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Pinksteren
Een paar weken geleden kwam ik bij een
doopviering een jong echtpaar tegen dat
woont op een afgelegen eiland met een
bevolking die arm is en nog tamelijk primitief. Hij werkt daar als arts. Zij is eigenlijk
ook arts maar werkt in de organisatie van
de Vincentius-vereniging, waar zij beiden
lid van zijn. De Vincentius-vereniging was
vroeger zeer actief in Nederland. In veel parochies was er een afdeling met mensen die
zich inzetten voor de armen. Deze vereniging is opgericht in Frankrijk in de 19e eeuw
en genoemd naar een Franse priester, Vincent de Paul (1581-1660) die een apostel
van de armen was, en een heilige. Dit echtpaar is vanuit hun geloof en idealistische
motieven op deze manier werkzaam onder
armen, en dat trof me.
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Binnenkort vieren we het Pinksterfeest.
Toen Jezus zijn leerlingen vertelde dat hij
terug zou keren naar de Vader, beloofde
Hij hun een Ander die met hen zou zijn
in zijn plaats: de heilige Geest. De leerlingen zijn na Jezus’ hemelvaart dan ook bij
elkaar gebleven en hebben gewacht. Met
Pinksteren zijn ze naar buiten getreden. In
hun spreken en optreden herkenden velen
de werking van God. En het leidde tot een
prachtige gemeenschap van gelovigen die
één waren van hart en ziel en waarin niemand gebrek leed omdat ze hun bezittingen deelden (Hand.4,32).
Dat vuur en die liefde van het begin zijn ook
voor ons bedoeld. Als christenen hebben
wij deel aan de heilige Geest. We ontvangen hem door doop en vormsel. We eren

hem door te luisteren naar zijn stem en zijn
raad te volgen. De heilige Geest werkt door
de mensen. We zien het in de heiligen die
er in de loop van de eeuwen zijn geweest
en bijzondere dingen hebben gedaan. Zij
hadden een charisma, een bijzondere gave,
ontvangen van God en aangepast aan de
noden van de tijd, waardoor de Kerk telkens
weer nieuw en levend was.
De Geest geeft inspiratie aan ieder die
daarvoor open staat. Zo komen mensen
tot geloof, of tot verdieping ervan. Ze brengen hun geloof in praktijk en stellen zich
ten dienste van hun naasten of van de gemeenschap. Er gebeuren prachtige dingen
in de wereld, en ook in onze gemeenschappen hier. Als we in ons hart de bereidheid
hebben om goed te doen, dan vinden we
ook de mogelijkheden daartoe, dan komt
het licht op het juiste moment, ook al is dat
soms na een periode van wachten en onzekerheid.
We leven in een tijd van krimp wat betreft
gelovigen en roepingen. Het is de situatie
die God ons op dit moment geeft en waarin
we ons moeten afvragen: wat kunnen we
doen? Belangrijk is te blijven geloven, te
leven naar het evangelie en dat gestalte te
geven door de liefde, binnen de gemeenschap en naar buiten toe. Dan mogen we
met vertrouwen uitzien naar de komst van
de heilige Geest en zijn gaven voor deze tijd.
Een goed Pinksterfeest aan u allen!
Pastor Thijs van Zaal
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Uw
accountant
en adviseur
Ook voor uw aangifte: • inkomstenbelasting
• erfbelasting
• schenkbelasting
en advisering over:
• (levens)testamenten

...omdat het leven verder gaat.

06-128 222 22
(dag & nacht)

John van Kleef

Walter van Leeuwen
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Pastoraal team:
W. Kuipers, priester/moderator

Algemeen Parochienieuws
Wereldjongerendagen in Krakau

Locatiepastor Berkel en Rodenrijs
Bestuurszaken, jeugd & jongeren.

T. 06 81864539 (niet op maandag)
E. pastorkuipers@
ParochieChristusKoning.nl

Voor deelname aan de wereldjongerendagen
in Krakau hebben zich inmiddels een tiental
jongeren aangemeld. De meesten zullen met
de busreis van het bisdom Rotterdam meegaan.

M. van Zaal, priester
Locatiepastor Nootdorp
Gemeenschapsopbouw, oecumene.

T. 06 81208563 (niet op maandag)
E. pastorvanzaal@
ParochieChristusKoning.nl
P. Tolsma, diaken
Locatiepastor Bleiswijk
Diaconie, MOV, Kerk en maatschappij.

T. 06 12967036
E. diakentolsma@
ParochieChristusKoning.nl

Er zijn helaas maar enkele jongeren die de
uitdaging aandurven om op de fiets te gaan.
We zouden samen gaan met een groep jongeren uit Zoetermeer. Helaas heeft die groep
zich teruggetrokken. Daardoor blijven er te
weinig jongeren over voor een eigen reis. De
jongeren die toch willen fietsen zullen zich nu
aansluiten bij de fietstocht van het bisdom
Haarlem.
Het bisdom Haarlem maakt in feite dezelfde
tocht als wij gepland hadden. Route en programma hadden ze al van ons overgenomen

via de VNB. Ze hebben echter wel eigen leiding. Omdat van ons huidig pastoraal team
3 van de 5 teamleden om diverse redenen in
juli weg zullen zijn en er helemaal geen priester zou zijn als ik naar Krakau ga, heb ik besloten niet mee te gaan naar Krakau. Daarvoor
in de plaats zal ik van 6 juni tot en met 24 juni
op vakantie gaan.
Ook wil ik een keer naar de springprocessie
in Echternach, Luxemburg, op de derde Pinksterdag, 17 mei. Zijn er misschien parochianen die het leuk vinden mee te gaan?
Pastor Winfried Kuipers

K. Bracco Gartner,
pastoraal werker
Locatiepastor Pijnacker
Catechese, communicatie.

T. 06 81864548 (niet op maandag)
E. pastorbraccogartner@
ParochieChristusKoning.nl
M. Wijsman,
pastoraal werker
Locatiepastor Bergschenhoek
Liturgie, ouderenpastoraat.

T. 06 81208567 (niet op vrijdag)
E. pastorwijsman@
ParochieChristusKoning.nl
Secretariaat
Algemeen Secretariaat
info@parochiechristuskoning.nl

Nieuw algemeen e-mailadres
voor de parochie Christus
Koning
Ook in de nieuwe parochiestructuur, met
de vijf parochiekernen, kunt u met uw vragen natuurlijk nog gewoon terecht bij één
van de secretariaten in Pijnacker, Nootdorp, Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel
en Rodenrijs . Wij raden u vooral aan dit
ook altijd te doen.
Mocht u echter nou niet precies weten aan
wie u uw vraag moet stellen, dan heeft de

parochie vanaf nu een nieuw, algemeen
mailadres: info@parochiechristuskoning.nl
Alle secretariaten hebben toegang tot dit
mailadres, zodat uw bericht altijd op de
juiste plek terechtkomt, ook als u niet weet
tot wie u zich moet richten.
Zorgt u er alstublieft wèl voor dat u bij het
stellen van uw vraag altijd duidelijk uw eigen gegevens vermeldt, zodat wij op onze
beurt contact met u kunnen opnemen.
Annemieke van Kaam - van Westhreenen
Secretaris parochie Christus Koning

De parochie heeft een
vertrouwenspersoon

len dan kunnen ze zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

Op voordracht van het dagelijks bestuur van
de parochie Christus Koning, heeft het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld.
Een vertrouwenspersoon is iemand binnen
een organisatie, vereniging of directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke
zaken kwijt kan en om raad kan vragen. Vaak
heeft dit betrekking op verschillende zaken.
Hieronder volgen een paar voorbeelden.

Discriminatie

Pesterijen. Binnen de parochie kan het wel
eens voorkomen dat er mensen gepest worden. Als deze personen hun verhaal kwijt wil-

Discriminatie overlapt een klein beetje de
pesterijen: het één kan volgen op het ander.
Een vertrouwenspersoon kan mensen die gediscrimineerd worden vaak waardevolle tips
geven over hoe discriminatie ontlopen kan
worden.
Seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie kan
helaas ook binnen een parochie voorkomen.
Als er mensen naar de vertrouwenspersoon
toekomen met klachten over seksuele intimiLees verder op pagina 4
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Redactie:
Website:
www.parochiechristuskoning.nl

Algemeen redactieadres:
RedactieMorgenster@
ParochieChristusKoning.nl

Parochiekern H. Bartholomeus:
RedactieNootdorp@
ParochieChristusKoning.nl
Ilonka ten Broeke

Parochiekern H. Joannes de
Dooper:
RedactiePijnacker@
ParochieChristusKoning.nl
Henk Kleinrouweler

Parochiekern OLV Geboorte:
RedactieBerkel@
ParochieChristusKoning.nl
Jan Geert Groen

Parochiekern OLV Visitatie:
RedactieBleiswijk@
ParochieChristusKoning.nl

Parochiekern Sint Willibrord:

Algemeen Parochienieuws

De taak van onze vertrouwenspersoon omvat het
begeleiden en ondersteunen van parochianen, vrijwilligers en medewerkers binnen onze parochie bij behandeling van klachten. Ook zal zij
zorgdragen voor activiteiten gericht op het
voorkomen van ongewenste omgangsvormen of intimiteiten. De vertrouwenspersoon
zal onafhankelijk en anoniem eenieder te
woord staan en onderhoudt contacten met
het dagelijks bestuur.

Het bestuur is nog op zoek naar een tweede
vertrouwenspersoon, waarbij onze voorkeur
uitgaat naar een man.
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt
u terecht bij Leon van Adrichem, de vicevoorzitter van het parochiebestuur (vicevoorzitter@parochiechristuskoning.nl).

We hebben Joke Laan bereid gevonden om
de functie van vertrouwenspersoon binnen

Anita Smits
Bestuurslid Communicatie

Presentatie diaken Dick Vrijburg

Op zaterdagavond 2 juli zal de nieuwe diaken Dick Vrijburg gepresenteerd worden in
de eucharistieviering in de Pius X-kerk aan de
Anjerdreef in Rodenrijs. Omdat we de locatieverdeling in het team na zijn komst opnieuw
gaan bekijken hebben we er voor gekozen
zijn presentatie niet in Bleiswijk te doen. Hij
komt immers voor de hele parochie. Bovendien heeft de Pius X kerk alleen op zaterdagavond een viering en ligt deze kerk dicht bij
Randstadrail-metrostation Rodenrijs, zodat
ook de parochianen uit Nootdorp en Pijnacker hier gemakkelijk heen kunnen komen per
openbaar vervoer. Deze avond zullen er in de
andere kerken dan ook geen vieringen zijn.

RedactieBergschenhoek@
ParochieChristusKoning.nl
Joke van Kester

Namens het pastoresteam:
K. Bracco Gartner

Kopij inleveradres:

Uw kopij kunt u op bovenstaande
adressen inleveren.
Kopij maximaal 300 woorden.
Afbeeldingen in een apart bestand
(jpeg of tiff.bestand) meesturen.
De redactie behoudt zich het recht voor

Pastor Winfried Kuipers

de kopij aan te passen of in te korten.
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onze
parochiegemeenschap op zich te nemen.
Joke Laan heeft als verpleegkundige ruime ervaring opgedaan in gespreksvoering, maar ook
in haar onlangs afgesloten
theologieopleiding.
Zij
is getraind in het voeren
van persoonlijke gesprekken. Joke is bereikbaar via
email:
VertrouwensPersoon@ParochieChristusKoning.NL.

datie, dan kan deze informatie (met toestemming
van het slachtoffer) doorgespeeld worden aan de
werkgever, het dagelijks
bestuur of eventueel naar
het bisdom. Het bisdom is
verplicht de intimidatie te
bestrijden.

Editieschema 2016 - De Morgenster
Nummer

Uiterste
inleverdatum kopij

Verspreid door de
parochies vanaf

2016 - 4 (Zomernummer)

MA 13 juni

WO 6 juli

2016 - 5 (Herfstnummer)

MA 15 augustus

WO 7 september

2016 - 6 (Adventnummer)

MA 24 oktober

WO 16 november

2016 - 7 (Kerstnummer)

MA 21 november

WO 14 december

Algemeen Parochienieuws
Drie avonden Brief van Paulus
aan de Galaten
Op de donderdagen 19 mei, 2 en 16 juni
verzorgt pastoraal werker Paul Mantelaers drie avonden over de Brief van Paulus aan de Galaten.
Na het laatste bezoek van Paulus aan
de Galaten kwamen daar predikers, die
de besnijdenis ook aan Jezus’ volgelingen uit de heidenen wilden opleggen als
heilsnoodzakelijk. Aldus ondermijnen ze

het gezag van Paulus, die in zijn brief benadrukt dat niet het onderhouden van de
Wet redding brengt, maar het geloof in
Jezus Christus.
We maken kennis met Paulus en gaan in
op de verhouding van Christenen uit de
Joden en Christenen uit de heidenen.
Ook komt de achtergrond van de onderlinge spanningen aan bod en Paulus’ pleidooi om trouw te blijven aan het evangelie dat hij heeft verkondigd. De brief heeft
de vorm heeft van een toespraak en kan

worden bekeken aan de hand van de regels van de klassieke retorica.
De bijeenkomsten duren van 20.00 tot
22.00 uur en worden gehouden in de zaal
van de parochiekern St. Willibrord, Smitshoek 122, Bergschenhoek. De koste voor
deelname bedragen € 15,00 (incl. koffie/
thee en materiaal). Aanmelding uiterlijk
16 mei via secretariaatbergschenhoek@
parochiechristuskoning.nl .
Kees Bracco Gartner
pastoraal werker

Licht op het pad van onze kinderen! Vernieuwde kindercatechese
Vooraankondiging

In ons Pastoraal Beleidsplan staat als prioriteit onder meer de kindercatechese vermeld. Als parochie vinden we het belangrijk
dat kinderen die hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan de mogelijkheid
krijgen om verder te groeien in hun geloof.
Daar willen wij ze graag de kans toe bieden.
Een enthousiaste werkgroep is in de afgelopen maanden met de ‘opdracht’ van het
Beleidsplan aan de slag gegaan: op basis
van het gloednieuwe catechesemateriaal
Het licht op ons pad een aantrekkelijk programma samen te stellen voor kinderen van
de groepen 5 tot en met 7.
Het is de bedoeling dat op twee locaties
in onze parochie een dergelijk programma
wordt aangeboden, de ene in Lansingerland, de andere in Pijnacker-Nootdorp. Op
dit moment is de programmering voor Lansingerland rond, de andere volgt hopelijk in
de eerste helft van het volgend seizoen.
In twee blokken van vier bijeenkomsten, een
blok vóór en een blok na Kerstmis, worden
de kinderen vertrouwd gemaakt met God,
met Jezus en met belangrijke andere personen uit Bijbelse traditie, telkens aan de hand

van een Bijbelverhaal. Het eerste gedeelte
van elke bijeenkomst wordt het thema van
die dag besproken, in het tweede gedeelte
wordt op een interactieve en creatieve manier het thema verder verwerkt.
Data en thema’s van de acht bijeenkomsten
zijn (je kunt het alvast maar noteren!):
7 september (thema: En God zag dat het
goed was)
5 oktober
(thema: De ark van Noach)
2 november (thema: Abraham, Sara en
God)
30 november (thema: Jezus in de tempel)
11 januari
(thema: De doop in de Jordaan)
8 februari
(thema: De uitdrijving van de
boze geest)
8 maart
(thema: De genezing van een
zieke)
5 april
(thema: Pinksteren 1)
?? juni
(sport en spelbijeenkomst/
kennismakingsbijeenkomst
communicantjes, datum in
overleg te bepalen)
Het is de bedoeling dat de kinderen die
worden aangemeld wel aan alle acht bij-

eenkomsten deelnemen. Bovendien wordt
de participatie van ouders bijzonder op
prijs gesteld door de catechesewerkgroep.
Die verwacht dan ook dat ouders minimaal
één bijeenkomst aanwezig zijn om te assisteren.
De kosten voor deelname bedragen € 7,50.
Tijdstip en plaats: woensdagmiddag van
14.00 tot 15.30 uur in het parochiehuis Willem Huygensz, Noordeindseweg 102, Berkel en Rodenrijs. Wanneer er meer kinderen uit Bleiswijk en Bergschenhoek blijken
te komen, zal mogelijk worden uitgeweken naar de parochiezaal St. Willibrordus,
Smitshoek 122 in Bergschenhoek. Contactpersoon voor deze kindercatechese in Lansingerland is mevrouw Joke Laan (E: joke@
laan-online.nl, T: 0180-633075).
Over de kindercatechese in Pijnacker-Nootdorp informeren we u zodra het programma daar rond is.
Kees Bracco Gartner
pastoraal werker,
portefeuillehouder Catechese

“Menselijke kennis moet je eerst begrijpen voor je
haar omarmt, maar Goddelijke kennis moet je eerst
omarmen voor je haar begrijpt”
(Blaise Pascal)
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Moeder en kind
In de vorige twee edities van De Morgenster kon u al enkele gedichten lezen die n.a.v. een adventsconcert in december vorig jaar in Berkel waren geschreven, door de aldaar aanwezige kinderen. Alle gedichten hadden als thema: “Moeder en kind”. Hieronder de laatste drie
gedichten uit deze serie.
Pier Tolsma

Ouder Kind!
11 jaar geleden werd ik geboren.
De dag voor ik geboren werd was mamma nog op een festival van m’n vader. M’n moeder
was binnen een paar uur in het ziekenhuis. En toen was ik geboren. Mijn vader had tranen
in z’n ogen van geluk, en m’n moeder was bezorgd, maar toen de zuster zei dat ik gezond
was wilde m’n moeder wel een gat in de lucht springen, maar daar was ze te moe voor. Me
ouders gaven me de naam: Marg. Er kwamen veel mensen op kraambezoek, en gaven me
cadeautjes, net zoals Jezus daar kwamen de 3 koningen, de herdertjes en nog veel meer
mensen!
Marg Kommer

Moeder en kind
Mama was heel erg blij
toen ze zwanger was van mij.
Spannend was het ook wel een beetje
wat verandert er in je leven met zo’n
scheetje.
Maar sinds ik ben geboren
gaat er geen tijd meer verloren.
Om samen leuke dingen te doen
of voor af en toe een dikke zoen.

Moeder en kinderrechten
moeder en kinderrechten
oud en jong
elk kind heeft recht op een moeder
de wereld heeft veel meisjes en moeders
die het huis niet uit mogen
een moeder, daar heeft een kind recht op
rokjes en broeken daar hebben ze recht op
en een dak boven je hoofd
en dat is niet in elke land zo
niet iedereen heeft eten
kinderrechten
in sommige landen is dat niet zo

6 De Morgenster

niemand is gelijk denken ze in veel landen
daar is niks van waar, iedereen is gelijk
en in sommige landen hebben mannen het
beter dan de vrouwen
rechten gelden voor iedereen
rechten gelden voor ieder mens
en dat is een feit
centen heeft iedereen nodig
het is gewoon zo
toch gebeurt het niet
en daar moet verandering in komen
nadenken wat kan doen om te helpen!
Laura de Jong

Soms gaan we shoppen
om na afloop onze kleren in de kast te
droppen.
Als ik zit te gapen
ga ik met een gerust hart slapen.
Als ik dan weer wakker word
roept mijn moeder: hé meid
kom ik heb een lekker ontbijt.
Fenna Van Buren

Algemeen Parochienieuws
Zomerkampen Bisdom
Rotterdam: inschrijven tot 10 juni!
Al ruim 30 jaar organiseert het Bisdom
Rotterdam zomerkampen voor kinderen
en jongeren. Een week waarin het geloof
wordt gedeeld, in een mooie afwisseling
tussen sport, spel en inhoud. Er worden drie
kampen georganiseerd, voor verschillende
leeftijden:
- Kinderkamp: 8-12 jaar,
- Tienerkamp: 13-14 jaar en
- Jongerenkamp: 15-17 jaar
Elk kamp heeft zijn eigen kleur, maar wat
overeenkomt is het katholieke geloof. Dit
geloof krijgt vorm, in het bijzonder tijdens
de dagopening en de dagsluiting. Tijdens
de week is er een viering, die we samen
voorbereiden. Daarnaast is er veel ruimte
voor sport, spel en andere activiteiten. Het
thema van de zomerkampen is ‘Een tweede
kans’. Hierin staat het verhaal van Jona centraal.
De prijs voor het kamp dekt alle kosten:
huisvesting, maaltijden, activiteiten. Het
kinderkamp vindt plaats van 10 t/m 16 juli

Nacht zonder Dak 2016
Sinds enkele maanden is een team van jongeren uit de kernen van de parochie Christus Koning en twee protestantse kerken
bezig met het organiseren van een groots
evenement. Op zaterdag 18 & 19 juni gaan
we een nacht buiten slapen om te (be)leven
hoe het is om als straatkind te moeten le-

in Gemert en kost € 120. Het tienerkamp
wordt georganiseerd in Vinkeveen, van 17
t/m 23 juli. Het tienerkamp kost € 130. Het
jongerenkamp tenslotte is van 10t/m 16 juli
in Roosendaal. De kosten bedragen € 140.
De inschrijving voor de zomerkampen is
open tot 10 juni 2016.
Meer informatie (en een folder) is te vin-

ven. Het evenement is voor tieners tussen
de 12 en 18 jaar. Er kunnen maximaal 100
tieners meedoen.
Het doel van de nacht is tweeledig. Het
eerste doel is geld inzamelen vooraf (dat is
voor tieners ook een voorwaarde om mee
te mogen doen) en ten tweede ervaren hoe
het is om zelf je slaapplek te moeten bouwen en te moeten overleven met zeer weinig. Er komt ook een gastspreker van Tear
vertellen over het leven van straatkinderen.
Buiten deze dubbele doelstelling maken
we er een gezellige avond van en staan er
leuke activiteiten op het programma.
Dus doe mee! Het wordt een bijzondere
nacht! Laat je sponsoren door parochianen
en alle mensen van goede wil. Voetbalclub
RKDEO in Nootdorp heeft twee voetbalvelden beschikbaar gesteld omdat ze een maat-

den op www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen, of neem contact op met Fredi
Hagedoorn-Timmermans, pastorale dienstverlening Bisdom Rotterdam, via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
of
010-2815184.
Willien van Wieringen
Pers & Communicatie Bisdom Rotterdam

schappelijk betrokken vereniging wil zijn.
Wanneer je vragen hebt, mail dan naar
coördinator van dit evenement Theo Bleukens: theobleukens@live.nl.
En weet je al zeker dat je mee wilt doen?
Je kunt je al aanmelden via: www.nachtzonderdak.nl/nootdorp.
Nog even de informatie op een rijtje:
Wat:
Nacht zonder dak, actie voor
straatkinderen.
Datum:
18 op 19 juni 2016
Waar:
RKDEO terrein Nootdorp
Voor wie: voor tieners tussen de 12 en 18
jaar.
Waarom: Het wordt superleuk, avontuurlijk en is voor een goed doel.
Theo Bleukens
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Roepingenzondag:
‘Want Hij had oog voor mij’

Zondag 17 april jongstleden was het Roepingenzondag. Wereldwijd werd op die
dag gebeden voor roepingen: gelovigen
die ja durven te zeggen op de roepstem
van God. Hierover zei onze bisschop, Mgr.
Van den Hende: ‘Het bisdom is een netwerk
van liefde met als opdracht onze bijdrage te
leveren aan een beschaving van liefde. Dit
netwerk wordt geïnspireerd door de heilige
Geest wiens werkzaamheid zichtbaar wordt
waar eensgezindheid is, waar vergeving tot
stand komt, waar mensen voor elkaar kunnen buigen en elkaar kunnen dienen.’
Dit netwerk van liefde heeft priesters nodig
om bedienaars te zijn van de sacramenten en diakens om te getuigen van Gods
barmhartigheid. Laten we samen zorgen
voor een gunstig klimaat in onze parochies
voor roepingen. Dat kan mede door onderstaand gebed te bidden, waarmee de bisschop ons op Roepingenzondag voorging:

Almachtige God en Vader,
Wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon
die voor ons is mens geworden,
die het gezicht is van uw barmhartigheid.
Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde,
die geroepen is het evangelie te verkondigen,
te bouwen aan een beschaving van liefde.
Wij bidden U:
geef ons priesters
om alle gedoopten te leiden
op de weg van uw barmhartigheid,
geef ons diakens
die met heel hun hart in dienst staan van uw
liefde.
Help ons, die gedoopt zijn,
om samen te blijven getuigen van uw Naam
in woord en daad.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Bedevaarten naar Banneux 2016
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de
Belgische Ardennen waar Maria verschenen
is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende

momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij
u uitnodigen om kennis te maken met de
eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een
speciaal team bestaande uit een priester,
een arts, verpleegkundigen, helpsters en
brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik
moet maken. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
• Een één daagse bedevaart op 8 augustus
2016.
• Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 2 sept. t/m 6 september 2016.
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• Een twee daagse bedevaart op zaterdag
8 en zondag 9 oktober 2016.
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt
u onze brochure raadplegen. U kunt deze
aanvragen bij:
Mw. A.W. Opstal - Ammerlaan
tel. 015 3693148
e-mail: paula_opstal@hotmail.com
eventueel ook bij:
Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070 3205872
e-mail: gerard.debruijn@planet.nl
Bezoek ook onze website:
www.banneux-comite-bisdomrotterdam.nl

Algemeen Parochienieuws
Laat je zorgen achter bij God en ga verder met je leven
Column van René Mittertreiner

Leef elke dag of het je laatste is, want op een dag ga je
gelijk krijgen (*)
Het verandert voortdurend. Nu ik dit schrijf, is het mooi.
Maar het kan ook heel verwoestend zijn en grillig. Het
kan je humeur verzieken, maar je kunt er ook weer door
strálen! Het kan je maatje zijn, maar ook je vijand! We
hebben er allemaal wel een mening over. Misschien raadt
u het al: deze column gaat over het weer!
Probeer, als het stortregent, het windkracht 9 waait en je
buiten móét vertoeven, maar eens vrolijk te blijven! Echte
buitenmensen kunnen dat! Echte buitenmensen genieten
van dat extreme weer. Stormjagers rijden (met een auto, dat
weer wel...) naar de wervelwind toe, stappen snel onder luid gejoel uit, maken wat foto’s of een filmpje en duiken weer gauw de
auto in! Maar wat te denken van boswachters, medewerkers van
de groenvoorziening, agenten, schippers, matrozen, bouwvakkers,

glazenwassers en militairen? Zij moeten allen de elementen doorstaan!
Er komen diersoorten bij in Nederland. Anderen vertrekken juist.
Dat is altijd zo geweest, maar nu lijkt het allemaal veel sneller te
gaan. Het gaat steeds meer regenen in Nederland!. Andere
gebieden op aarde worden juist veel droger. Wat vond Erwin Kroll ook alweer het duidelijkst, als men kijkt naar de klimaatverandering? “We krijgen méér extremer weer!” Bij elke
storm midden in de zomer, bij elke storm hartje winter,
die dagenlange stortregens die Nederland soms teisteren... ik moet nog wel eens aan die uitspraak van de heer
Kroll denken...
Maar… die zonnestralen die de naakte boom kietelen in het
voorjaar! Die eerste lammetjes die door de wei dartelen! De
eerste mens die zijn zonnebril opzet voor de zòn, en niet om
incognito te blijven... daar kan ik allemaal óók intens van genieten!
Nú kan het nog, morgen is misschien allang begonnen...
(*) spreuk uit de Gerarduskalender van de redemptoristen, klooster Wittem

Duurzaam samenleven
Op 11 en 12 juni 2016 wordt binnen onze parochie aandacht besteed aan het thema ‘duurzaam samenleven’.
Een schone en eerlijke wereld is belangrijk voor de hele
mensheid.
Op drie manieren wordt er aandacht aan het thema duurzaamheid
besteed: in de liturgie, met themawandelingen en met een serie
artikelen in de Morgenster. De voorbereiding van de verschillende activiteiten is in handen van de gezamenlijke werkgroep MOV
(Missie, Ontwikkeling en Vrede). Terwijl de werkgroep nog met de
verdere uitwerking bezig is, in dit artikel een vooruitblik. Meer informatie volgt en is verkrijgbaar bij de werkgroep MOV met name
bij Jos van Heteren.

Liturgie
Zoals ook bij de Adventsactie, de Vastenactie en de Vredesweek
gebruikelijk is zal de werkgroep voor 11 en 12 juni een liturgieboekje voorbereiden voor alle vieringen in onze parochie. Zo wordt
het thema duurzaamheid onder de aandacht van de parochianen
gebracht.

Themawandelingen
Er zullen op zondag 12 juni twee themawandelingen plaatsvinden:
één van Nootdorp naar Pijnacker en één van Bergschenhoek naar
Bleiswijk. Beide wandelingen beginnen met een kort reisgebed in
de kerken van Nootdorp en Bergschenhoek. Dit gebeurt aan het
begin van de vieringen van 9.15 uur. Daarna gaan de wandelaars op
pad. Onderweg zullen zij aandacht hebben voor de kernwaarden:
mensen, waardigheid, planeet, welvaart, samenwerken en gerechtig-

heid. Dit zijn de kernwaarden van de nieuwe werelddoelen. Tegen
11.00 uur komen de wandelaars aan in Pijnacker en Bleiswijk. Daar
zullen zij de vieringen van 11.00 uur bijwonen en daar ook kort verslag doen van hun wandeling. Na afloop van de viering wordt vervoer terug georganiseerd.

Artikelen Morgenster
In de Morgenster krijgt het thema duurzaamheid aandacht met
een serie artikelen onder de titel ‘Een schone en eerlijke wereld’.
De zes kernwaarden: mensen, waardigheid, planeet, welvaart, samenwerken en gerechtigheid worden bekeken aan de hand van
de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus. In deze Morgenster
vindt u het derde artikel in deze serie. De volledige serie vindt u op
www.diakenpiertolsma.com.
Pier Tolsma, diaken
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Een schone en eerlijke wereld (3)
In 2015 hebben bijna tweehonderd landen de zeventien nieuwe
werelddoelen (duurzame ontwikkelingsdoelen, DOD) ondertekend.
Er worden zes kernwaarden onderscheiden: mensen, waardigheid,
planeet, welvaart, samenwerken en gerechtigheid. In dit derde artikel worden de kernwaarden planeet en welvaart bekeken aan de
hand van de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus.

Planeet en welvaart
Bij deze twee kernwaarden gaat het om de volgende
zes ontwikkelingsdoelen:
1. Klimaatverandering tegengaan
2. Duurzaam gebruik van zeeën
3. Bescherming van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
4. Economische groei, werkgelegenheid
5. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
6. Duurzame consumptie en productie.

Laudato si’ over planeet en welvaart
Door een aantal uitspraken van paus Franciscus in Laudato si’ aan
elkaar te rijgen, verkrijgen we een beeld van zijn visie die richting
geeft aan ons denken over de kernwaarden planeet en welvaart.
“Wij vergeten dat wij zelf uit aarde zijn. Ons lichaam zelf wordt gevormd door de elementen van de planeet; haar lucht geeft ons adem
en haar water schenkt ons leven en verkwikt ons.” (2) “Wij zijn geroepen instrumenten van God de Vader te worden, opdat onze planeet
de planeet is waarvan Hij gedroomd heeft, toen Hij haar schiep, en beantwoordt aan zijn plan van vrede, schoonheid en volheid.” (53) “Het
milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een
verantwoordelijkheid van allen.” (95) “Omdat de aarde ons is geschonken, kunnen wij niet meer denken vanuit een alleen maar utilitaristisch
criterium van efficiëntie en productiviteit voor individueel profijt.” (159)
“De klimaatveranderingen zijn een wereldwijd probleem met ernstige
implicaties voor het milieu, de maatschappij, de economie, de distributie en de politiek, en vormen een van de belangrijkste actuele uitdagingen voor de mensheid.” (25) “De hulpbronnen van de aarde worden
geplunderd ten gevolge van opvattingen over economie en commerci-

Boekenrubriek
Auteur: Frère Roger van Taizé
Titel: Het hart van Taizé
Uitgever: Kok, 2015; prijs: € 15,00
ISBN: 978 90 435 2548 0;
aantal pagina’s: 124
Meer dan honderdduizend jongeren bezoeken jaarlijks Taizé om daar
samen met de broeders te bidden.
Frère Roger is de stichter van deze oecumenische gemeenschap. Tot zijn dood in 2005
was hij de leider en inspirator. “Ik voelde
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ële activiteiten die te zeer verband houden met het korte termijn resultaat.” (32) “Daar alle schepselen onderling met elkaar zijn verbonden,
moet van ieder ervan de waarde met liefde en verwondering worden
erkend en hebben wij allen elkaar als geschapen wezens nodig.” (42)
“De mensheid wordt opgeroepen zich bewust te worden van de
noodzaak tot verandering van levensstijl, van productie en consumptie om de opwarming van de aarde te bestrijden.” (23) “Een
wereld van onderlinge afhankelijkheid betekent niet alleen
maar inzien dat de schadelijke gevolgen van levensstijlen,
productie en consumptie iedereen treft, maar vooral
ervoor zorgen dat de oplossingen worden voorgesteld
vanuit een wereldomvattend perspectief en niet alleen
maar ter verdediging van de belangen van enkele landen.” (164) “Men moet een magisch idee van de markt vermijden dat ertoe neigt te denken dat de problemen alleen maar
worden opgelost met de groei van de winsten van ondernemingen of
van individuen.” (190) “Het gaat er eenvoudigweg om de vooruitgang
opnieuw te definiëren. Een technologische en economische ontwikkeling die geen betere wereld en een integraal hogere kwaliteit van
leven achterlaat, kan niet als vooruitgang worden beschouwd.” (194)
“Er is een economische ecologie nodig, die ons ertoe kan brengen vanuit een breder perspectief naar de werkelijkheid te kijken.
Immers, de bescherming van het milieu zal een noodzakelijk onderdeel moeten uitmaken van het ontwikkelingsproces en mag
men niet geïsoleerd bekijken. (…) Vandaag is de analyse van de milieuproblemen niet te scheiden van de analyse van de context van
mens, gezin, werk en stad en van de relatie van iedere persoon met
zichzelf.” (141) “Een verandering in levensstijl zou een gezonde druk
kunnen gaan uitoefenen op degenen die de politieke, economische en maatschappelijke macht hebben.” (206)
“De christelijke spiritualiteit stelt een andere wijze voor om kwaliteit
van leven te meten en nodigt uit tot een profetische en contemplatieve levensstijl die in staat is een diepe vreugde te kennen zonder
door consumptie geobsedeerd te zijn. (…) Het betreft de overtuiging dat ‘minder meer is’.” (222)
Pier Tolsma, diaken

de drang om een gemeenschap
uit te bouwen waarin de evangelische verzoening dag na dag
concreet beleefd zou worden”.
Naast verzoening gaat het Frère
Roger om de eenheid: “Christus
wordt gekwetst door de verdeeldheid onder de christenen.”
Frère Roger schreef over zijn
eigen zoektocht: een geloofsgeschiedenis met momenten van grote twijfel. Hij
schreef over het leven in de gemeenschap
en de ontmoetingen met de jongeren. Vele

onderwerpen komen aan de orde: eenvoud, barmhartigheid, vertrouwen, liefde,
geloof, geluk, openstaan voor God en voor
de ander, het kwaad, vergeving. Hoe vind je
vrede in jezelf? Hoe vind je God? Hoe ontdek je Christus?
In dit boekje zijn de mooiste teksten van
Frère Roger verzameld aangevuld met citaten uit zijn dagboeken en enkele van zijn
gebeden. Rick Timmermans. een trouw bezoeker van Taizé schreef de inleiding.
Pier Tolsma, diaken
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Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg
47ste Pinkstervoettocht van de Franciscaanse
Beweging
Het is tijd voor vrede, vindt de Franciscaanse Beweging.
De Franciscaanse Beweging (FB) organiseert daarom
in het Pinksterweekend, van 13 tot en met 16 mei, een
Pinkstervoettocht die in het teken van vrede staat. De
driedaagse voettocht is zowel een vredesmanifestatie
als een bezinnende voettocht. Door de vreedzame activiteit van het lopen komt men automatisch tot reflectie.
Met deze combinatie van persoonlijk en maatschappelijk betrokken zijn, vraagt de FB aandacht voor de vrede.
Er wordt drie dagen gewandeld in groepen van acht tot tien deelnemers, over een afstand van 8 of 16 kilometer. De groepen worden ruwweg op leeftijd samengesteld. Zo zijn er groepen voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Op die manier
zorgt de FB ervoor dat de gesprekken onderweg aansluiten bij de
belevingswereld van de deelnemers.
De Pinkstervoettochten van de Franciscaanse Beweging kennen

een lange traditie. In 1970 vond de eerste meerdaagse wandeltocht plaats. De Pinkstervoettocht van 2016 is dus de 47ste op rij en
wordt dit jaar gelopen in de omgeving van Oldebroek, Gelderland.
Lopen brengt niet alleen vrede, maar ook verbondenheid en eenvoud. Tijdens de Pinkstervoettocht ben je verbonden
met mensen van andere culturele en religieuze achtergronden en met de natuur.
Dit jaar is vredelievend het thema. Dat thema zal centraal staan tijdens de wandelingen en overwegingen in
het weekend. De combinatie van wandelen en overwegingen is karakteristiek voor de Pinkstervoettochten
van de Franciscaanse Beweging. Aanmelden en meer informatie via
www.franciscaansebeweging.nl
De Franciscaanse Beweging staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In Nederland telt de Franciscaanse
Beweging twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren
door het levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven
een eenvoudige levenswijze na, dicht bij andere mensen en andere
schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en
milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.

De Franciscaanse Beweging
organiseert ook in 2016 reizen
naar Assisi

een vlekkeloos verloop van de reis. Hoewel inspirerend, kunnen de reizen van de
Franciscaanse Beweging geen bedevaarten
genoemd worden.

In samenwerking met Paulus Reizen organiseert de Franciscaanse Beweging in
2016 twee vliegreizen naar Assisi, de stad
van Franciscus en Clara. De reizen duren 6
dagen en vinden plaats van 16 t/m 21 juni
en 15 t/m 20 september. Tijdens de reizen
worden plaatsen bezocht die voor Franciscus
en Clara belangrijk waren. Bijvoorbeeld het
geboortehuis van Franciscus, de grafkerken
van Franciscus en Clara en Santa Maddalena, het vroegere kerkje van de melaatsenkolonie.
De reizen van Paulus Reizen worden geleid
door deskundige en bevlogen mensen met
een grote affiniteit met het leven van Franciscus en Clara. Ze vertellen uitgebreid over
de geschiedenis en cultuur van het gebied

In het kort bestaat het programma van
deze reis uit: verkenning van Assisi door
stadswandelingen, het bezoeken van de
directe omgeving van Assisi (Santa Maria
degli Angeli, Carceri, San Damiano en Santa
Maria Maddalena). Een bezoek aan het dal
van Spoleto (Bevagna, Pian d'Arca en Montefalco), een rondrit van een dag per touringcar door het dal van Rieti (Greccio, Fonte
Colombo, Speco di Narni) en afsluitend een
bezichtiging van La Verna. Een uitgebreid
reisprogramma is te vinden op de website
van Paulus Reizen.
en verbinden dat naadloos met het leven
van Franciscus en Clara. De reisleiders delen
hun enthousiasme graag met de reizigers.
Daarnaast dragen zij natuurlijk zorg voor

Voor meer informatie: Paulus Reizen, Esther
Matser: em@paulusreizen.nl, of via de website, www.paulusreizen.nl

“Als alles ons voor de wind gaat , hebben we veel
vluchtmogelijkheden; maar als alles tegenzit,
dan is er maar Eén”
(Horatius Bonar)
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Parochiekern H. Bartholomeus

Colofon
Parochiekern H. Bartholomeus
Veenweg 36
2631 CL Nootdorp
www.parochiechristuskoning.nl
Locatiepastor:
M. van Zaal, priester
Secretariaat geopend:
ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur
T. 015 3109159
(Na 12.00 uur en in het weekend

Alpha cursus ervaring

ze steeds meer in geloof groeien.

Afgelopen jaar heb ik meegedaan met de
Alpha cursus als helper. Zelf heb ik de Alpha
cursus in 2007 gevolgd. Voor mij was de Alpha cursus toen bedoeld om mijn Christelijk
geloof beter te leren kennen. Na de Alpha
cursus heb ik ook de Alpha-Omega gedaan
en zit nu bij een Alpha Follow-up groep.

Persoonlijk vond ik de Alpha-zaterdag heel
bijzonder. Op deze dag hadden we twee thema’s, namelijk ‘Wat doet de Heilige Geest’ en
‘Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige
Geest’. Na de inleiding van het tweede thema kregen de cursisten de gelegenheid om
voor zich te laten bidden. Het was prachtig
om te zien dat de deelnemers op verschillende manieren door de Heilige Geest waren
geraakt.

Het Alpha team begint iedere cursusavond
met een gebed. Deze gebedstijd was voor
mij geestelijk voedsel en gaf energie om
weer een nieuwe cursusavond in te gaan.
Iedere Alpha avond was het weer een feest.
De avonden begonnen met een heerlijke
maaltijd. Tijdens de maaltijden ontstonden
er leuke en interessante gesprekken. De inleidingen waren goed opgebouwd en brachten
mooie en boeiende gesprekken in de deelgroepen voort. Gedurende de Alpha cursus
werden de cursisten enthousiaster en je zag

Kopij

De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.

Voor de laatste bijeenkomst heb ik een gedicht gemaakt als afscheid en daar staat precies in zoals ik deze Alpha cursus heb beleefd.
Ik hoop van harte dat het jullie als lezers zal
inspireren om ook de stap te nemen om een
Alpha cursus te gaan volgen.

E. SecretariaatNootdorp@
ParochieChristusKoning.nl
Bankrekeningen:
NL82 INGB 0000 2670 40
NL53 ABNA 0516 0390 24
T.b.v. de restauratie van de kerk:
o.v.v. restauratie kerk
NL15 RABO 0137 3027 03

RedactieNootdorp@
ParochieChristusKoning.nl
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Sharitsa de Lamboij

Alpha cursus?.... Doen!!!!
Al enkele jaren liep ik al met de wens om een
keer de Alpha cursus te gaan volgen, maar
dacht dat dat alleen op dinsdagavond kon en
dat ging mij niet lukken omdat ik dan koorrepetitie had. Geen enkele keer had ik bij
de informatie de regel gelezen dat het ook
op donderdag was, heel raar! Tot afgelopen
jaar, toen viel het me eindelijk op, alsof het
zo moest wezen. In september 2015 ben ik
begonnen met de Alpha cursus in Nootdorp
en ik kan niet anders zeggen dan dat het een
fantastische ervaring was.
De eerste avond was de informatie/kennismakingsavond en werd je in groepjes ingedeeld en dat vond ik best lastig: “vreemde”
mensen en dan toch proberen open te zijn. Ik
heb dat een paar dagen later besproken met
Mary van Bijsterveld. Zij vertelde dat dat vaak
zo was, je voelt je ongemakkelijk omdat je
vaak niet gewend bent om met onbekenden
diepere “zaken” te bespreken, maar dat dat
na de 2e bijeenkomst anders zal zijn. En ….
dat klopte!!

met telefoonbeantwoorder)

Door mee te doen aan deze cursus als helper
heb ik geleerd om mijn leven steeds meer
te laten leiden door de Heilige Geest (ook
tijdens uitdagende momenten). Ik raad iedereen die de Alpha cursus nog niet gedaan
heeft om zich voor deze cursus aan te melden. Het is een hele mooie ervaring.

Alpha cursus 2015
Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord,
Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel.
Psalm 138:3
Wat een fijne tijd!
Wat een lieve mensen om me heen:
mensen die voor je bidden
mensen die met je praten
mensen die je helpen met je vragen over God
mensen die je willen leren te leven met God
mensen die voor je koken
mensen die open durven te zijn over zichzelf
mensen die daardoor leren om dat ook te
durven
mensen die luisteren zonder oordeel
mensen die je willen helpen als je het even
niet meer weet
mensen die je een schouder lenen als je even
huilen moet
mensen met goede raad en tips
Ja, zoveel liefdevolle mensen, door God aan
elkaar gegeven,
wat een rijkdom om dat mee te maken!
Wil van Zoelen-van Es

Parochiekern H. Bartholomeus
Dankbaarheid

in Nederland weleens dingen misgaan, maar is dat dan een reden
voor zo’n tegeltekst?

Tegeltjeswijsheden. Het zijn spreuken die iedereen wel kent. Vaak
komen ze van het boek Spreuken uit de Bijbel. Het boek Spreuken
in de Bijbel gaat over wijsheid. Het tegeltje wat ik onlangs op social
media tegenkwam had echter geen enkele wijsheid in pacht. Volgens de persoon die het tegeltje geplaatst had was Nederland de
afgelopen 15 jaar veranderd in een vreselijk land. Geschokt door
de ruwe taal die op het tegeltje stond dacht ik: “Hoe dan?”. Vorig
jaar bleek nog uit onderzoek dat Nederland tot de rijkste landen
ter wereld behoort. Er is eten, schoon drinkwater, gezondheidszorg
van hoog niveau, betaald werk voor veel mensen, en (nog steeds)
een sociaal vangnet voor minderbedeelden. Het klopt dat er ook

Kinderkerk: Levende
Rozenkrans op 22 mei
De mei maand is als vanouds de Maria
maand. Maria de moeder van Jezus wordt
in deze maand vereerd. Zij is het die Ja heeft
gezegd aan de oproep van God de Vader
om moeder te worden van Zijn Zoon. Als
wij tot Maria bidden vragen wij Maria om
onze voorspreekster te zijn bij haar Zoon
Jezus. Wie kent het ‘Ave Maria’ niet!
Daarom speciaal aan de kinderen de uitnodiging om op zondag 22 mei a.s. een
Levende Rozenkrans te komen vormen.
Alle kinderen die die zondag in de kerk
zijn, groot en klein, hebben we nodig.
Kom je ook? Het is namelijk een hele uitdaging, want we hebben hiervoor maar
liefst 53 kinderen nodig! Hoe gaan we dit
doen? Kom op 22 mei a.s. naar de Bartholomeuskerk te Nootdorp om 9.15 uur.
Aan het eind van de viering bij het afsluitende Marialied is het helemaal duidelijk.
Aanmelden van te voren is niet nodig. Meer
inlichtingen verkrijgbaar bij Karin Smid,
coördinator Kinderkerk, tel. 06-24779880.
Karin Smid, coördinator kinderkerk
PS. we zijn ook voor de Rozenkrans nog
op zoek naar 5 vaders!

Twee mooie communievieringen
op zondag 10 april
Het woord eucharistie betekent dankzegging. En dat was precies het gevoel dat
paste bij die dag.
Dankbaar …..
…voor de 39 communicanten die voor de
eerste keer bij Jezus mochten komen,
…voor de stralende glimlach op hun ge-

De Bijbel leert dat je dankbaar kan zijn. Veel mensen zijn niet meer
tevreden met (of dankbaar voor) wat ze allemaal hebben. Je hoeft
niet persé gelovig te zijn om een dankbare levenshouding te hebben maar het lezen in de Bijbel helpt wel om het dankbaar zijn te
ontwikkelen. Ik doe een oproep aan iedereen die dit leest, Christenen of andersdenkende mensen. Spreek elke dag hardop uit waar
jij dankbaar voor bent. Zo kunnen we samen een tevreden tegengeluid vormen, want we hebben zoveel om dankbaar voor te zijn.
Erika de Vries

Terugblik kinderkerk op de
vastentijd
Afgelopen periode zijn we met de kinderen van de kinderkerk 40 dagen op
weg gegaan naar Pasen door middel
van een “Vastenproject”. De deelnemende
kinderen symboliseerden het samen op weg
zijn door een pop op
de weg te plaatsen.
Deze weg liep naar de
Kruisdood en Opstanding van Jezus.
Wij kunnen u vertellen
dat in totaal 122 kinderen op weg waren.
Sommige kinderen waren alle 6 weken of
meerdere keren aanwezig. De laatste zondag voor Pasen, Palmpasen, hebben we het

Meimaand – Mariamaand:
Rozenkrans bidden op
dinsdagavond
Elke dinsdagavond om 19.00 uur wordt in
de Bartholomeuskerk het Rozenhoedje
gebeden met daarna de Vespers (duur: 45
minuten). Waarom is dit gebed zo belangrijk? Maria “Koningin van de Rozenkrans”
heeft in haar verschijningen gezegd dat het
bidden van de Rozenkrans zo belangrijk is
zichten en in de ogen van hun ouders en
leerkrachten,
…voor de inzet van ervaren werkgroepleden en behulpzame vrijwilligers, zodat alles
op rolletjes liep,
…voor onze mooie kerk, zo prachtig versierd met de knutselwerken van de communicanten.
En simpelweg voor de zon, die de hele ochtend speciaal voor ons heeft geschenen.

Vastenproject afgesloten met het lijdensverhaal van Jezus. Dit werd verteld en gevisualiseerd met een Power Point-presentatie
en poppenkastspel. Ook
alle kinderen die in april
hun Eerst H. Communie
doen waren hiervoor uitgenodigd en ook aanwezig.
Elke week sloten we de
viering samen met de kinderen af met het lied ‘Mijn
God is zo groot’. Dit lied, dat we zongen
voor de gehele kerkgemeenschap, werd
door de kerkgangers als zeer positief ervaren. Het was fijn om samen op weg te zijn
en het is fijn om zo samen kerk te zijn!
Karin Smid, coördinator kinderkerk
om vrede in de wereld te bereiken. Op vele
plaatsen zijn er oorlogen. In West-Europa
kunnen wij nog in vrede leven, hopelijk zal
dat zo blijven. Laten wij ons door de kracht
van de Rozenkrans overtuigen.
Op dinsdag 24 mei a.s. zal zangeres Atie de
Koning met haar prachtige stem extra glans
geven.
Schroom niet en kom!
Cocky Maane, Rozenkrans voorbidster

Ilonka ten Broeke, voorzitter werkgroep EHC
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Parochiekern H. Joannes de Dooper
Geen sleutelbewaarders van de
hemelpoort
… Maar wel van het kerkportaal. Vijf nieuwe
kosters voor de Joannes de Dooperkerk

Colofon
Parochiekern
H. Joannes de Dooper
Oostlaan 38
2641 DL Pijnacker
www.parochiechristuskoning.nl
Locatiepastor:
K. Bracco Gartner, pastoraal werker
Secretariaat geopend:
ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur
T. 015 3692480
(na 12.00 uur en in het weekend
met telefoonbeantwoorder)

F. 015 3640468
E.	SecretariaatPijnacker@
ParochieChristusKoning.nl
Bankrekeningen:
NL31 INGB 0000 2704 80
NL92 RABO 0142 8065 52

Kopij

RedactiePijnacker@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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Natuurlijk, ze openen ons kerkgebouw voor de
kerkgangers –en sluiten ‘t ook weer netjes af;
ze steken voor elke viering de kaarsen aan –en
doven die ook weer na afloop; ze bezorgen de
cibories vanuit het tabernakel aan de dienst
van de tafel –en bergen de kelken daarna ook
weer veilig op. Iedereen die wel eens in een
kerk komt, heeft wel een beetje idee van wat
een koster zoal doet. Maar op de achtergrond
doen ze nog veel meer. Sinds de pensionering
van Piet de Lange (80) in de zomer van 2015 is
Tom Langelaan als hulpkoster Jan Opstal komen helpen. Gelukkig is er meer hulp in aantocht: een team van vijf(!) nieuwe kosters staat
op het moment dat u dit leest gereed om de
kerk en haar bezoekers van dienst te zijn. De
Morgenster stelt ze kort aan u voor.
Het ‘fotomomentje’ voor de kersverse kosters
vindt plaats tijdens de vierde van een serie
voorbereidingsavonden op het kosterschap,
waarin Jan Opstal, in aanwezigheid van Annie van der Burg en Charles Van der Mast
(pastoraatgroep) het reilen en zeilen aan de
nieuwgekomen kosters uitlegt. De sfeer van
de bijeenkomst in de pastorie is zakelijk en
tegelijkertijd zeer gemoedelijk. Je merkt het
meteen: hier zit een stel mensen bij elkaar dat
een ‘klik’ met elkaar heeft.
Die ‘klik’ is best bijzonder, want Gods wegen waren behoorlijk ondoorgrondelijk bij
het verzamelen van dit team. De brug naar
het kosterschap werd gelegd tijdens een
bridgeavond, of via een collega-lid van het
zangkoor, of gewoon via een telefoontje (in
één geval tijdens een verblijf in Rome –als
dat geen voorzienigheid is!). Maar hoe het
ook geschiedde: vier mannen en één vrouw
besloten eendrachtig hun vrije tijd, kennis en
kunde aan onze parochiegemeenschap beschikbaar te stellen, zodat we plots maar liefst
zes kosters ter beschikking hebben!
Jan Opstal is duidelijk de mentor van het
gezelschap, maar ook Tom Langelaan is inmiddels een bekend gezicht, vooral in de zaterdagavondvieringen. Nu komen daar nog
Wim Hooijmans, Paul Kruijdenberg, Aad van
der Burg en Anneke van der Meer bij.
De taken zullen worden verdeeld volgens een
dienstrooster, waarbij Jan Opstal (zondag- en

Alle kosters op een rijtje v.l.n.r.: Jan Opstal, Aad
van der Burg, Anneke van der Meer, Paul Kruijdenberg, Tom Langelaan en Wim Hooijmans.
woensdagochtend) en Tom Langelaan (zaterdagavond) voorlopig de aanspreekpunten
zullen blijven. Een betere verdeling van het
werk, meer flexibiliteit en meer spreiding in
leeftijd –dus meer continuïteit: dat is wat alle
kerkbewaarders van de nieuwe opzet verwachten. En dat was hard nodig, al was het
maar om de huidige koster na zoveel jaar ook
eens een wat langere vakantie te gunnen dan
het spaarzame tweedaagse uitje dat hijzelf
“mijn vakantie” noemt.

Liefdewerk
Koster zijn is een serieuze zaak, voor mensen
die vaak tegen hun bescheiden natuur in tòch
voor het voetlicht komen te staan. Dat geldt
ook hier. Goed om je als kerkganger eens
te realiseren is ook dat er geen verdiensten
voor de kosters zijn. Er is geen sprake van een
arbeidscontract of dienstverband. De aard
van het werk brengt echter zonder meer wél
belangrijke verplichtingen met zich mee. De
vrijheid die bij het meeste ‘liefdewerk-oudpapier’ hoort, zit er voor een koster niet in.
Dat geldt ook voor de “buitenkant”, want de
vertrouwde keurige verzorging, in kleding en
stijl, die bij het Pijnackerse kosterschap horen
dienen te worden gehandhaafd.
Uiteraard realiseren Tom Langelaan, Wim
Hooijmans, Paul Kruijdenberg, Aad van der
Burg en Anneke van der Meer zich dat ten
volle. En anders is daar wel het levende voorbeeld van Jan Opstal, die vrijwel dagelijks in
de kerk is te vinden en daarbij werkweken
maakt van zowat 20‐uur (die nu eindelijk
langzaamaan wat minder lang kunnen worden).
Ondanks hun soms drukke werkzaamheden

Parochiekern H. Joannes de Dooper
–drie van de vijf nieuwe kosters werken nog
voor een andere baas- geven de betrokkenen graag een deel van hun tijd aan ons
kerkgebouw en onze kerkgemeenschap.
Vijf nieuwe spelers staan, enthousiast en
goed voorbereid, klaar om door speler-trai-

ner Opstal in het veld te worden gebracht.
Wanneer en waar ze zullen worden ingezet is, of wordt binnenkort, duidelijk. Voor
ons als publiek is het zaak om hen met een
warm applaus te verwelkomen als ze het
veld betreden. Natuurlijk niet hardop, dat
applaus: in tegenstelling tot voetballers

Feest van de H. Joannes de Dooper
Op zondag 26 juni vieren we het patroonsfeest van onze parochiekern. Deze dag is er om 11.00 uur een feestelijke viering,
waarvoor alle parochianen van onze parochie Christus Koning
bij dezen van harte worden uitgenodigd! Na afloop is er een
gezellige, altijd drukbezochte High Tea op het grasveld voor de
kerk.
Tijdens de Joannes de Dooperviering wordt er gezongen door

worden déze invallers alleen maar nerveuzer van al die aandacht. De waardering voor
deze vijf, nu misschien nog niet maar straks
overbekende gezichten, zal er niet minder
om zijn.
Henk Kleinrouweler

een groot samengesteld koor, o.l.v. dirigent Job Duijndam en
organist Gerard Bart. Voorganger is pastor Kuipers.
Voor de vrijwilligers van onze parochiekern wordt de avond ervoor, op zaterdag 25 juni, een buffet georganiseerd in het Parochiehuis. Elke vrijwilliger ontvangt hiervoor binnenkort een
persoonlijke uitnodiging.
Annie van der Burg

Palmpasen
Meer dan 30 kinderen kwamen voor de Palmpasenviering op 20
maart jongstleden met een mooie palmpaasstok naar de kerk.
Tijdens de mis hadden de kinderen een eigen programma in Het
Prinsesje. Daar vertelden we een kinderversie van het Palmpasenevangelie.
Na de viering zijn de palmpaasstokken meegenomen door de
kinderen, om ze te geven aan iemand die een extraatje goed kan
gebruiken. Achtergelaten stokken zijn uitgedeeld tijdens het koffiedrinken in de Schakelaar.
Met Palmpasen heeft ons kinderkoor prachtig gezongen. Wil jij
óók meezingen? Dat kan! De repetities zijn op zaterdag van 09.30
- 10.30 uur, in de bovenverdieping van het Parochiehuis aan de
Oostlaan. Je kunt je opgeven via e-mail, bij Annie van der Burg, annievdburg@outlook.com.
Jong en oud bijeen tijdens de Palmpasenviering.

De Werkgroep Gezinsviering

Geen vieze voeten op witte donderdag
In Nootdorp was het al langer gebruikelijk dat pastor Van Zaal de
voeten van de aanstaande communicanten waste op Witte Donderdag. Dit jaar vond de Witte Donderdagviering in Pijnacker
plaats. Zes communicanten uit Nootdorp en zes communicanten
uit Pijnacker mochten, zoals de liturgie het voorschrijft, hun voeten
laten wassen door de priester.
De Werkgroep Gezinsviering
Het dertiende hoofdstuk uit het
Johannesevangelie in uitvoering.
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Liturgische Kalender
Mei

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

H. Bartholomeus
Nootdorp

H. Joannes de Dooper
Pijnacker

Onze Lieve Vrouw
Geboorte, Berkel

Za. 19.00 u / Zo. 09.15 u *
Di. 19.00 u Vesper en
rozenkransgebed;
Vr. 09.15 u Eucharistie

Za. 19.00 u / Zo. 11.00 u
Wo. 09.00 u Eucharistie
Do. 19.00 u Uitstelling/
Getijdengebed

Zo. 11.00 u
Do. 19.00 u Rozenkrans

Zaterdag 7 mei

Geen viering

E – M. van Zaal
Cantorij

Geen viering

Zondag 8 mei
7e zondag van
Pasen

EV – M. van Zaal

WV – M. Wijsman
samenzang

EV – M. van Zaal
Cantemus Domino

Zaterdag 14 mei

EV – W. Kuipers

Geen viering

Geen viering

Zondag 15 mei
PINKSTEREN

EV – W. Kuipers
Laus Deo

EV – W. Kuipers
St. Cecilia

WV – M. Wijsman
Cantemus Domino

Maandag 16 mei
2e PINKSTERDAG

Geen viering

10.00
EV – M. van Zaal

Geen viering

Zaterdag 21 mei

Geen viering

EV – M. van Zaal
Vivace

Geen viering

Zondag 22 mei
ALLERHEILIGSTE
DRIE-EENHEID

EV – M. van Zaal

EV – Gezinsviering
M. van Zaal
Salvation
19.00
Taizéviering in
De Dorpskerk

EHC
W. Kuipers
BeRKelnootjes

Zaterdag 28 mei

EV – M.R. Hoogland

Geen viering

Geen viering

Zondag 29 mei
SACRAMENTSDAG

EV – M. van Zaal
Laus Deo

WV – O.l.v. parochianen
samenzang
Koffie drinken in
De Schakelaar

Familiezondag
EV – J. Zuidgeest
BeRKelnootjes
m.m.v. Kerkband
crèche

* Nootdorp: Iedere zondag Kinderkerk en na afloop koffie drinken in het Parochiehuis. Tenzij anders vermeld.
EV

= Eucharistieviering

WV = Woord- en gebedsviering (of –communieviering)
GV = Gezinsviering
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Liturgische Kalender

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

Mei

Pius X
Rodenrijs

Onze Lieve Vrouwe
Visitatie, Bleiswijk

St. Willibrord
Bergschenhoek

Za. 19.00 u

Za. 19.00 u / Zo. 11.00 u
Di. 09.00 u Eucharistie

Za. 19.00 u / Zo. 09.15 u
Do. 08.45 u Rozenkrans
Do. 09.00 u Eucharistie

Zaterdag 7 mei

WV – M. Wijsman

Geen viering

WV – O.l.v. parochianen

Zondag 8 mei
7e zondag van
Pasen

Geen viering

EV – W. Kuipers
Samenzang OLV Visitatie
19.00
IKO Pinksterzangviering
J. Laan
Ger. Kerk Open Hof

EV – W. Kuipers
Caeciliakoor

Zaterdag 14 mei

EV – M. van Zaal
Pius X koor

WV – O.l.v. parochianen
Samenzang OLV Visitatie

Geen viering

Zondag 15 mei
PINKSTEREN

Geen viering

EV – M. van Zaal
St. Caecilia

EV – Gezinsviering
M. van Zaal
M. Wijsman
Kerkrakkertjes
Kinderopvang

Maandag 16 mei
2e PINKSTERDAG

Geen viering

Geen viering

Geen viering

Zaterdag 21 mei

EV – W. Kuipers
Pius X koor

Geen viering

WV – O.l.v. parochianen

Zondag 22 mei
ALLERHEILIGSTE
DRIE-EENHEID

Geen viering

Themaviering
EV – J. Zuidgeest
Lesito

EV – W. Kuipers
Caeciliakoor

Zaterdag 28 mei

EV – M. van Zaal
De Juiste Stemming

EV – W. Kuipers
Cantor

Geen viering

Zondag 29 mei
SACRAMENTSDAG

Geen viering

Patroonsfeest
O.L.V. Visitatie
EV – M. van Zaal
St. Caecilia
Na de viering koffie drinken in het
Parochiehuis

10.00
EHC
W. Kuipers
M. Wijsman
Kerkrakkertjes
Kinderopvang

Vieringen in de woonzorgcentra
De Tuinen Bleiswijk
Huize Sint-Petrus Berkel
Oudelandsehof Berkel
Veenhage Nootdorp
Keijzershof Pijnacker

de eerste en derde zaterdag van de maand
elke woensdag
elke zondag
de eerste vrijdag van de maand
de eerste en derde donderdag van de maand
de eerste en derde vrijdag van de maand

11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
14.30 uur
16.00 uur
19.00 uur
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Liturgische Kalender
Juni

Zaterdag 4 juni
Zondag 5 juni
10e zondag door
het jaar

Zaterdag 11 juni

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

H. Bartholomeus
Nootdorp

H. Joannes de Dooper
Pijnacker

Onze Lieve Vrouw
Geboorte, Berkel

Za. 19.00 u / Zo. 09.15 u *
Di. 19.00 u Vesper en
rozenkransgebed;
Vr. 09.15 u Eucharistie

Za. 19.00 u / Zo. 11.00 u
Wo. 09.00 u Eucharistie
Do. 19.00 u Uitstelling/
Getijdengebed

Zo. 11.00 u
Do. 19.00 u Rozenkrans

Geen viering
EV - M. van Zaal
Samenzang
13.00
Gezamenlijke doopviering
M. van Zaal
EV – M. van Zaal

EV – W. Kuipers
samenzang
WV – M. Wijsman
Vivace

Geen viering
EHC – W. Kuipers
BeRKelnootjes

Geen viering

Geen viering

Zondag 12 juni
11e zondag door
het jaar
THEMAWEEKEND
DUURZAAM SAMENLEVEN
Zaterdag 18 juni

EV – M. van Zaal
Laus Deo
15.00 Tour of Faith
The Living Lord Singers

EV – M. van Zaal
St. Cecilia

WV – O.l.v. parochianen
Cantemus Domino

Geen viering

Geen viering

Zondag 19 juni
12e zondag door
het jaar

EV – M. van Zaal
Laus Deo

Zaterdag 25 juni

EV – W. Kuipers

EV – M. van Zaal
samenzang
EV - J. Zuidgeest
St. Cecilia
Koffie drinken in
De Schakelaar
13.00 Doopviering o.v.
19.00 Taizéviering in
De Ontmoetingskerk
Geen viering
Patroonsfeest
H. Joannes de Dooper
W. Kuipers
Alle koren

Familiezondag
EV - M. van Zaal
BeRKelnootjes
m.m.v. Kerkband
crèche

Geen viering

Viering in Rodenrijs

Viering in Rodenrijs

EV – M. van Zaal
Laus Deo
13.00
Doopviering
EV – M. van Zaal

EV – Gezinsviering
M. van Zaal
Belle Noci

EV – W. Kuipers

EV – Gezinsviering
Zondag 26 juni
13e zondag door W. Kuipers
De Vrolijke Nootjes
het jaar
GEBOORTE
H. JOHANNES DE
DOPER

WV – M. Wijsman
De Juiste Stemming

Geen viering

Juli

Zaterdag 2 juli

Zondag 3 juli
14e zondag door
het jaar
Zaterdag 9 juli

Zondag 10 juli
15e zondag door
het jaar
HH. PETRUS EN
PAULUS

EV – M. van Zaal

Geen viering

WV – D. Vrijburg
samenzang

* Nootdorp: Iedere zondag Kinderkerk en na afloop koffie drinken in het Parochiehuis. Tenzij anders vermeld.
EV

= Eucharistieviering

WV = Woord- en gebedsviering (of –communieviering)
GV = Gezinsviering
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EV – M. van Zaal

Liturgische Kalender

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

Juni

Zaterdag 4 juni
Zondag 5 juni
10e zondag door
het jaar

Zaterdag 11 juni

Pius X
Rodenrijs

Onze Lieve Vrouwe
Visitatie, Bleiswijk

St. Willibrord
Bergschenhoek

Za. 19.00 u

Za. 19.00 u / Zo. 11.00 u
Di. 09.00 u Eucharistie

Za. 19.00 u / Zo. 09.15 u
Do. 08.45 u Rozenkrans
Do. 09.00 u Eucharistie

WV – M. Wijsman
Geen viering

WV – O.l.v. parochianen
Pius X koor
Geen viering

Zondag 12 juni
11e zondag door
het jaar
THEMAWEEKEND
DUURZAAM SAMENLEVEN
Zaterdag 18 juni EV – A. van Well
Zondag 19 juni
12e zondag door
het jaar

Zaterdag 25 juni
Zondag 26 juni
13e zondag door
het jaar
GEBOORTE
H. JOHANNES DE
DOPER

Geen viering

EV – M. van Zaal
Orgel en samenzang
Terugkomviering Eerste Heilige Com- EV – W. Kuipers
Caeciliakoor
municantjes
EV - Gezinsviering
M. van Zaal
Op Blijde Wijs
EV – A. van Well
Geen viering
Samenzang OLV Visitatie
WV – M. Wijsman
WV – Gezinsviering
M.O.V. Viering Lesito
M. Wijsman
Kerkrakkertjes
13.00 Doopviering

Geen viering

WV – M. Wijsman
Orgel en samenzang
WV – M. Wijsman
Caeciliakoor

Geen viering

EV – van Zaal
Themaviering Lesito

EV – M. van Zaal
Pius X koor
Geen viering

WV – O.l.v. parochianen
Samenzang OLV Visitatie
WV – O.l.v. parochianen
St. Caecilia

Geen viering

EV – pastoresteam
Installatieviering
diaken D. Vrijburg

Geen viering

Viering in Rodenrijs

WV – Gezinsviering
M. Wijsman
Op Blijde Wijs

EV – W. Kuipers
Caeciliakoor

EV – A. van Well

EV – W. Kuipers
D. Vrijburg
Samenzang OLV Visitatie
EV – W. Kuipers
St. Caecilia

Geen viering

EV - M. van Zaal
M. Wijsman
Caeciliakoor
Kerkrakkertjes

Juli

Zaterdag 2 juli

Zondag 3 juli
14e zondag door
het jaar
Zaterdag 9 juli

Zondag 10 juli
15e zondag door
het jaar
HH. PETRUS EN
PAULUS

EV - Gezinsviering
W. Kuipers
M. Wijsman
Kerkrakkertjes

In de maanden mei en juni is het pastoresteam niet compleet door sabbatverlof, vakantie en de afwezigheid van een
diaken. We zijn heel blij met de gastvoorgangers die beschikbaar zijn om voor te gaan in de vieringen, maar ook met de
vrijwilligers die de niet ingevulde zondagen voor hun rekening willen nemen.
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6OOR UW
o VAKKUNDIGE
SCHOENREPARATIE
o STOMERIJ
(
)
o SLEUTELS
o NAAMPLATEN
Dorpsstraat 28a • Bergschenhoek
$ORPSSTRAAT A o "ERGSCHENHOEK

010-5217312
 
www.schoenmakerbik.nl

Emmastraat 26 - Pijnacker - Tel. 015-369 24 52
Hoefbladplein 13 - Pijnacker - Tel. 015-7370086
bestelling@bakkerijrijnbeek.nl

Puravida
Voor een uitvaart
op uw manier!
Monuta Puravida
Yvette van Dorp
Marnix Gijsenstraat 10,
Berkel en Rodenrijs
Telefoon: 06 - 20 98 78 91
puravida@monuta.nl
www.monutapuravida.nl

Parochiekern H. Joannes de Dooper
Een parochieblad valt niet
zomaar uit de lucht
De Morgenster in gesprek met Ria Olthof
Het vervaarlijk klinkende geblaf van waakhond Fee (een Maltezer poedel) maakt
plaats voor vrolijk staartgekwispel als Ria
Olthof de voordeur van haar woning in
Pijnacker-Noord voor mij opent. Doel van
mijn bezoek: een vraaggesprekje,
waarin de vrijwilligster met een
van de langste ‘dienstverbanden’
in onze parochie ervaringen deelt
met de lezers van dit blad. Wat
volgde, was een mooi en heel
verhelderend gesprek over veranderde mores in veranderde tijden.

gerswerk terecht in wat destijds de ’parochieraad’ heette. Van lieverlee kwam uiteindelijk de hele administratie en het verdere
reilen en zeilen van de Samen bij haar terecht. “Ik was niet op m’n mondje gevallen,
“ herinnert de krasse oude dame zich met
een glimlach, “en waarschijnlijk daarom
werd ik uiteindelijk in 1994 gevraagd om in
het kerkbestuur te komen”. Dat was in de

Geel, rood, paars
Ria Olthofs betrokkenheid bij
“het kerkgebeuren” gaat terug
tot 1972(!), toen zij op zekere dag
van Joop Bes –destijds hoofd
van de St.Josephschool- een stapel bladen overhandigd kreeg
met de vriendelijke doch besliste
mededeling deze maar even bij
de parochianen van haar wijk in
de bus te willen bezorgen. Het
bleek te gaan om het toenmalige
parochieblad ‘Samen’, waarvan
veel katholieke Pijnackernaren zich nog
het bekende gele omslag zullen herinneren. Toentertijd was dat echter nog niet zo
gemakkelijk, met die kleuren. “De kleur van
het omslag liep toen nog mee met het liturgisch jaar, “ vertelt Ria Oltof, “je had rood
voor Pinksteren en kerst, geel voor Pasen,
paars voor de vastentijd en de advent, etcetera. Pas later is de Samen dat bekende gele
blaadje geworden”. Dat gele blaadje kwam
in die tijd nog iedere zes weken uit en werd
volledig gevuld met kopij die door parochianen was geschreven. “De pastoor had er
eigenlijk geen enkele bemoeienis mee”.
In 1983 kwam Ria Olthof via haar bezor-

Afscheid
Er is een tijd van komen en een tijd van
gaan. 38 Jaar geleden hebben wij Delft verlaten om in Pijnacker te wonen. Een mooie
plek aan het Emmapark met uitzicht op de
kerk, waar wij met veel plezier hebben gewoond.

tijd net na de viering van het 100-jarig bestaan van de parochie. “Toen had je nog wel
een stuk of 400 vrijwilligers!”
Een jaar of tien lang werd het bestuurswerk (Ria Oltof was portefeuillehouder Liturgie) naast het werk voor de Samen gedaan -of andersom. In 2005 begon alwéér
een nieuwe fase, toen de Samen overging
in het parochieblad TweeLuik –een gezamenlijk uitgave van Pijnacker en Nootdorp.
En nu dus al vijf jaar lang De Morgenster.
Ria Olthof is al die tijd in beeld gebleven
bij de bezorging van het blad. En veel meer
dan dat: anno 2016 is zij nog steeds ‘de

In mei verhuizen wij naar Berkel en Rodenrijs.
Naast ons gezin, twee dochters en mijn
werk als docent ben ik jarenlang actief geweest als vrijwilliger binnen de parochie, in
het werkveld liturgie, hetgeen mij veel inspiratie gaf. Op dit moment plaats ik senioren in het Helmhuis of in De Schakelaar;

motor’ achter de hele logistiek van verspreiding en bezorging van 2900 exemplaren van dit blad, door heel Pijnacker.

Logistiek
Die logistiek is zo eenvoudig nog niet. Vooraf worden de aangeleverde adresstickers
geknipt en in mappen per wijk gesorteerd.
Op de donderdag voor de uiteindelijke bezorging wordt dan, door een stuk
of twaalf ‘stickeraars’ ieder van
die 2900 Morgensterren voorzien van een sticker. Dat gebeurt
telkens in ’t Prinsesje. De bladen
worden voor gestapeld per wijk/
bezorger –in totaal 84 stapelsen van een wijksticker voorzien.
Deze wijkpakketjes worden dan
door vier vrijwilligers-chauffeurs
bij de 84 bezorgers afgeleverd,
die het parochieblad uiteindelijk
bij u tot thuis in de brievenbus
brengen. Een dergelijke service,
die al bestaat sinds de tijd dat de
adresstickers voor de Samen nog
met de hand werden geschreven
(!)- is uniek binnen de Christus Koningparochie. Je hoeft er niet eens
voor naar de kerk te lopen.
“Het bezorgen staat door de
ouderdom van de rondbrengers wel onder druk, “ besluit Ria Olthof. “We kunnen
nieuwe vrijwilligers goed gebruiken, vooral
in de nieuwbouwwijken, zoals nu op het
Boezemterrein.” Voorlopig werken Ria Olthof en ‘haar’ bezorgers echter gewoon stug
door, zoals mensen uit de na-oorlogse generatie gewend zijn om te doen. Misschien
toch goed om eens te bedenken, als het
blad waarin deze tekst verschijnt weer zomaar bij u in de brievenbus is verschenen…
Henk Kleinrouweler

dat wordt vanuit Berkel en Rodenrijs nog
voortgezet.
Ook op onze nieuwe stek houd ik zicht op
de katholieke kerk en ik hoop dat ik mij ook
daar kan inzetten voor de parochie. Tot
ziens; ik zal u vast wel “ergens” ontmoeten!
Margreet Kliffen-Van der Voorn
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Parochiekern Sint Willibrord
Actie Kerkbalans 2016

Colofon
Parochiekern Sint Willibrord
Smitshoek 122
2661 CK Bergschenhoek
www.parochiechristuskoning.nl
Locatiepastor:
M. Wijsman, pastoraal werkster
Secretariaat:
Het secretariaat is geopend van:
ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur
T. 010 5212313
E.	SecretariaatBergschenhoek@
ParochieChristusKoning.nl
Bankrekeningen:
NL49 RABO 0106 6006 21
NL19 ABNA 0410 2060 40

Begin februari 2016, tegelijk met de bezorging van de Morgenster, is een groot aantal
vrijwilligers weer op stap geweest voor de
Actie Kerkbalans, brieven wegbrengen en
weer ophalen kost meer tijd dan je verwacht.
Ook een aantal reguliere bezorgers van de
Morgenster hebben hieraan meegewerkt
en iedereen persoonlijk benaderd. De overige reguliere bezorgers hebben ook op veel
meer adressen de brieven en de Morgenster
bezorgd, namelijk aan alle parochianen in
hun wijk. Dit is weer een hele klus geweest.
Hiervoor willen wij iedereen die hieraan heeft
meegewerkt hartelijk bedanken.
De persoonlijke benadering van de parochianen werpt vruchten af, financieel, maar ook

Vieringen voor kinderen in de
komende periode
De volgende vieringen in de komende periode zijn bijzonder geschikt voor kinderen en
vinden plaats op zondag om 09h15 (tenzij anders vermeld):
15 mei Gezinsviering Pinksteren met kinderopvang
29 mei Viering eerste heilige communie
(10.00 uur) met kinderopvang
12 juni Gezinsviering
10 juli Gezinsviering, laatste van het seizoen

U bent van harte welkom!

RedactieBergschenhoek@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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Werkgroep Kerkbalans

naast de parochiezaal en is open vanaf 9h00.
De kinderwoorddiensten zijn geschikt voor
de kinderen van 6 t/m 12 jaar. Na de start van
de viering gaan de kinderen naar de pastorie
waar zij een aangepast Bijbelverhaal horen en
aansluitend erover praten en knutselen. Vóór
de communie keren de kinderen terug in de
kerk.
De gezinsvieringen worden in de kerk gevierd. Deze zijn voor alle kinderen goed te
volgen door aangepaste teksten. Ons kinderkoor ‘De Kerkrakkertjes’ zorgt voor passende
liedjes.

Zin om mee te zingen met het
kinderkoor?

In de kinderopvang kunnen de kinderen t/m
5 jaar terecht. De kinderopvang is in de ruimte

Wij kunnen jullie uiteraard goed gebruiken.
Inlichtingen: via het secretariaat.

De Passion 2016

op komt lopen is er een sfeer van saamhorigheid. Het was heel gezellig en zeker een aanrader voor iedereen die nog twijfelt. Ik zelf ga
volgend jaar weer!

We zijn op donderdag 24 maart naar de Passion in Amersfoort geweest met de ENS jongerengroep. De Passion is het lijdensverhaal
van jezus opnieuw gespeeld met bn’ers. Het
was een hele ervaring want als je het plein

Kopij

om de administratie up-to date te houden.
Een groot deel van de vragenformulieren is
terugontvangen. De opbrengst van de Actie
kerkbalans 2015 was ca 5.000 euro hoger dan
in het voorgaande jaar. De Kerkbalans 2016
ziet er tot nu toe hoopvol uit. Op 10 april
al 34.000 euro. Helaas hebben we nog niet
voldoende vrijwilligers om bij elke parochiaan langs te gaan en de brief persoonlijk te
overhandigen. Het bereik is nu ongeveer 60%
van de parochianen. Voelt u zich geroepen
hieraan mee te werken, geeft u zich dan op
via het secretariaat. Wij weten zeker dat alle
parochianen het op prijs stellen in 2017 persoonlijk benaderd te worden.

Viering Eerste Heilige Communie
29 mei
In een aantal bijeenkomsten bereiden 16 kinderen uit onze parochiekern zich voor op hun
Eerste Heilige Communie. Misschien heeft u
hen al ontmoet bij de Presentatieviering. Of
heeft u de voetstappen gezien aan de wand
in de kerk waarmee de communicanten die
‘de weg van Jezus volgen’ zich voorstellen
aan de parochianen.

Germaine, lid van de ENS

Een van de communicanten, Nout Berghuis,
vertelt hieronder over de bijeenkomst waarin
de kinderen met elkaar het brood hebben
gebroken en gedeeld.
In het begin gingen wij (de communicanten)
het brood breken daarna zeiden wij smakelijk
eten toen gingen we eten en na het eten sloegen we nog 1 keer het kruis en toen waren we
klaar. Ik had nutella, pindakaas, aardbeien jam
en hagelslag op mijn broodjes. En helemaal in
het begin gingen wij in het communieboekje

Parochiekern Sint Willibrord
werken. Jammer genoeg weet ik niet meer wat ik in het boekje heb
gedaan. Er waren 3 volwassenen en ongeveer 9 kinderen. Het leukste was de lunch want het was lekker rustig. En pastor Marjo vertelde
het verhaal van de 2 vissen en 5 broden. Het verhaal gaat over dat
Jezus de 2 vissen en de 5 broden ging delen en dat was genoeg
voor 5000 mensen. Omdat hij naar god bad. Dit was het eind van

Vacature: bloemschikkers

mijn verhaal.
Graag tot ziens bij de viering van de Eerste Heilige Communie op
zondag 29 mei a.s. om 10:00 uur.
Werkgroep voorbereiding eerste heilige communie

Vacature: werkgroep gezinsviering

De dames die nu de werkgroep vormen, stoppen er na vele jaren
mee. Na de zomervakantie kunnen we geen beroep meer op
hen doen voor de gezinsvieringen.
Daarom zoeken we een paar enthousiaste, jonge ouders die de
vieringen willen gaan verzorgen. Het gaat om het samenstellen
van de liturgie, overleg met voorgangers en dirigent kinderkoor,
het maken van het boekje en het vragen van kinderen om stukjes te lezen in de viering.
U hoeft niet liturgisch onderlegd te zijn. Pastor Marjo Wijsman
wil u daar graag wegwijs in maken. Er is voldoende materiaal
voorhanden, zowel digitaal als in boekvorm.
Zoekt u een uitdaging? Wij heten u graag welkom.
Voor nadere informatie en aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat: secretariaatbergschenhoek@parochiechristuskoning.nl
en bij pastor Marjo Wijsman: pastorwijsman@parochiechristuskoning.nl

Geniet u met uw kind van onze gezinsvieringen?
Kom dan meedoen bij het voorbereiden ervan.

De oproep voor misdienaars in de vorige Morgenster heeft helaas (nog) geen nieuwe misdienaars opgeleverd.

Wie houdt er van bloemschikken?
Wij zoeken vrijwilligers om één keer in de vier of
vijf weken de R.K. kerk in Bergschenhoek te willen
versieren met bloemen.
Vindt u het leuk om met zijn tweeën per keer samen de kerk te versieren meld u zich dan aan bij
het secretariaat: secretariaatbergschenhoek@parochiechristuskoning.nl
Wij zien graag u reactie tegemoet.
Namens de bloemengroep, Monique Alsemgeest en Gerdien
Vijverberg

Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid
Het door paus Franciscus afgekondigde Heilig Jaar van
de Barmhartigheid begon op 8 december 2015, de 50e
verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans
Concilie en eindigt op 20 november 2016.
Leo Fijen wijst in een lezing die hij op maandag 15 februari j.l. gaf
erop dat barmhartigheid het verschil maakt tussen ‘kijken’, dat passief waarnemen inhoudt en ‘zien’, dat bewogen worden en in beweging komen impliceert. In het evangelie staat dat Jezus “zag” en
niet dat Hij “keek”. Hij werd tot in zijn ingewanden geraakt. Barmhartigheid (misericordia) verwijst naar ‘baarmoeder’ en dus naar de
schoot die geborgenheid biedt.
Hoe om te gaan met de opdracht van Christus om barmhartig te
zijn zoals de Vader? In het Latijn heet dit: Misericordes sicut Pater,
en dit refrein komt vele malen terug in de speciale hymne die door
het jaar heen telkens weer gezongen zal gaan worden.

De tekst:
1. “Breng dank aan de Vader want hij is genadig. Hij schiep de wereld met wijsheid. Hij leidt zijn volk door de tijden. Hij vergeeft en
onthaalt zijn kinderen”.
2. “Breng dank aan de Zoon, het Licht van de volkeren. Hij heeft ons
bemind met een hart van vlees en bloed. Van Hem mochten wij
ontvangen, aan Hem willen wij geven. Ons hart gaat open voor
hen die hongeren en dorsten”.
3. “Bidden wij de Geest om Zijn zeven heilige gaven. Bron van alle
goedheid en milde verlichting. Door Hem getroost kunnen wij
anderen troosten. De liefde hoopt alles en alles verdraagt zij”.
4. “Bidden wij om vrede tot de God van alle vrede. De aarde wacht
op de Blijde Boodschap van Gods rijk. Genade en vreugde voor
wie liefheeft en vergeeft. Hemel en aarde worden nieuw”.
Telkens afgewisseld met de: “In aeternum misericordia eius”. (In eeuwigheid blijft Zijn barmhartigheid). Wilt u dit lied horen, ga dan eens
naar www.youtube.com en typ: “Hymne jaar van de barmhartigheid”.
Theo Kloeg

Vrijwilligers zijn onmisbaar en onbetaalbaar, zijn
uniek en kanjers
Om onze dank voor uw inzet te onderstrepen, zijn wij
druk bezig voor u een gezellige dag te organiseren.
De vrijwilligersdag vindt dit jaar plaats op 26 juni, dus
noteer die datum maar in uw agenda.
U krijgt van de locatieraad en de pastoraatsgroep een

persoonlijke uitnodiging, daarop staat dan ook meer informatie
over de inhoud van de dag.
In ieder geval tot 26 juni,
Namens de activiteitencommissie,
Mieke Hoek, Robbert Kerver, Joke van Kester, Francien
van Veen
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Een eervolle uitnodiging
De tweede zaterdag van juli (dit jaar 9 juli) is traditiegetrouw de
dag van de jaarlijkse bedevaart naar Den Briel. Op die dag, worden
dan de 19 martelaren van Gorkum herdacht die op 9 juli 1572 hun
leven gaven voor hun en ons geloof. De dag begint om 11.00 met
een plechtige Eucharistieviering met als voorganger onze bisschop,
Mgr. van den Hende in concelebratie met tal van priesters uit het
bisdom. Het Caeciliakoor van onze Willibrordgemeenschap heeft
van het bisdom de eervolle uitnodiging gekregen om deze pontifi-

ZijActief

cale viering muzikaal te verzorgen in samenwerking met een aantal
leden van het Caeciliakoor van de Hildegardiskerk te RotterdamNoord. De koren met hun beider dirigent Theo Kloeg en ook wij als
parochiegemeenschap zijn heel vereerd met deze invitatie. Wilt u
de viering op 9 juli in de Martelarenkerk te Brielle meebeleven, dan
bent u van harte welkom.Nadere informatie volgt tegen die tijd via
een publicatie in het portaal van onze kerk.
Jan Kerver

Sociaal verpleegkundige Saskia Reinders
geeft ons uitleg.

Donderdag 12 mei wordt er een lezing gegeven over ouderenmishandeling.

Ouderenmishandeling is nu nog een breed
begrip, waaronder misstanden als uitbuiting en geweld worden gerekend. Het is
echter volstrekt onduidelijk waar senioren
het meest onder lijden. Extra onderzoek is
daarom noodzakelijk.
Heel graag tot ziens!
Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Zij betalen dan € 4.50 p.p.

100 jaar kwaliteit in
grafmonumenten

De zaal is open: 19.45 uur
Aanvang:
20.00 uur
Locatie:
Parochiehuis.
Adres: 	Smitshoek 120
2661 CK Bergschenhoek.
Hartelijke groet,
Anneke, Ria, Marianne, Nel en Agnes.
Het bestuur van ZijActief Bergschenhoek.
Inlichtingen: Agnes van Akelijen.
E-mail: agnesvanakelijen@lijbrandt.nl
Tel: 010 5215969
Mob: 06 26713389.

Wilt u ook
adverteren in
De Morgenster?
Neem dan contact op met
Inge de Kroon,
015 - 361 54 71 of
ingedekroon@
telstar-uitgeverij.nl

Laan van Overvest 64-70
2613 DN Delft
Tel: 015-212.28.81
Internet: www.scholsenthart.nl • E-mail: info@scholsenthart.nl

24 De Morgenster

Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Inspiratie

Colofon
Parochie
Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Hoefweg 55
2665 CC Bleiswijk
www.parochiechristuskoning.nl
Locatiepastor:
P. Tolsma, diaken
Secretariaat geopend:
ma. t/m vr. 10.15 - 11.45 uur,
m.u.v. woensdag
T. 010 5212519
E.	SecretariaatBleiswijk@
ParochieChristusKoning.nl
Bankrekeningen:
Penningmeester OLV Visitatie:
NL47 RABO 0107 6002 42
Aktie “Kerkbalans”:
NL39 INGB 0000 0856 48
Aktie “Samen sterk”:
NL78 RABO 0107 6479 90

Kopij

RedactieBleiswijk@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.

Terwijl de lente zich volop ontplooit, staat de
zomer ook al weer voor de deur. Veel van ons
bereiden zich al weer voor op de vakantie.
Zeker nu een aantal verre zonbestemmingen
wat uit beeld zijn geraakt vanwege allerlei
dreiging, zijn ons eigen land, en de nabije
vakantielanden Duitsland en Frankrijk daarbij
nog meer in beeld.
Een van de mooiste streken van Frankrijk is
voor mij nog steeds de wijstreek Bourgogne.
Chardonnay drinken in het dorpje Chardonnaye, waar deze bekende wijndruif vandaan
komt. Romaanse kathedralen en kapellen
bekijken. En dan die heerlijke bourgondische
maaltijden.
Aan de Zuidkant van de Bourgogne, zo’n
80 km ten zuidwesten van Lyon, ligt Cluny,
waar wij om de drie jaar heen gaan. Cluny
is de plaats waar in het jaar 910 Willem van
Aquitanie een Benedictijner abdij stichtte, die
rechtstreeks onder de paus stond. Het was de
tijd van de terroristische aanvallen van de Vikingen. De tijd waarin het nog maar een paar
honderd jaar oude Christendom door dit terrorisme teruggedrongen werd, en waarin er
anarchie heerste.
Via dit Benedictijnerklooster ontstond echter
weer nieuwe inspiratie vanuit het geloof, dat
zich razendsnel over Europa verspreidde. In
Cluny werd ook voor het eerst de liturgie van
Allerzielen benadrukt, waarmee wij ons op
een spirituele wijze met onze doden verbonden voelen. Ruim 800 jaar inspireerde de beweging van Cluny het katholieke geloof. Intussen was er in het dorp Cluny een abdijkerk
gebouwd, die op de Sint Pieter van Rome na,
de grootste ter wereld was. In de Franse re-

Passion Bleiswijk 2016 bijzonder
geslaagd
Voor sommigen de eerste keer, voor velen
de tweede of derde keer. De Passion Bleiswijk was voor het derde achtereenvolgende
jaar een belevenis! Voor de werkgroep, maar
zeker ook voor (gast)koorleden en bezoekers. Direct na afloop was er al het applaus,
in de kerk voor sommigen minder passend,
maar er sprak wel erg veel waardering uit.
Daarna buiten de kerk de positieve en hartverwarmende reacties van zowel bezoekers
als koorleden. Sommigen spraken zelfs over
de beste Passion tot nog toe.
Ongeveer 2/3 van de bezoekers liep de stille
tocht, die ook dit jaar -juist vanwege de stil-

volutie werd deze kerk volledig vernield. Er
bleven alleen twee torens van het Transept
over, maar je kunt nog steeds zien hoe immens groot hij was.
Met de Franse Revolutie en de Verlichting
kwam, na de Vikingen, opnieuw een bedreiging en teruggang van het geloof. Een
bedreiging die soms gestuit werd, zoals in
de periode van het neo-thomisme, samenvallend met de neo-gothiek, maar die stug
doorgaat tot op de huidige dag. Kerken worden nu niet mee door een woedende massa
vernield, maar moeten gewoon hun deuren
sluiten, omdat ze leeglopen. Kloosters staan
leeg.
Maar toch... God geeft ons zelfs in deze moeilijke tijden, telkens opnieuw weer INSPIRATIE,
net als toen in Cluny.
Wie, komend vanaf Tournus en Chardonnaye
naar Cluny rijdt, komt ongeveer 14 kilometer
voor Cluny langs het dorp Taizé. Net als destijds in Cluny, maar nu op een oecumenische
wijze, zijn daar broeders en zusters gaan samenwonen en samen werken. Tienduizenden
jongeren brengen er hun vakantie door en
keren geïnspireerd door terug, daarbij ook
weer inspiratie meebrengend voor ons Nederlandse parochieleven.
Binnenkort, mede-parochianen vieren we
weer het feest van Pinksteren, de Heilige
Geest de Spiritus Sanctus. Wat ik vandaag
in mijn column wil aangeven is; De Heilige
Geest zal ons blijven In-Spireren, doet dat al
door de eeuwen heen. Aan ons en de kerk is
niet de dood maar het leven. Het eeuwige leven. Ik wens u een Ge-Inspireerd Pinksteren.
Dick Van Vliet

te- weer indrukwekkend was. Mede omdat er
discussie ontstond bij het plaats wijzen en de
verzoeken om met acht mensen in een bank
plaats te nemen duurde het wat langer voordat iedereen een plaatsje gevonden had. Het
was goed om daar wat extra tijd voor te nemen.
Het was fijn om als koor een volle kerk in te
gaan en zo aan de Passion Bleiswijk te kunnen beginnen. Het geluid, de verlichting, het
kunstwerk, de olijfbomen en het kruis leverden prima bijdragen aan de sfeer en een
prettige omgeving om te zingen.
Het was doodstil in de kerk en er werd met
aandacht geluisterd naar het lijdensverhaal
en de nummers die we ten gehore brachten.
Aan de gezichten kon je zien dat er sprake
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van beleving was. Was het perfect? Nee, dat is het nooit. Altijd kan
er wel iets beter, of het nou over de organisatie gaat of over de uitvoering. Als we er een cijfer voor zouden mogen geven dan wordt
dat een dikke acht. En dat staat toch voor uitstekend!
Naar de reacties te oordelen hebben we met elkaar weer iets moois
neergezet. Gerard stond scherp te dirigeren, het koor reageerde
navenant, de balans tussen het orgelspel en de zang van de solisten
was prima en we zagen ook koorleden heel erg genieten.
In breed perspectief een belevenis dus. Dank zij de inspanningen
van iedereen die er bij betrokken was. Wat zouden we zijn zonder:
dirigent, organiste, gastleden, koorleden, kunstschilder Piet Kouwenhoven, JVZ Soundsystems, Wim Luiten (olijfbomen), lector,

kruisdragers en lichtdragers, fotograaf, cameramensen, pers, politie.
Natuurlijk voor ons als werkgroep ging er veel tijd inzitten, maar de
interne samenwerking, de betrokkenheid van zovelen, het enthousiasme van een ieder en de reacties… Het maakte het de moeite
waard en plezierig om te doen.
Jammer dat de techniek ons in de steek liet bij de uitzending online
en er daarom ook geen opnamen zijn om via kerkdienstgemist terug te kijken en luisteren. Gelukkig hebben we RTV Lansingerland,
dat een nog een item zal presenteren dat ook via de website en
youtube is terug te zien.
Namens de werkgroep,
John Van der Zalm

Geachte medeparochianen,
Hier een tussenrapportage over de actie Kerkbalans 2016, dat is de
jaarlijkse actie die wij houden om onze parochiegemeenschap van
– structurele – inkomsten te voorzien, om er de eveneens jaarlijks
terugkerende lasten mee te betalen.
Tot nog toe loopt het binnengekomen bedrag iets voor in vergelijking met het voorgaande jaar. We zitten op een stand van afgerond
€ 31.081,-- (t/m maart 2016), vorig jaar was dat € 30.227 en dat is
dus afgerond bijna 3% hoger dan vorig jaar om deze tijd.
Dat is op zich, gegeven de huidige economische situatie, toch een
heel mooi resultaat, waar we met z’n allen trots op mogen zijn.
Zoals u allen hebt kunnen zien, is het interieur van de kerk prachtig
geschilderd en ziet alles er weer fris uit. De schilderbeurt heeft wel
een forse aanslag op de onderhoudsvoorziening gedaan en deze
voorziening willen we weer graag op het peil krijgen van voor de
schilderbeurt. Dit alles om onze kerk goed te kunnen blijven onderhouden.
Een kerkgemeenschap die wil blijven bestaan, kan niet zonder voldoende inkomsten. Willen we een toekomst houden met een eigen
kerkgebouw en met alle activiteiten van onze vrijwilligers als dienst
aan allen, dan moet er wat gebeuren. Wat voor bedrijven en verenigingen geldt, geldt ook voor onze kerk.

Voor in de agenda !!
Zondag 2 oktober willen we extra
aandacht schenken aan onze vrijwilligers. Wij zullen u hier later over informeren en uitnodigen maar schrijf
de datum alvast in uw agenda!
Locatieraad en Pastoraatgroep
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Velen van u hebben er in de afgelopen 3 maanden al blijk van gegeven dat ook te beseffen. Dank daarom aan u allen, die al gegeven
hebt, een ieder met grote offervaardigheid, naar zijn of haar vermogen. Wij zullen uw gaven efficiënt en zuinig besteden.
Op diegenen onder u die er tot nog toe niet toe kwamen, een gift
voor de kerkbalans over te maken, doen we een dringend beroep,
dat de komende 6 weken alsnog te doen. Wellicht is het gewoon
even aan uw aandacht ontsnapt. U kunt het overmaken naar rek. nr.
Rabobank: NL47 RABO 0107 6002 42 t.n.v. kerkbestuur OLV Visitatie
te Bleiswijk, of ING: NL39 INGB 0000 0856 48 t.n.v. kerkbestuur OLV
Visitatie te Bleiswijk.
Bij voorbaat daarvoor onze hartelijke dank, namens de gemeenschap waartoe u behoort, de Parochiekern Onze Lieve Vrouwe
Visitatie,
Hoogachtend,
Theo de Ridder
Penningmeester

Naamdag van onze Parochiekern
Onze Lieve Vrouwe Visitatie.

wij een hulde brengen aan Maria bij de Mariakapel in de tuin.

De maand mei is de Mariamaand. In deze
maand kunnen wij Maria extra eren met het
bidden van de rozenkrans en het brengen
van bloemen.
Een aantal jaren is het de gewoonte om de
maand af te sluiten met een speciale viering. Zo ook dit jaar op zondag op 29 mei.
Het St. Caecilia koor zingt in de viering van
11 uur. Aan het eind van de viering willen

Wij vragen u om die ochtend een roos
/ bloem mee te nemen.
Na de hulde staat er in het parochiehuis
een kopje koffie klaar. Daar kunnen we elkaar ontmoeten en bij praten. We hopen
velen van u te zien.
Locatieraad en Pastoraatgroep

Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Nieuwe misdienaar
Sinds eind vorig jaar is er een nieuwe misdienaar. Thomas Groeneveld heeft de taak
van misdienaar enthousiast op zich genomen. Hij heeft er duidelijk plezier in. Er is
nog ruimte voor meer misdienaars. Kinderen die hun eerste Communie gedaan hebben zijn van harte welkom om het voorbeeld van Thomas te volgen. Zij kunnen
zich melden bij Marian Ammerlaan of Jan
de Groot. Op zondag 29 mei is er tijdens
het feest van Maria Visitatie de jaarlijkse
collecte voor het uitstapje van onze misdienaars en acolieten. Van harte aanbevolen.

Vieringen in De Tuinen
Elke twee weken is er op zaterdagmorgen om 11.00 uur een viering in De Tuinen. Deze oecumenische gebedsvieringen worden op toerbeurt verzorgd door
de verschillende kerken in Bleiswijk. Dit
betekent dat er vijf tot zes keer per jaar
een katholieke voorganger is.
Het houden van deze vieringen vraagt
de nodige organisatie. Zo is er een groep
vrijwilligers onder leiding van Sjaan Waterreus die de bewoners ophalen en na
afloop weer naar hun kamers brengen.
Zij verzorgen na afloop van de viering

ook de koffie en maken een praatje met
de bezoekers. Het Leeuwerikkoor verzorgt onder leiding van Henk in ‘t Veen
de zang. Zij worden daarbij op de piano
begeleid door Jan van den Bosch. Eens
per jaar komt Lesito zingen.
Ook mensen van buiten De Tuinen zijn
welkom deze vieringen te bezoeken. De
eerstvolgende r.-k. viering is op 21 mei.
Deze viering zal er extra aandacht voor
de H. Maria zijn en zal er een aantal traditionele Marialiederen worden gezongen.
Pier Tolsma, diaken

Pier Tolsma, diaken

HELP!!
Help. Dat is meestal een luide noodkreet, als iemand in gevaar is. In
het water gevallen, bedreigd of wat dan ook. Hier wordt die kreet
geuit door onze kerkelijke gemeenschap van Onze Lieve Vrouwe
Visitatie. Help. Onze organisatie is in NOOD.
Over het algemeen hebben wij niet te klagen over het aantal en de
inzet van al onze vrijwilligers. Waar we echter dringend hulp nodig
hebben is in dat deel van het bestuur, dat we De Pastoraatsgroep
noemen. Daar kampen we na het overlijden van Helma Bugter-Verbakel en het vertrek van Fieke Jurgens en Roos Huijers al met drie
vacatures. De taken van deze leden van de pastoraatsgroep zijn
kerk en samenleving, catechese en diaconie.
De vergaderingen met het bestuur zijn 9 à 10 keer per jaar. En dan

natuurlijk het werk uit de eigen portefeuille.
Ik doe echt een dringend beroep op u allen. Zonder bezetting van
deze portefeuilles komen we echt in de problemen, want degenen
die het op moeten vangen hebben daardoor ook een steeds zwaardere taak. Je kunt kijken vanuit twee invalshoeken. 1. Heb ik er wel
tijd voor en zin in, past het mij wel? 2. Heeft de rooms katholieke
kerk in Bleiswijk mij nodig voor haar voortbestaan? Medeparochianen, dat zijn zware woorden, maar ze zijn waar: Als er geen mensen
meer zijn, houdt het op.
Kom op mensen, HELP. Bij Marjon van den Berg van ons kerkkantoor kunt u meer informatie krijgen over het werk in de Pastoraatsgroep. Bij haar kunt u zich ook aanmelden. Alstublieft, doe dat !
Dick van Vliet

Vroege start IKB-seizoen i.v.m.
40-jarig jubileum

volgen nog 2-3 optredens in kerkdiensten,
zieken- of verpleeghuizen.

Het Interkerkelijk Koor Bleiswijk (IKB) viert
dit jaar feest! In oktober 2016 bestaat het
koor namelijk 40 jaar. De plannen voor het
jubileum zijn onlangs in de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd, en er is werk
aan de winkel! We vieren het jubileum met
een jubileumconcert op zaterdagavond 10
december a.s., voorafgegaan door een reünie met oud-leden/oud-dirigenten en oudbegeleiders diezelfde zaterdag 10 december in de middag.
Omdat we een Kerstmusical (Hope was
Born van Ed Kee) zullen brengen op het
jubileumconcert, naast liederen uit de IKBperiode 1976-2016, beginnen we al op 5
april 2016 met extra repetities (t/m half juni,
en daarna zoals gebruikelijk van 23 augustus t/m december). Na het jubileumconcert

Is zingen misschien iets voor u/jou? Probeer het antwoord op die vraag te krijgen,
en kom geheel vrijblijvend 1-2 repetities
van het Interkerkelijk Koor Bleiswijk bijwonen. We repeteren op de dinsdagavonden
van 19.45 – 22.00 uur in Gereformeerde
Kerk “Open Hof”, Dorpstraat 50 te Bleiswijk.
Naast intensief repeteren is er natuurlijk
ook ruimte voor gezellige koffie-/theepauzes.
We zijn een gemengd koor dat momenteel
30 leden telt, maar wil groeien naar minimaal 40 leden. Zoals bij de meeste koren,
zijn de mannenpartijen slecht vertegenwoordigd, en die kunnen zeker ook versterking gebruiken.

We hebben sinds 2015 een nieuwe dirigent,
t.w. Pity Falkena uit Zoetermeer. Met haar
enthousiaste en frisse kijk hebben we het
afgelopen jaar mooie optredens neergezet,
waarvan het IKB-Miniconcert in de R.K. Kerk
aan de Hoefweg in Bleiswijk het eerste optreden onder haar bezielende leiding was.
Nieuwsgierig geworden? Durf je het aan?
We verwelkomen je/u graag op (een van)
de repetities in april, waar je de sfeer kunt
proeven en kennis kunt maken met dirigent, leden en repertoire.
Meer informatie: Erna Pieters, 0105218195/06-49658615 of Margreet Kuipers,
010-5221939/06-12317847; stuur een e-mail
naar info@interkerkelijkkoorbleiswijk.nl of
kijk op www.interkerkelijkkoorbleiswijk.nl.
Erna Pieters
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Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Op koers
Het grote funderingsproject ligt op koers. Op
5 april is de eerste paal in de pastoriekelder
de grond in gegaan. 40 palen onder de pastorie en aansluitend 276 onder de kerk, waarvan een aantal ook langs de buitenkant moet
komen. Een operatie, die het komend halfjaar
veel improvisatie zal vragen van onze parochianen, vrijwilligers en de omgeving. Zo hebben
wij ook een aangepast schema opgesteld voor
uitvaarten en activiteiten in de hoofdkerk.

Colofon
Parochiekern
Onze Lieve Vrouw Geboorte
Noordeindseweg 102
2651 CX Berkel en Rodenrijs
www.parochiechristuskoning.nl
Locatiepastor:
W. Kuipers, priester
Secretariaat geopend:
di. t/m vr. 10.00 - 12.00 uur en
zaterdag van 09.00 - 12.00 uur.
T. 010 5112330
E.	SecretariaatBerkel@
ParochieChristusKoning.nl

Naast dit grote project gaan ook de dagelijkse zaken gewoon door. De extra inzet voor
meer financiële middelen voor het gewone
onderhoud van onze voorzieningen werpt
zijn eerste vruchten af. In februari zijn we
op kleine schaal gestart met het persoonlijk
aanreiken van de AKB envelop bij parochianen, die niet meer meededen. Daaruit komen
positieve reacties en bijdragen. Wij zijn dan
ook blij met de inzet van het groepje bezorgers dat deze nieuwe werkwijze heeft geprobeerd. De komende tijd willen wij de groep
graag uitbreiden en zullen ook andere bezorgers uitnodigen hieraan deel te nemen.

gebouwen afgerond. Een exemplaar ervan
kunt u inzien op de pastorie. Onze parochiaan architect Minke Oosterlaan gaat nu samen met de Commissie Breder Gebruik de
details voor de hoofdkerk invullen. De toekomst van onze gebouwen vraagt om een
brede kijk.

Ook de nieuwe folder over nalatenschap, die
in december is bezorgd is goed ontvangen.
Parochianen waarderen de folder om zijn
aansprekende boodschap. Je eigen parochiekern als goed doel voor later, waardoor een
einde ook weer een nieuw begin betekent.

Komt u ook naar de Pinksterbrunch in het Parochiehuis op zondag 15 mei na de mis van
11.00u? Deelname is slechts € 25 en het resultaat gaat naar het funderingsproject. Zie
www.vijfvoor12.nl

Bankrekeningen:
NL11 INGB 0000 5890 00
NL42 RABO 0106 7930 98

Recent is het rapport over bredere gebruiksmogelijkheden van onze kerken en andere

Namens de Locatieraad,
Johan van der Burg

De stipendia kan men contant betalen op het secretariaat of storten op:
NL93 RABO 0307 4029 24
o.v.v. de misintentie

Wat is gemeenschapsopbouw?

Gemeenschapsopbouw werkt aan de samenwerking en het verbinden van de lokale
geloofsgemeenschappen van onze parochie.
Gemeenschapsopbouw stimuleert de relatie
van onze parochie met “buiten”.”

Pius X-kerk
Anjerdreef 48
2651 XT Berkel en Rodenrijs

Kopij

RedactieBerkel@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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Binnen de pastoraatsgroep behartig ik de
portefeuille gemeenschapsopbouw. Er wordt
mij wel eens gevraagd wat dit betekent. Ik
vond onlangs de volgende definitie:
“Gemeenschapsopbouw houdt zich vooral
bezig met het verzamelen en verbinden van
gelovige mensen. Zij ontwikkelt daartoe parochiegerichte activiteiten die korte of langere verbindingen opleveren.
De gemeenschap wordt bijeengeroepen
door God. Het is God die de gemeenschap
opbouwt, wij werken daaraan mee. Gemeenschapsopbouw stimuleert dat het pastoraal
programma als geheel bijdraagt aan de ontmoeting met God, met elkaar en de ander.

Op mijn eerdere artikel in de Morgenster
over een gastvrije kerk is gereageerd en zal
in de pastoraatsgroep worden besproken.
Ik ben benieuwd of er binnen de geloofsgemeenschap van onze parochiekern nieuwe
ideeën leven tot versterking van onze geloofsgemeenschap. Reacties zijn welkom op
secretariaatberkel@parochiechristuskoning.
nl of de pastorie.
Tom van der Hoeven, lid pastoraatsgroep

Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Wij helpen de voedselbank
in het weekend van 30 mei

Of adopteer een Voedselpakket
Met een donatie van € 20,00 adopteert u al een voedselpakket, waarmee u direct een gezin helpt. Een
voedselpakket vertegenwoordigt een waarde van ca.
€ 20,00. U kunt er dus zeker van zijn dat u met uw bijdrage direct hulp biedt, daar waar het echt nodig is. U
kunt uw bijdrage over maken op rekening IBAN NL02
INGB 0006017573 t.n.v. Stichting Voedselbank Nederland regio Rotterdam o.v.v. donatie.

Wist u dat in en rond Rotterdam
7.600 gezinnen ( 20.000 personen)
afhankelijk zijn van een wekelijks
voedselpakket van de voedselbank?
Dagelijks voelen de gezinnen de
zorg of er wel een warme maaltijd
op tafel komt. Het komt helaas voor
dat kinderen vanwege de armoede
met honger op school zitten. Dat
mag toch niet gebeuren in ons welvarend Nederland.

Tom van der Hoeven, lid pastoraatsgroep
parochiekern Berkel en Rodenrijs

Om hier wat aan te doen houden
we regelmatig een inzameling voor
de Voedselbank Regio Rotterdam,
waar Lansingerland ook onder valt.
U kunt hier aan meedoen door een of
meer van de onderstaande producten te doneren in de Pius X kerk
(zaterdag) en OLVG kerk op zondag. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Rondleidingen door de kerk en
schoolbezoek
Al jaren lang bezoek ik de katholieke scholen in Berkel en Rodenrijs 1 of 2 x per seizoen en geef les in alle groepen. In een
groep 5 van de Poolster vertelde ik dat de
Verrezen Jezus bij zijn hemelvaart de apostelen naar alle landen uitzond omdat God
van alle mensen houdt. Een kind vroeg
toen: “ook van de mensen van Isis?” Mijn
antwoord was: “Ja, Hij houdt wel van die
mensen maar niet van hun misdaden. Die
doen God verdriet. Net als jouw ouders: die
blijven van je houden ook al ben je wel eens
ondeugend of ongehoorzaam”.
Dit seizoen waren er ook een aantal groe-

St.Maarten deelt
zijn mantel

pen die een rondleiding door
de kerk kregen. Voor de komende maanden staan de
volgende bezoeken op het
programma:
In week 19: bezoek van basisschool de Kwakel over Hemelvaart en Pinksteren
25, 26, 27 mei en 1, 2, 3 juni: bezoek basisschool Gouden Griffel
Zo kunt u als ouders uw kind vragen naar
zijn of haar ervaring.
Op 13 en 27 mei zullen ook kinderen van
de protestantse scholen onze kerk komen
bezoeken!

In het programma voor
Spiritualiteit en Geloofsverdieping zullen we het
komend jaar ook voor eigen parochianen rondleidingen aanbiedingen om
de verborgen hoekjes en
onbekende symbolen en
achtergronden van onze kerk te leren kennen? Weet u bijvoorbeeld wat er in het altaar van een katholieke kerk zit? Waar al die
deuren voor zijn? Wat er in de kluis van de
sacristie verborgen ligt?
Pastor Winfried Kuipers

God roept jou! 29 mei 11.00u
Familieviering in de O.L.V.
Geboortekerk Berkel en Rodenrijs
Welkom bij de familieviering op zondag 29
mei om 11.00 uur. De viering wordt muzikaal ondersteund door onze
eigen kerkband en door kinderkoor de BeRKelnootjes.
Er is crèche voor de allerkleinsten, kinderwoorddienst (groep
1 tot en met 4 en groep 5 tot en
met 8) en tienerwoorddienst

De maandelijkse familievieringen in de Onze
Lieve Vrouw Geboortekerk zijn speciaal gericht op jongere mensen en gezinnen. De vieringen worden enthousiast ontvangen. Na de
viering vieren we verder met koffie, thee en
zelfgebakken lekkers in het Willem Huygensz. Voor de kinderen en tieners staan er spelletjes
klaar. Erg gezellig! De volgende
familieviering is 26 juni.

Werkgroep familieviering

Lang geleden riep God Paulus om aan
andere volken te vertellen over Jezus.
Ook nu roept God ons nog. Maar waartoe
dan? En hoe?
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Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
DVD/Gespreksavonden over het Katholieke geloof
De Christus Koning Parochie heeft het afgelopen seizoen tweemaal
een serie van vijf gespreksavonden georganiseerd aan de hand van
de DVD ‘Catholiscism’. Deze avonden zijn met enthousiasme ontvangen en we bieden u nu de mogelijkheid om ook hiermee kennis
te maken. Elke avond heeft een bepaald thema en de avonden kunnen
afzonderlijk van elkaar bezocht worden. In deze DVD serie neemt Father
Robert Barron je als kijker mee in
de wereld van het katholieke geloof
waarbij hij vertelt over de essentiële
thema’ s van het Katholieke geloof.
De derde serie bijeenkomsten start
vanaf maandag 18 april met als thema Christus en de kerk. De daarop
volgende avonden:
Maandag 9 mei; thema De Kerk en het mystieke lichaam van
Christus
Maandag 13 juni; thema Dienst van de tafel, missie en wegzending
Maandag 30 mei; thema Liturgie en eucharistie

Verslag Wereldgebedsdag 2016
Vrijdag 4 maart jongstleden werd in de kapel van woonzorgcentrum
huize Sint Petrus Noordeindseweg, te Berkel en Rodenrijs de jaarlijkse
oecumenische viering van Wereldgebedsdag gehouden. Veel mensen uit Lansingerland waren naar de kapel gekomen om deze viering
bij te wonen. Het thema van dit jaar was: Ontvang Mij als een kind.
De viering rond dit thema werd voorbereid door vrouwen uit Cuba.
Deze vieringen van gebed worden elk jaar wereldwijd gehouden op
de eerste vrijdag van de maand maart. De leden van de werkgroep
Wereldgebedsdag gingen voor in de viering. Muzikale medewer-

Berichten van de pastoraatgroep
• Ad Heintz, koster van onze kerk, heeft
onlangs aangegeven zijn taak te willen
neerleggen. Ad heeft de kosterstaak vele
jaren vervuld. Niet alleen op de zondagen, maar ook voor rouwtjes en trouwtjes in de week. Wij willen Ad, namens de
hele parochie, heel hartelijk danken voor
zijn jarenlange inzet en wensen hem alle

Maandag 27 juni; thema De gemeenschap van heiligen, over
Katharina Drexel en Thérèse van Lisieux
De avonden vinden steeds plaats in het parochiehuis van Bergschenhoek van 20.00 u tot 21.45u. Vanaf 19.45u is de inloop voor
het drinken van een kopje koffie en
thee. Om 20.00 uur volgt een korte
inleiding gevolgd door een film van
25 minuten. In twee deelgroepjes zal
het betreffende thema verder worden
besproken. De avond wordt om 21.30
plenair afgesloten waarna iedereen om
21.45 huiswaarts keert. Elke avond is op
zich zelf staand te bezoeken. Het is dus
niet erg als u niet alle avonden kunt bijwonen.
U hoeft zich niet van te voren aan te melden, maar mocht u vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met: Joke Laan; email: joke@laan-online.nl
We hopen u in elk geval van harte te mogen verwelkomen!
Joke Laan, Margret Peters, Jacques van Bijsterveld en
Marianne Uijttewaal
king verleenden de organist Andre Ringeling en de cantorij van het
Rk zangkoor Cantemus Domino uit Berkel en Rodenrijs. De panfluitist Henk de Jong luisterde de viering op met zijn bijzondere muziek. Na afloop stond er voor iedereen een lekker kopje koffie klaar.
Een zeer geslaagde bijeenkomst zoals ieder jaar. De totale opbrengst van de collectes -bestemd voor verschillende projecten in
Cuba bedroegen dit jaar 169,20 euro’s.
Namens de Werkgroep Wereldgebedsdag
Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek
Tilly van der Arend

goeds toe.
• Zondag 9 oktober a.s. is weer de jaarlijkse
oogstdankdag. Deze zal gecombineerd
worden met een parochieveiling in ons
parochiehuis ten behoeve van ons funderingsproject. Dit gebeurt in samenwerking met de LTO.
Loes Wijsman
portefeuillehouder liturgie van de pastoraatgroep

Bericht van de PIUS X
Zaterdag avond 7 mei en 4 juni wordt er na de viering een kopje koffie geschonken in de Pius X kerk aan de Anjerdreef 48 in
Rodenrijs. Iedereen is van harte welkom om na de mis van 19:00 uur nog even na te praten.
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persoonlijk en betrokken
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• Gespecialiseerd in thuis opbaren
• Verzorgen van o.a. kerkelijke uitvaarten
• Vooraf vastleggen van uw uitvaartwensen
• Uitvaarten in de gehele regio
• Opbaren in uitvaartcentrum naar keuze
• Nazorg
DIRECT CONTACT

010 - 524 01 23

dag en nacht bereikbaar

• 266079AB
Bergschenhoek
010 - 524Postbus
01 23 79
Postbus
2650
AB Bergschenhoek

Biemans uitvaartzorg,
zeker, betrouwbaar

Naast de drie eigen locaties in Rotterdam en
Capelle aan den IJssel zijn alle uitvaartcentra
bij u in de regio via Biemans beschikbaar.

Ruim 50 jaar R.K. uitvaartverzorging

T 010 245 70 90 (dag en nacht)
www.biemans-uitvaartzorg.nl

Hoornsingel 10, Rotterdam-Overschie

Voor een stijlvolle verzorging van kerkelijke uitvaarten
✓ Persoonlijke aandacht door betrokken medewerkers
✓ Bekend en ervaren met kerkelijke gebruiken en tradities
✓ Gewaarborgde kwaliteit en transparantie in kosten
✓ Kosteloos vastleggen van uitvaartwensen in een Wilsverklaring
✓ Vrijblijvende voorbespreking van de uitvaart

Trots houder van het
Keurmerk Uitvaartzorg

Bel: 010 - 447 99 00 (dag en nacht)

Kijk voor meer informatie op www.vanderspekuitvaart.nl

JewelEar

BRILJANT IN HOORZORG
JewelEar Hoortoestellen
Korte Baan 1
2632 GL Nootdorp
(naast Van Haren)
015 7 400 400
www.jewelear.nl
Openbaar vervoer en
gratis parkeren voor de deur
JewelEar is de zelfstandige,
onafhankelijke audicien met het
volledige aanbod:
• elke zorgverzekering
• GRATIS hoortest
• A-merk hoortoestellen
• second opinion
• gehoorbescherming
• zwemdoppen
Je hoort er weer bij!

