titel: Levend Brood voor onderweg: Een theologisch
commentaar bij de litanie van het Heilig Sacrament
Auteur: Ton van Eijk
Priester en theoloog Ton van Eijk noemt de Eucharistie
het middelpunt van het kerkelijk leven. Dit Sacrament
van liefde en van eenheid speelt een belangrijke rol in
het leven van de iedere gelovige en van de geloofsgemeenschap als geheel. De aanroepingen van de litanie
bevatten allerlei beelden van het heilig Sacrament. Van
Eijk geeft commentaar bij deze beelden. Hij is op zoek gegaan naar de bron
en de betekenis ervan. Dat is primair een theologische exercitie. Het resultaat ervan is echter meer dan theologie. Het is ook heel duidelijk spiritueel
van aard. Hierdoor kan het iedereen helpen dieper door te dringen tot het
mysterie van de Eucharistie en tot de betekenis van het Sacrament.
Het boek kent een groot aantal paragrafen met telkens commentaar op een
of twee aanroepingen. Hiermee is het opgedeeld in hapklare brokken die
mogelijk enig kauwwerk vragen. Het boek is te koop via www.betsaida.org.
Pier Tolsma, diaken

Leren en verdiepen

Interview

Lezing Maria in Bijbelse verhalen

Adri Sloot

Woensdagavond 14 februari om 20.00 uur bent u aansluitend op de Aswoensdagviering van harte welkom in de Maartenszaal bij de tweede lezing
over het thema Maria. Deze lezingenserie is voortgekomen uit het succes
van de tentoonstelling in Museum Catharijneconvent. Marlies Roelofs vertelt
u op inspirerende wijze meer over de betekenis van Maria in Bijbelse
verhalen. Voor dit avondprogramma is er geen vervoersregeling.
Namens de programmacommissie, Maria Maas

God ontmoeten in Paulus
Tijdens drie bijeenkomsten op woensdagavond in april
(4, 11 en 18) zal diakenstudent Henk van Zoelen het
boekje ‘God ontmoeten in Paulus’ van Rowen Williams,
voormalig Anglicaans aartsbisschop van Canterbury, bespreken. Aanmelding voor deze serie is noodzakelijk voor
de aanschaf van het boekje: havz2903@gmail.com. De
kosten van het boekje bedragen €14,90.
Pier Tolsma, diaken

Huispaaskaars maken
In de Paaswake worden in de nieuwe Paaskaarsen ontstoken als symbool
van het Licht van Christus dat het kwaad overwonnen heeft. In veel huiskamers staat tegenwoordig een kleine versie van de Paaskaars: de Huispaaskaars. U kunt uw eigen Huispaaskaars maken. Wij zorgen voor de kaarsen en
het materiaal. Alles is aanwezig om de kaars te versieren zoals u dat wilt. We
beginnen de avond met wat uitleg over de symbolen die we vaak terugzien
op de Paaskaarsen, daarna gaan we in alle rust aan het werk. We sluiten af
met een korte meditatie. We doen dit maandag 26 maart van 19.30-21.30
uur in Benedictuszaal van de Benedictus en Bernadettekerk. De kosten zijn
€15,00 p.p. Aanmelden op: pastor.vanderaart@bonifatiusparochie.info
Ingrid van der Aart en Saskia van Winden, pastoraal werkers

Cinekerk: Samba
Op donderdag 22 maart wordt de film ‘Samba’ vertoond.
In deze film brengt het lot twee mensen samen die een
totaal verschillende achtergrond en leefwereld hebben.
Alice doet na een burn-out haar best om haar leven weer
op de rails te krijgen. Zij ontmoet de Senegalese vluchteling Samba die al tien jaar in Frankrijk overleeft in het ene
na het andere rotbaantje. Iedereen is van harte welkom:
de Maartenszaal aan het Oosteinde 54 in Voorburg is open om 19.30 uur. De
koffie en thee staan klaar. De film start precies om 20.00 uur. Na afloop kunt
u een vrijwillige bijdrage geven voor de auteursrechten op de film.
Namens de programmacommissie, Maria Maas

Priester of diaken worden?
Open dag op zondag 25 februari 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur op het
centrum voor diaken- en priesteropleiding van het bisdom Rotterdam, Park
Vronesteyn 14 te Voorburg, www.vronesteyn.nl. Stafleden en studenten
(waaronder diaken Daan Huntjens die dit jaar tot priester wordt gewijd) zullen aanwezig zijn om te vertellen over de opleiding tot diaken en priester in
ons bisdom. Welke weg ga je concreet als diaken of priesterstudent? Heb je
interesse, heb het het gevoel dat de Heer je roept of zegt iemand in je omgeving tegen jou: diaken worden, priester worden is dat niet iets voor jou?
Aanmelding via priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl of diakenopleiding@
bisdomrotterdam.nl of 070 387 38 04 of 06 27 14 01 17.
W. Broeders, rector Vronesteyn

Wat doe je?
“In de Martinuskerk is mijn hoofdtaak het coördineren van de misdienaars en acolieten. Sinds 1979 zing ik
in het parochiekoor Sint Maarten.
Ook ben ik nog reservekoster voor
het vijfde weekend in de maand. Ik
ben in deze kerk gedoopt, heb er
mijn eerste heilige Communie gedaan en ben er gevormd en getrouwd. Mijn roots liggen wel in dit
gebouw. Ik ben negen jaar voorzitter
geweest van de scouting Sint Maarten-Hildegard. Nu doe ik nog gebouwenbeheer en ondersteuning bij het
oud papier ophalen. Sinds kort zit ik
in de werkgroep voor de lampionoptocht op Sint Maarten.”
Waarom doe je dit?
“Overal vinden veranderingen plaats:
in de Kerk, bij de scouting, op het
werk. Je moet de kansen grijpen die
op je pad komen. Tradities zijn goed
maar tegelijkertijd moet je ook blijven kijken naar wat goed is voor de
toekomst. De Kerk helpt mij in mijn
werk en mijn werk helpt mij in de
Kerk. De vaardigheden die op je werk
opdoet komen weer te pas in het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is
vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het
geheel van activiteiten vormt mij en
zorgt ervoor dat ik in balans ben en
met twee benen in het leven sta. Ik
heb altijd een binding met de Kerk
gehad. Het geloof is een levenslange
zoektocht. De katholieke vieringen
met het woord, de rituelen en symbolen passen bij mij. Zij helpen mij in
de zoektocht naar God. Hierin vind ik
mijn inspiratie.”
Wat wil je graag?
“Ik zie dat de groep ouderen kleiner
wordt. De jongeren vormen een kleine groep. Ik maak me daar wel zorgen over. Ik probeer het geloof aan
mijn kinderen mee te geven. Zij zijn
de toekomst van de Kerk. De Kerk
moet uitnodigend zijn voor mensen
die op zoek zijn. Mensen moeten zich
er thuis kunnen voelen. Ik wil ook dat
het pijporgel in de Sint Martinus
nieuw leven in geblazen wordt.”
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Jeugd en Jongeren
Op weg naar Pasen
Over een paar weken is het Pasen.
Dan vieren we dat Jezus is opgestaan
uit het graf. De voorbereidingstijd
naar Pasen is de Veertigdagentijd.
Dit is een mooie tijd om na te denken hoe je kunt leven zoals Jezus dat
ons heeft voorgedaan.
Hiernaast zie je een kalender voor de
Veertigdagentijd. Maak thuis met elkaar afspraken waar je samen aan
gaat werken (bijvoorbeeld: behulpzaam zijn, niet mopperen, aardig zijn
tegen anderen). En kleur een voetje
als het je die dag gelukt is om je aan
de afspraak te houden.
Jacqueline Timmer-Smeele

KinderVertelVieringen
De komende periode zijn er de volgende KinderVertelVieringen voor kinderen van 0-7 jaar en hun (groot)ouders, in de Sint Martinuskerk.

WWJD – What Would Jesus Do?
Wat zou Jezus doen? Daar stonden de Shining Meldodies – gevormd in oktober vorig jaar – bij stil. Een mooi
thema waar we iedere dag bij stil kunnen staan. De rode
draad ook voor ons geloof.
De vormelingen met de groepsnaam The Flames zijn inmiddels in hun tweede vormseljaar beland. Dat is even
wennen want in dit jaar bezoeken zij alle kerken van de
federatie Vlietstreek. Zo zijn zij al twee keer in Rijswijk
geweest en staat er binnenkort een bijeenkomst in de
mooie Petrus en Pauluskerk op het programma. In dit
tweede jaar gaan de gesprekken over gemeenschap.
Juist hier was Jezus ook actief. Tijdens een sessie over
het kerkgebouw ontwierpen de jongeren ook hun eigen
kerk.
Met veel plezier kunnen we melden dat intussen ruim
zeventien jongeren zich hebben aangemeld voor de
nieuwe groep. Zij zijn inmiddels één keer bijeengeweest.
Tijdens deze gezellige sessie hebben ze met elkaar kennisgemaakt.

Feest van de ontmoeting op 4 februari om 15.30 uur
We vieren hoe het kindje Jezus voor het eerst naar de
tempel werd gebracht en daar bijzondere ontmoetingen
had. We vergeten ook de traditie van pannenkoeken op
deze dag niet.
KinderVertelViering Jona op 11 maart om 15.30 uur
De Veertigdagentijd wordt met de allerkleinsten gevierd
met het verhaal over Jona. In het overbekende verhaal
wordt verteld over de profeet die zich wilde onttrekken
aan zijn verantwoordelijkheid. Na drie dagen in de buik
van de vis op de bodem van de zee staat hij op. En hij
ziet dat de wegen van God onvoorstelbaar zijn.
Op een speelse en vrije manier raken de kinderen bekend met de kerkelijke ruimte, met de verhalen over
God en de mens en brengen zij deze al vierend met
elkaar samen.

Wij zoeken nog werkgroepleden. Wij willen graag jongeren helpen bij hun geloofsontwikkeling op een leuke manier die past bij hun leeftijd. Hierbij komen wij handen te
kort. Stuur ons een mailtje. Wij zijn te bereiken via
vormsel.vlietstreek@gmail.com.

Paastuinviering op 1 april om 11.00 uur
De Paastuinviering is een vertrouwde manier geworden
om Pasen te vieren met de allerkleinsten. Het verhaal
over Maria van Magdala die op Paasmorgen bij het lege
graf komt, wordt verteld en in beeld gebracht. Het open
graf staat in een mooie tuin, die nog mooier wordt gemaakt. Met deze viering leren kinderen de betekenis van
Pasen kennen en vieren. Na afloop is het eieren zoeken
in de buitentuin van de St. Martinuskerk.

Annemarie van Dam, werkgroep Vormsel

Daan Huntjens, diaken

