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Gebroken in het Licht van Pasen
Pasen heeft het moeilijk! En dat niet alleen
en niet op de eerste plaats omdat steeds
minder mensen weten waar het paasfeest
eigenlijk voor staat. Nee, Pasen heeft het
vooral moeilijk omdat het verhaal dat dit
feest vertelt zo onder druk staat, zo onwaarschijnlijk klinkt, zo ‘wereldvreemd’
overkomt, dat wil zeggen ‘vreemd’ in die
wereld waarvan wij vandaag de dag deel
uitmaken. Pasen vertelt het verhaal dat de
dood niet het laatste woord heeft. Dat het
leven het wint van de dood. Dat de krachten en machten die het leven bedreigen
en vernietigen zullen worden overwonnen.
Zelfs dat het leven verrijst uit de dood. Tja,
kom daar maar eens mee aan anno 2016!

Cornelia Schoch, ‘opstanding’

Inhoud

Nieuws uit de parochiekern
Onze Lieve Vrouw Geboorte 24

Enkele weken geleden hoorden we in een
zondagse lezing uit het boek Genesis hoe
God het land “vanaf de beek van Egypte tot
aan de grote rivier, de Eufraat” aan de nakomelingen van Abram schonk. Abram, de spirituele vader van het jodendom, het christendom en de islam. Aan zijn nageslacht
wordt dit land van belofte geschonken. En
wat heeft dit nageslacht daar inmiddels een
enorme puinhoop van gemaakt! Vanaf de
beek van Egypte tot aan de rivier de Eufraat,
die loopt door Turkije, Syrië en Irak: het is
één grote brandhaard van conflicten, een
slagveld. Dood en verderf heersen er. Escalatie dreigt. Het leven van mensen, de natuur en de cultuur incluis, wordt met bruut
geweld kapot gemaakt. En dan toch Pasen?
Leven dat het wint van de dood?

Nieuws uit de parochiekern
Onze Lieve Vrouwe Visitatie

Maar ook dichterbij, ja, zelfs aan den lijve,
ervaren wij maar al te vaak hoe de krach-
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ten en machten die het leven bedreigen
en vernietigen aan de winnende hand zijn.
Het lichamelijk en geestelijk lijden dat ons
treft, door ziekte, door eenzaamheid, door
een scheiding, door het verlies van je baan,
door de dood van een geliefde, door… vul
maar in. Het dompelt je in duisternis, zuigt
het leven uit je weg. En dan toch Pasen? Leven dat het wint van de dood?
Ja, dan tóch Pasen. Dan juíst Pasen! Juist in
tijden en omstandigheden waarin de dood
in al zijn verschijningsvormen lijkt te heersen, juist dan zijn geloof in het leven, hoop
op toekomst en liefde voor elkaar de krachten die ons er weer bovenop helpen. Jezus
heeft ons in zijn leven, in zijn lijden en sterven en in zijn opstanding laten zien in welke
belofte wij als mensen allemaal mogen delen. Door het lijden, de gebrokenheid van
het leven, serieus te nemen, door ook dan
te volharden in mededogen en barmhartigheid, en vast te blijven houden aan de Liefde die God is, daardoor breekt in de donkere nacht, in de duisternis van het graf, het
Licht van Pasen door. Hoe onwaarschijnlijk
en wereldvreemd het ook moge klinken.
Maar dat is nu precies – God zij dank! – het
mysterie van ons geloof. Niet het zwart van
de dood heeft het laatste woord, maar het
veelkleurig leven waarin Gods witte Licht
van Pasen zich breekt. In die zin wens ik u
allemaal een verlicht en kleurrijk, een zalig
Pasen.
Kees Bracco Gartner
pastoraal werker
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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)
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Pastoraal team:
W. Kuipers, priester/moderator

Op sabbatverlof: even “niets”!

Locatiepastor Berkel en Rodenrijs
Bestuurszaken, jeugd & jongeren.

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

“Gij zult u geen gesneden beeld maken…”. Dit
beeldverbod uit het Oude Testament heeft
niet alleen in de joodse, maar ook in de christelijke traditie door de eeuwen heen een rol
gespeeld en het doet dat tot op de dag van
vandaag. Daarbij lijkt met name de rijkdom
aan afbeeldingen in de christelijke kunst met
dit beeldverbod op gespannen voet te staan.
Het beeldverbod geldt natuurlijk vóór alles
voor God zelf. God laat zich niet afbeelden.
God onttrekt zich aan elk beeld, aan alle
beeldvorming. Elke menselijke voorstelling
is ontoereikend om God omvattend of adequaat weer te geven, om uit te drukken wie
of wat God is.
Je kunt je afvragen of dit verbod om God af
te beelden ook niet geldt voor het spreken
over God, dus voor de taal. Ook met taal, met
woorden, maken wij beelden. Zou dan ook
niet voor de taal gelden, dat die te beperkt is
om God adequaat te omschrijven? Een lange
traditie binnen onze Kerk en in de theologie
stond en staat op dit standpunt. De kerkleraar Gregorius van Nazianze schreef al in de
4e eeuw dat God “Voorbij alle dingen” was,
“door geen woorden te noemen”, de “Onuitsprekelijke” en “Onkenbare”. Gregorius en
velen met hem zijn sceptisch om over God te
spreken. Alles wat je over God zou kunnen
zeggen zijn immers reducties naar menselijke
maat en daarom imperfect. Dat doet afbreuk
aan God.
‘Beeldverbod’ en ‘taalscepsis’ dus met betrekking tot God. Deze twee begrippen lopen
als een rode draad door mijn aankomend
sabbatverlof. Als laatste lid van het pastoraal
team mag ik dit jaar in de maanden mei, juni
en juli van een time out gaan genieten.

Ik ga tijdens deze sabbat studie maken van
de mystiek van Johannes van het Kruis (15421591). In zijn huiver om met taal iets over het
wezen van God uit te drukken, komt deze
Spaanse mysticus onder meer uit bij het begrip “niets” (dat we trouwens ook bij de Duitse
mysticus Eckhart tegenkomen). Hoe verhoudt
zich dit “niets” tot de “volheid” van God?
Vervolgens ga ik mij verdiepen in het werk
van de Oostenrijkse kunstenaar Arnulf Rainer
(*1929), die zich in zijn artistieke zoektocht
laat inspireren door het “niets” en de mystieke weg van Johannes van het Kruis en zich
zijn hele kunstenaarsleven lang al bezighoudt
met het Bijbels beeldverbod.
Ten slotte hoop ik door meditatie en studie
de betekenis van het “niets” in de Zen-traditie
te ervaren en te onderzoeken. Zen is een van
oorsprong Oosterse wijze van mediteren die
ook in christelijke kring, met name in nogal
wat kloosters en abdijen, wordt beoefend.
Ook hierbij gaat het, kun je zeggen, om
beeldverbod en taalscepsis, om het loskomen van alle beelden en woorden.

Kort samengevat ga ik dus mijn drie maanden sabbatverlof vullen met “niets”. Iets waar
ik enorm naar uitkijk!
Kees Bracco Gartner

Wit
Als ik van U moet spreken, doe ik alle mooie
woorden weg.
Ik wil maar liever weinig zeggen.
Ik wil maar liever enkele kale woorden zeggen.
Wat arme kale steenen, dat is mijn verhaal.
Mooie woorden denken alleen maar aan zichzelf,
ze weten van dienen niet.
De goede woorden zijn arm en naakt

Als Franciscus.
Ze zijn trouw.
Enkele goede woorden, dat is genoeg.
Want er mag niets komen tusschen U en mij.
Eigenlijk wil ik liever met U zwijgen.
uit: J.C van Schagen, Narrenwijsheid (1947)
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Afscheid Tolsma

de Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s)
en Missie, Ontwikkeling en Vredeswerkgroepen (MOV’s), maar hij was altijd bereid zich
dienstbaar te maken aan anderen en aan de
parochiële organisatie. Zo maakte hij altijd
de notulen van de teamvergadering en was
hij altijd bereid een uitvaart over te nemen
als het een collega niet uitkwam. Hij maakte
beurtenroosters voor allerlei werkzaamheden, stelde nota’s en brieven op, schreef
veel in de Morgenster, schreef recensies van
boeken, samenvattingen van kerkelijke documenten, etc. etc. Hij assisteerde vaak in Bleiswijk in de zondagsvieringen, ook als hij geen
preekbeurt had, gewoon om de verbondenheid met de parochie te versterken.

Algemeen redactieadres:
RedactieMorgenster@
ParochieChristusKoning.nl
Lisette de Vreede

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

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

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

Parochie OLV Visitatie:
RedactieBleiswijk@
ParochieChristusKoning.nl

Parochie Sint Willibrord:
RedactieBergschenhoek@
ParochieChristusKoning.nl
Joke van Kester

Namens het pastoresteam:
K. Bracco Gartner
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In april moeten we helaas afscheid nemen van
diaken Tolsma. Diaken Tolsma was als diaken
echt dienstbaar: niet alleen ondersteunde hij

“Abraham: onze vader” met
diaken Pier Tolsma

We zullen Pier daarom zeker missen. Namens
het hele pastorale team wil ik hem heel, heel
hartelijk bedanken voor zijn opgewekte en
positieve inbreng in ons team, in ons pastoraat en in de parochiële organisatie.
Pastor Winfried Kuipers

door de verhalen over Abraham laten inspireren en welke rol kan Abraham spelen in de
interreligieuze dialoog?

Vlak voor zijn afscheid van onze parochie
en zijn vertrek naar de Vlietstreek verzorgt
diaken Pier Tolsma nog twee avonden over
aartsvader Abraham.
Joden, christenen en moslims noemen Abraham hun vader. Hij is hun spirituele vader,
hun vader in het geloof. De echte kinderen
van Abraham zijn zij die zoals hij op God vertrouwen en Hem gehoorzamen.
In twee bijeenkomsten wordt gesproken over
de rol van Abraham in jodendom, christendom en islam. Welke overeenkomsten en
welke verschillen zijn er? Hoe kunnen wij ons

Tijdens deze bijeenkomsten wordt het boek
‘Abraham: onze vader’ van Walter Vogels
gebruikt. Dit kan via de boekhandel worden
aangeschaft, maar dat is geen vereiste.
De beide avonden worden gehouden op
dinsdag 19 en dinsdag 26 april van 20.00 uur
tot 22.00 uur in de pastorie van de O.L.V. Visitatiekerk, Hoefweg 55 in Bleiswijk. De kosten
voor deelname bedragen € 10,00 p.p. (incl.
koffie/thee en materiaal).
Kees Bracco Gartner
pastoraal werker
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Pier Tolsma verlaat de parochie na vijf vreugdevolle jaren:

“Een radicale keuze voor dienstbaarheid!”
In november vorig jaar is hij 65 geworden, maar daar zien wij niet veel van en zelf merkt hij er bijna niks van. Nog
enorm energiek, is laatbloeier-diaken Pier Tolsma nog lang niet van plan om te stoppen met werken. Genieten van
andere mooie dingen van het leven? Dat doet hij toch wel naast al het werkgenot. Vijf jaar lang heeft hij met veel
plezier gewerkt bij wat sinds vorig jaar de Parochie Christus Koning heet. De verzamelnaam voor de kerkkernen van
Pijnacker, Nootdorp, Ypenburg en de drie B-gemeenten waar hij ook altijd graag kwam. Vooral in Bleiswijk, zijn kantoorplek en uitvalsbasis. “Het is hier vrij kleinschalig en ze zijn hier best ver met de oecumene.”
Door Sjaak Oudshoorn
Pier Tolsma is van huis uit chemicus, maar
ook als scheikundige was hij al niet de
schoenmaker die bij zijn leest bleef. Hij ging
de automatisering in en werkte jaren lang
heel bevlogen bij Fokker. Daar was artikel 1
van de kathechismus: “Waartoe zijn wij op
aarde? Nou, om mooie vliegtuigen te bouwen.”
“Daar heerste zo’n geweldige sfeer van
energieke saamhorigheid. Zo’n stemming
van: we zijn met z’n allen voor een geweldig groot doel bezig. Dat heb ik na de sluiting van Fokker bij geen enkel ander bedrijf
meer meegemaakt”, vertelt Pier.
De geboren Fries, hij komt uit Westhem, een
katholiek gat (gaatje) met vijftig inwoners,
ergens onder Sneek (“ken je dat niet?”), is
rond zijn vijftigste theologie gaan studeren,
maar niet omdat hij in de techniek en de
automatisering te weinig gevoel ervaarde.
“Techniek is ook emotie en gevoel. Echte
liefhebbers kunnen er hun hele ziel en zaligheid in kwijt.”

Privé
Pier Tolsma is sinds 1990 – vorig jaar
een kwart eeuw – getrouwd met
Joke Sorgdrager. Ze wonen in Leiden
en hebben geen kinderen. Joke is
hoofdredacteur van het parochieblad
van een aantal parochies. Het blad
heet: Rondom de Kerk.
Voor Pier is zijn beroep ook hobby,
maar daarnaast vindt hij schrijven,
bridgen en koken heel leuk om te
doen. Zijn beste gerecht – vindt ie
zelf – is: avocado met blauwe kaas en
een balsamico dressing.

Pier Tolsma, begin 2011, kort voor zijn aantreden.
Het kwam vooral omdat zijn vrouw Joke
Sorgdrager theologie was gaan studeren.
“Zij was van huis niet gelovig opgevoed
en ik wel. Dus hadden we heel interessante
gesprekken waarbij ik mijn basale lagere
school kennis inbracht en zij haar groeiende
academische bagage. Het ging me zo boeien, dat ik in 2000 het seminarie voor late
roepingen ben gaan doen in Bovendonk bij
Breda. Eerst in deeltijd en de laatste jaren
voltijds. Ik ging het allemaal steeds mooier
en boeiender vinden en ben in 2007 diaken
gewijd, nadat ik daarnaast nog de master
christendom en islam had gedaan. Actueel
en boeiend tegelijk. De roeping van de diaken is dienstbaar te zijn binnen de kerk en
in de maatschappij. Dit werk in de kerk zie ik
echt als een roeping. Daarom is de wijding
voor mij ook belangrijk. Het is een radicale
keuze voor de dienstbaarheid. De diaken

heeft de opdracht Christus Dienaar zichtbaar te maken in de wereld.”
Pier werkte eerst 3,5 jaar bij een deels
Spaanstalige parochie aan de Beeklaan in
Den Haag. Een hele levendige en energieke
gemeenschap, met iedere zondag een Nederlandstalige en een Spaanstalige dienst.
Hier werkte Pier samen met een priester uit
Ecuador.
Eind 2010 vroeg het bisdom hem of hij er
wat voor voelde in de federatie Oostland
aan de slag te gaan. Op 27 februari 2011
maakte hij zijn entree. In een kranteninterviewtje verwoordde hij zijn taak en opdracht: “Ik zal me met name gaan richten
op de caritas, de diaconie, missie, ontwikkeling en vrede. De inzet voor de verhouding kerk-maatschappij is het wezenlijke
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Zaterdagavond
Vindt Pier de kerk soms niet te traag
in besluitvorming in vergelijking met
het bedrijfsleven? Dat valt mee. Sommige dingen kunnen sneller, zoals het
afschaffen van de zaterdagavondviering. “Ik ga dat niet meer meemaken,
maar het zal niet zo lang meer duren,
ben ik bang. Het was ooit functioneel
maar nu niet meer. Laten we ons met
elkaar op de zondag richten en er dan
echt is moois en gezamenlijks van
maken”, aldus de boodschap van Pier.

samengewerkt, ook binnen het pastorale
team. Samen kerk zijn, met elkaar een gemeenschap vormen, zodat we naar binnen
en naar buiten als kerk meer gaan uitstralen; dat is de uitdaging voor de toekomst.
We zijn nog te veel een verzameling individuen die alleen komen en alleen weer gaan
en te weinig elkaar zien staan. Daar moeten we aan werken in de Oostlandkerken,
met de dorpscultuur als goede basis. Alle
vijf dorpen van de Parochie Christus Koning
zijn ondanks de groei nog steeds gemeenschappen met veel sociale samenhang”, aldus Pier die altijd oog heeft gehad voor de
buitenwereld, ver weg en dichtbij.

van het diaken-zijn; de dienstbaarheid in al
haar facetten naar kerk en gemeenschap,
met daarin de boodschap van de kerk naar
de maatschappij en de noden van de maatschappij naar de kerk te brengen.”

Vorig jaar was hij nog betrokken bij een
reeks ontmoetingen/gesprekken tussen
christenen en moslims. En nu is hij bezig
met de organisatie van bijeenkomsten over
het thema religie en geweld.

Terugkijkend op de voorbij gevlogen vijf
jaren, heeft hij zich volop kunnen geven
en zich geen moment hoeven vervelen. “Ik
hoop dat ik voor veel mensen op mooie en
droevige momenten iets heb kunnen betekenen. Zelf kijk ik terug op ontzettend
mooie jaren, met prachtige ontmoetingen
en fijne contacten. Er is zo veel werk te doen
in zo’n grote parochie, dat dit alleen maar
mogelijk is door met zo veel mogelijk mensen en instanties zo goed mogelijk samen
te werken. Gelukkig vind ik samenwerking
een grote verrijking en heb ik heel prettig

Vanaf 24 april moeten we zonder Pier met
gemeenschapsopbouw aan de slag. Die

Liturgisch rooster mei en juni

dagavonden in te vullen, zelfs niet met hulp
van de parochianen die voorgaan in vieringen. Deze werkgroepen zijn 1 weekend per
maand beschikbaar en we moeten 4 of 5
weekenden per maand invullen.

In elke Morgenster treft u het liturgisch
rooster aan voor de komende tijd. Dit rooster wordt vastgesteld in de vergadering van
het pastoresteam. We proberen het rooster
zo goed mogelijk in te vullen.
In de maanden mei en juni hebben we een
onderbezetting van het pastorale team. Diaken Tolsma is per 1 mei werkzaam in een
andere parochie. Zijn opvolger is per 1 juli
beschikbaar voor onze parochie. Daarnaast
is pastor Bracco Gartner na 17 april niet
beschikbaar voor het pastoraat in verband
met zijn sabbatverlof en vakantie. Dit betekent dat in de maanden mei en juni alleen pastor Kuipers, pastor van Zaal en ik
beschikbaar zijn vanuit het team. Het lukt
ons niet met 3 pastores elke week 5 zater6 De Morgenster

Doe het niet
De vader van Pier had een gemengd
bedrijf: hij was kruidenier, fouragehandel en caféhouder, maar raadde
met succes zijn zeven kinderen (Pier
is de tweede) stellig af om hem op te
volgen. Wel leerde hij hier dienstbaar
te zijn.

We hebben daarom besloten het vakantierooster dat in de maanden juli en augustus gehanteerd wordt, dit jaar al in
mei te laten ingaan. Het eerste weekend
dat het vakantierooster van kracht is,
is het weekend 30 april/1 mei.
Voor het rooster maken we ook gebruik van
gastvoorgangers. We merken dat deze helaas minder beschikbaar zijn dan een aantal
jaren geleden. Een enkele keer ziet u in het
rooster staan ‘gastvoorganger’. Er is op het
moment van inleveren van de kopij voor

Pier Tolsma, begin 2016. Nog steeds kwiek
en in de (laat)bloei van zijn diakenschap.
dag heeft hij zijn afscheidsfeestje in Bleiswijk. Natuurlijk zal hij ook in de andere
kerken bijtijds afscheid nemen. Zijn nieuwe
werkplek en uitdaging is Leidschendam/
Voorburg/Rijswijk, waar hij net als hier
gaan samenwerken in een team, dan van
zes personen, als diaken naast twee priesters en drie pastoraal werkers. “Ik heb hier
prachtige jaren gehad, maar het is nu weer
een mooie uitdaging om in een meer stedelijke omgeving pastoraal werk te doen.
Voor hoe lang; dat zie ik wel! Ik voel me nog
prima.”

De Morgenster voor deze viering nog geen
gastvoorganger gevonden. We blijven wel
zoeken om de viering zo goed mogelijk
in te vullen. Vaak zal een gastvoorganger
een priester zijn, maar niet altijd. Ook een
(gepensioneerd) pastoraal werker kan als
gastvoorganger voorgaan in een viering.
Van deze vieringen staat dus nu nog niet
vast of het een eucharistieviering zal zijn, of
een woord-en-communieviering.
We denken dat we de problemen op een
zo verantwoord mogelijke wijze hebben
opgelost en hopen op uw begrip in deze
uitzonderlijke situatie.
Namens het pastorale team, Marjo Wijsman
pastoraal werker, portefeuille liturgie

Algemeen Parochienieuws
‘Spring, Summer, Fall, Winter and Spring’
bij filmclub Oostland
Op donderdag 7 april staat alweer de vierde en laatste film
avond van het seizoen op het programma. Vertoond wordt de
film ‘Spring, Summer, Fall, Winter and Spring’ (‘Lente, zomer,
herfst, winter en lente’).
Niemand blijft onberoerd door de kracht van de seizoenen en hun
jaarlijkse cyclus van geboorte, groei en verval. Ook niet de twee
monniken in het kluizenaarshutje dat drijft op een vijver midden
tussen de bergen. Het ontluiken en het voortschrijden van de opeenvolgende seizoenen doet hen het leven intens ervaren. Hun
spiritualiteit wordt erdoor gevoed. Tegelijk ontkomen ook zij niet
aan de ‘drama’s’ van het leven, aan de verlangens en verleidingen,

Liturgisch bloemschikken
Op 20 januari is er een workshop ‘liturgisch bloemschikken’ gegeven voor alle bloemsiergroepen uit onze parochie Christus Koning.
Op deze uitnodiging hebben 25 dames enthousiast gereageerd.
Tijdens de workshop is uitleg gegeven over het schikken van bloemen in de liturgie. We zijn vooral in gegaan op de liturgische schikking in de veertigdagentijd. Bloemsierkunstenaar Piet van der Burg
heeft in een demonstratie laten zien hoe je met verschillende materialen een schikking kunt opbouwen vanuit kale takken met een
lap jute – als beeld voor de woestijn – tot een feestelijke schikking
met uitlopende takken en bloeiende bloemen als we Pasen vieren.

aan de hartstochten en aan het lijden die iedere mens in hun greep
houden. Onder toeziend oog van de oude monnik ervaart de jonge
leerling het verlies van zijn onschuld wanneer een spel een gruwelijke wending neemt, ervaart hij het ontwaken van de liefde wanneer een vrouw hun beschermde leven binnendringt, voelt hij de
dodelijke kracht van jaloezie en obsessie, de prijs van verlossing, en
ervaart hij verlichting. Een film met levenslessen in prachtige beelden en diepe stiltes!
Datum: donderdag 7 april. Tijd: 19.30 uur.
Plaats: benedenzaal Pius X-kerk, Anjerdreef 48, Berkel en Rodenrijs.
Entree: € 5,00 p.p. incl. koffie/thee vooraf en een drankje na afloop.
Kees Bracco Gartner
pastoraal werker

Voor elke bloemsiergroep was er materiaal om mee te nemen naar
de eigen locatie om daar in deze veertigdagentijd de schikking te
maken, elke groep vanuit de eigen creativiteit.
U heeft in uw kerk waarschijnlijk al het een en ander hiervan kunnen
zien. Omdat alle dames hun eigen invulling geven aan de opbouw
geef ik u hierbij wat indrukken van wat er in de verschillende kerken
aan bloemschikkingen te zien is geweest. Helaas komt de kleurensymboliek in de zwart-witfoto’s niet tot zijn recht; de bijgevoegde
beschrijving biedt hier hopelijk uitkomst.

Foto 3: Nootdorp, tweede weekend – paars als kleur van inkeer en
bezinning, de keien als symbool voor houvast en vertrouwen (‘op
deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen’).

Foto 1: Rodenrijs, eerste weekend – in deze woestijnschikking is de
as van Aswoensdag nog te zien.
Foto 4: Berkel, tweede
weekend – midden in het
zand van de woestijn verbeelden de witte rozen het
glanzende gelaat van Jezus
bij zijn gedaanteverandering op de berg Tabor.
Een mooie manier om ons ook visueel in de liturgie te steunen op
weg naar Pasen. Veel dank aan alle bloemendames.
Foto 2: Bergschenhoek, tweede weekend – naast het blijvende groen
van de buxus, dat staat voor volharding, komt het paars van de
heide dat stilte en afzondering verbeeldt.

Namens het pastoresteam, Marjo Wijsman
pastoraal werker, portefeuille liturgie
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Moeder en kind
In de vorige Morgenster kon u al drie 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”. Op deze pagina’s publiceren we er nog enkele.
Pier Tolsma

Moeder en kind
Moeder en kind, het is een prijs wat je wint Van klein tot groot, en dan samen op de boot
Moeder en kind, een cadeau met een groot lint Ze lijken op elkaar, met het zelfde gebaar
Moeder en kind, het is de liefde die jij vindt
Neva Kurtschreutter

Mama
Jij hebt mij op de wereld gezet. Wat ben je mooi als je naar me lacht. Wat zijn wij mooi als
we lachen en plezier hebben. Ik kan altijd op je bouwen en vertrouwen. Samen kunnen wij
de wereld aan, wat fijn dat ik jou alles kan vertellen. ik voel me altijd veilig bij jou. Jij haalt
altijd het beste in mij naar boven. Wat fijn dat je van me houdt zoals ik ben en dat je me
altijd steunt wanneer dat nodig is. Ik krijg altijd knuffels en kusjes van jou.
Mama wat hou ik veel van jou!
Elise Manhoudt

Mama
je steunt me bij alles wat ik doe
je bent er altijd voor mij
ik vertrouw je
ik ben klein en jij groot
ik hou van je
je bent de liefste moeder
samen staan we sterk
we kunnen samen alles
moeder en kind
je bent de liefste van de wereld
Maud van Dijk
samen lachen en samen huilen

Moeder en kind

eten

onvervangbaar

niemand kan je vervangen

eerlijk

kind

dankbaar

indrukwekkend

engel

nooit alleen

rechten

defensief
Renee Hommers
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Uw steun voor Vronesteyn
Geef de Kerk toekomst
‘Centrum Vronesteyn biedt ruimte aan diaken- en priesterstudenten die zich willen vormen om later als diaken of priester het gelaat
van de barmhartige Vader te kunnen uitdragen. Barmhartigheid is
de kern van ons christen-zijn. Bijzonder in het heilig Jaar van de
Barmhartigheid zal deze oproep ons brengen bij de kern van ons
ambt als diaken en priester.’ zegt rector Walter Broeders.
De priester- of diakenstudent komt naar Vronesteyn voor de menselijke vorming, de geestelijke vorming, de intellectuele vorming
en de pastorale vorming. In Vronesteyn is ook aandacht voor de
gebedstijden in de kapel, het met elkaar vieren van de eucharistie,
gesprekken met elkaar aan tafel, ontmoetingen met mensen vanuit
Kerk en samenleving, geloofsgesprekken, er is stilte en aandacht.
Het raam in de kapel dat door Mgr. Van den Hende is gezegend
toont Christus en de apostel Petrus. Het is een afbeelding van de

roeping van Petrus, op de achtergrond zijn diens broers te zien die
nog aan het vissen zijn. Jezus roept hen en zegt tegen Petrus: ‘Wees
niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen’. En ze laten alles in
de steek om Hem te volgen (Luc.5).

Word donateur
Priesters en diakens vormen op Vronesteyn is een gezamenlijke
zorg van heel ons bisdom. De vitaliteit van de Kerk in het bisdom
Rotterdam hangt in belangrijke mate af van de aanwezigheid van
priesters en diakens ten dienste van allen in de Kerk. Het is nodig
om hen vorming en opleiding te geven die passen bij dit bijzondere
dienstwerk. De kosten hiervoor zijn hoog. Deze bedragen voor studie, personeel en onderhoud van het huis € 180.000 per jaar.
Bij rector W. Broeders kunt u de gebedskaart ‘Gebeden om roepingen’ aanvragen en zo met vele anderen, in parochie of privé,
meebidden om roepingen in deze tijd.
Ook uw gift is zeer welkom. Als donateur wordt u geïnformeerd
en uitgenodigd bij speciale bijeenkomsten van Vronesteyn, zoals
bijvoorbeeld een wijding of een donateursdag.
IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 ten name van Priester- en diaken
opleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg
Meer informatie via www.vronesteyn.nl
Willien van Wieringen
Pers en Communicatie,
Bisdom Rotterdam

Fotograaf Peter van Mulken

Laat je zorgen achter bij God en ga verder met je leven
Column van René Mittertreiner
Lig niet overhoop met het leven, maar maak je er meester van (*)
Brallend en schreeuwend kwam hij de snackbar binnen, samen met
vier andere pubers. Allen kraamden ze drukdoende onzin uit. Het
ging er niet om wie wat zeiden, als het maar hard klonk! Dat boezemde ontzag in, of angst; en beide vonden ze interessant!
Ze waren te druk met zichzelf en met elkaar bezig om de rest
van de omgeving waar te nemen.
Plots ging hij staan, als aan de grond genageld! Ik volgde
zijn blik en keek om. In al zijn knipperlicht bleek een gokkkast een onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem te
hebben. Het stoeltje was vrij, hij ging het proberen. Zijn vrienden plaagden hem: “Hee joh, je bent nog geen achttien!” Hij murmelde wat, maar bleef geboeid. Het knipperlicht slokte muntjes. Hij
was blind voor de werkelijkheid.
Bij de supermarkt in Voorburg was dat, een sterk staaltje lef. Het
was er niet bepaald rustig te noemen: op elk moment van de dag
was er druk verkeer. Hij deed zijn stok in de hoogte, en begon te

lopen. Je moet maar lef hebben! Toen er aan de overkant een grote
bestelwagen op de stoep van de straat stond, liep hij er moeiteloos
om heen, zelfs zonder zijn stok te gebruiken!
Ik surfde wat naar muziek op YouTube. Ik kwam bij een dame uit,
Rachel Flowers. Ze speelde de sterren van de hemel! Maar ik zie wat
aan haar. Ze beweegt anders, ze kijkt anders... Ze bleek 15 weken
te vroeg geboren te zijn en door een ziekte (ROP) werd ze blind.
Toen ze twee was leerde haar moeder haar ‘Twinkle, Twinkle,
Little Star’ op de piano. Rachel pikte dit meteen op, en wist
nadien elk liedje na te spelen, die ze hoorde! Op haar vierde ging ze naar het conservatorium.
Natuurlijk mag Rachel zich bevoorrecht noemen, met zo’n
groot talent! Maar iets, iets meer lef zoals die man met zijn stok die
de drukke weg overstak, zou zo’n puber met zijn losgeslagen hormonen wel kunnen gebruiken. Is hij meteen van die knipperende
geldverslinder af!
(*) spreuk uit de Gerarduskalender van de redemptoristen, klooster
Wittem
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Een schone en eerlijke wereld (2)
Met de millenniumdoelen is er veel bereikt, maar niet alles. Ondertussen is de ongelijkheid in de wereld toegenomen en vraagt het
milieu nog meer aandacht. Op 25 september 2015 hebben bijna
tweehonderd landen de zeventien nieuwe werelddoelen ondertekend. Er worden zes kernwaarden onderscheiden: mensen, waardigheid, planeet, welvaart, samenwerken en gerechtigheid. In dit tweede artikel worden de kernwaarden mensen en waardigheid bekeken
aan de hand van de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus.

Duurzame
Ontwikkelings Doelen
Mensen en waardigheid
Bij deze twee kernwaarden gaat het om de volgende
zes ontwikkelingsdoelen:
1. Geen armoede
2. Geen honger en duurzame landbouw
3. Schoon water en sanitair voor iedereen
4. Gezondheidszorg voor iedereen
5. Onderwijs voor iedereen
6. Gelijke rechten voor meisjes en vrouwen.
Laudato si’ over mensen en waardigheid
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 mensen en waardigheid. “De verwoesting van het menselijk milieu is iets zeer ernstigs,
niet alleen omdat God de wereld aan het menselijk wezen heeft
toevertrouwd, maar omdat het menselijk leven zelf een gave is die
tegen de verschillende vormen van verval moet worden beschermd.
(…) Een authentieke menselijke ontwikkeling heeft een moreel karakter en veronderstelt een volledig respect voor de menselijke
persoon, maar moet ook aandacht besteden aan de wereld van de
natuur en rekening houden met de natuur van ieder wezen en met
het onderling verband in een geordend systeem.” (5) “Niet alleen
de aarde is aan de mens gegeven (…), maar ook de mens is aan
zichzelf gegeven door God.” (115)
“De Bijbel leert dat ieder menselijk wezen geschapen wordt voor
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de liefde, geschapen naar het beeld van en de gelijkenis met God.
Deze woorden laten ons de immense waardigheid van iedere menselijke persoon zien, die niet alleen iets is, maar ook iemand. (…)
Zij die zich inzetten voor de verdediging van de waardigheid van
de personen, kunnen in het christelijk geloof de diepste redenen
vinden voor die inzet. Wat voor een wonderbaarlijke zekerheid is
het te weten dat het leven van iedere persoon niet verloren gaat
in een hopeloze chaos, in een wereld die door puur toeval wordt
geregeerd of door cycli die zich zinloos herhalen!” (65) “De rijke en
de arme hebben een gelijke waardigheid, omdat ‘de Heer hen allen
heeft gemaakt’ (Spr 22,2), ‘Hij zelf klein en groot heeft gemaakt’ (W
6,7) en ‘de zon laat opgaan over slechten en goeden’ (Mt 5,45).” (94)
“Waartoe zijn wij in dit leven gekomen? Met wat voor doel werken
en strijden wij? Waarom heeft deze aarde ons nodig? Daarom is het
niet meer voldoende dat wij ons zorgen moeten maken voor de
toekomstige generaties. Wij moeten ons realiseren dat de waardigheid van onszelf op het spel staat.” (160) De paus roept op tot een
ecologische bekering: “Deze bekering brengt verschillende houdingen met zich mee die samengaan om een edelmoedige en liefderijke zorg op gang te brengen. Op de eerste plaats houdt zij dankbaarheid en belangeloosheid in, dat wil zeggen een erkenning van
de wereld als een gave die van de liefde van de Vader is ontvangen.
(…) Zij houdt ook het liefdevolle bewustzijn in dat men niet gescheiden is van de andere schepselen, maar met de andere wezens van
het heelal een schitterende universele gemeenschap vormt.” (220)
Themazondag duurzaamheid
Op 11 en 12 juni 2016 wordt binnen onze parochie aandacht besteed aan het thema ‘duurzaam samenleven’. Deze serie artikelen is
ter voorbereiding van dit themaweekeinde. Eerdere artikelen vindt
u op www.diakenpiertolsma.com.
Pier Tolsma, diaken

Algemeen Parochienieuws
Boekenrubriek

handelen zijn. (…) Deze mensheid heeft behoefte aan barmhartigheid.”

Auteur: Paus Franciscus
Titel: De naam God is genade:
De paus in gesprek met Andrea Tornielli
Uitgever: The House of Books, 2016
Prijs: € 15,00
ISBN: 978 90 443 5061 6; aantal pagina’s: 144

Daarnaast wijst hij op de menselijke barmhartigheid: “Strikt genomen betekent
barmhartigheid je hart openen voor mensen die het moeilijk hebben. En dan komen
we meteen bij de Heer: barmhartigheid is
de goddelijke wil om te omarmen…” De
paus spreekt ook over de rol van de Kerk:
“De Kerk is niet op de wereld om te veroordelen, maar om de ontmoeting mogelijk
te maken met die intense liefde die Gods
barmhartigheid is.”

Dit jaar is uitgeroepen tot het heilig jaar
van barmhartigheid. De Italiaanse journalist
Andrea Tornielli sprak met paus Franciscus
over barmhartigheid. In dit boek dat in 82
landen is uitgebracht, richt de paus zich tot
iedereen binnen en buiten de Kerk.
In een heilig jaar gaat het om het herstel van
de relatie met God en om de kwijtschelding
van zonden. De paus besteedt in het interview veel aandacht aan het Sacrament van
Boete en Verzoening, de Biecht. Dit is het
sacrament van Gods barmhartigheid. Over
de noodzaak hiervan zegt de paus:
“Omdat het een gewonde mensheid is, een

mensheid die diepe kwetsuren draagt. Zij
weet niet hoe ze die moet behandelen of
denkt dat die gewoon onmogelijk te be-

Oikocredit en de
Vluchtelingenstroom

gemeenschap, dan zijn dat twee vliegen in
één klap.
Mensen die een bestaan hebben in eigen
land zullen geen economische vluchtelingen worden. Daar zit perspectief en toekomst in! Het is ook voor een zachte prijs:
een lening die na terugbetaling weer beschikbaar komt voor anderen.

Zonder schooluniform mag je in Malawi
niet naar school. Cathy, een kledingontwerpster, zorgt ervoor dat schooluniformen
breder toegankelijk worden voor meisjes in
Malawi. Met behulp van een microkrediet
kon ze haar atelier verder uitbreiden en
professionaliseren. Zo bouwt Cathy niet alleen aan haar eigen toekomst maar ook aan
de toekomst van veel meisjes in Malawi.
En zo bouwt Oikocredit aan de toekomst
van mensen in ontwikkelingslanden. Mensen in eigen land een bestaan laten opbouwen, mensen die er anders niet bij horen, mensen die ‘s morgens niet weten of
er ‘s avonds een beetje rijst op tafel komt.
Als dat werk dan ook nog bijdraagt aan de

De stroom echte vluchtelingen, uit landen
als Syrië, waar grote steden volledig platgegooid zijn, houd je er niet mee tegen. Hoe
vang je die dan op?
In Alphen aan den Rijn is dit jaar een Stichting Nieuwe Alphenaren opgericht. Ik ben
lid van het Bestuur. We richten ons daarbij
op statushouders. Dat zijn vluchtelingen die
na een lange procedure voor vijf jaar een
verblijfstatus en een woning toegewezen
hebben gekregen. Daar zitten ze dan, als
gezin of alleen. En nu maar lekker integreren. Alsof dat alleen kan…
Wij proberen een maatje aan hen te koppelen, iemand die een eindje met hen oploopt. Dat maatje komt, zeg, eens per week
langs. De contacten zorgen voor wederzijds

Het is een mooi uitgegeven en makkelijk
te lezen boekje. Het helpt ons te doen wat
de paus ons voorhoudt: “Je openstellen
voor Gods barmhartigheid, jezelf en je hart
openen, Jezus toestaan om je tegemoet te
komen, met vertrouwen het sacrament van
boete en verzoening ervaren. En proberen
barmhartig te zijn jegens anderen.”
Pier Tolsma, diaken

begrip. Je wordt er allebei beter van. Het
maatje kan ook verwijzen. Bijvoorbeeld naar
taalcursussen, die er volop zijn, of naar specialisten voor traumaverwerking – er blijken
heel veel kinderen met trauma’s te zijn.
Er zijn in twee maanden al 20 koppels gevormd, die goed draaien. Dat is nog maar
een begin. Alphen kreeg vorig jaar een kleine 200 statushouders erbij. In 2016 worden
er 300 verwacht!
Zelf ben ik geboren in de verkeerde tijd
op de verkeerde plaats, in Nederlands Indië, toen dat al een half jaar door Japan
bezet was. Met mij is het allemaal wonderwel goed gekomen. Voor hen die nu in de
verkeerde tijd op de verkeerde plaats zijn,
moet er aan twee kanten wat gebeuren.
Dat is daar, bijvoorbeeld via Oikocredit of
Pax, en dat is hier, in eigen woonplaats.
Zie www.oikocredit.nl of
http://www.paxvoorvrede.nl en
http://nieuwealphenaren.nl
of neem contact op met Coen Zuidema
0172 – 444 940 coenzuidema@ziggo.nl
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Parochiekern H. Bartholomeus
Resultaat Kerkbalans 2016
Actie Kerkbalans is een landelijke actie die
jaarlijks in januari plaatsvindt.
In Nootdorp-Ypenburg zijn veel vrijwilligers
actief voor deze actie voor de H. Bartholomeuskerk en dit jaar was er zelfs een kleine
toename van het aantal parochianen dat een
bijdrage wil doen!

Hartelijk dank aan ieder die een bijdrage leverde in geld en/of inzet aan dit resultaat!
Als u de envelop met toezeggingsformulier
niet heeft gekregen maar toch nog wilt bijdragen dan kan dat natuurlijk.
Geeft u het even door aan het secretariaat via
015-310 9159? Dan zorgen wij dat u alsnog
een formulier krijgt.
Werkgroep Actie Kerkbalans

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
met telefoonbeantwoorder)

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

Kopij

RedactieNootdorp@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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Het totaal toegezegde bedrag is op het
moment van dit schrijven nog ongeveer
gelijk aan vorig jaar maar we hopen ook
daar uiteraard nog een stijging te kunnen
noteren….

De communicanten hebben de
vaart erin
In het communieproject in Nootdorp werken
we al een aantal jaren toe naar de bijzondere
vieringen in de Goede Week voor Pasen. Dat
betekende voor dit jaar een strakke planning
gezien de vroege datum van Pasen. Het lijkt
nog maar zo kort geleden dat de communicanten zich in de kerk presenteerden (zie
foto).
En nu zitten de voorbereidingen op de woensdagmiddagen en in het weekend er alweer
bijna op. In de week voor Palmpasen zetten
we traditioneel de 10e en alweer de laatste
stap en maken we ook de palmpaasstok.

Op zondag 10 april zullen dan alle bijna 40
communicanten in twee feestelijke communievieringen hun Eerste Heilige Communie
ontvangen. Dat is ook het moment dat een
aantal werkgroepleden het stokje zal doorgeven. In het najaar hopen we te starten met
nieuwe enthousiaste werkgroepleden. Voor
de doorontwikkeling van de inhoud zoeken we
meedenkers en voor de invulling van de kinderbijeenkomsten zoeken we praktische hulp.
Bij interesse ontvangen we graag uw mail op
communie.bartholomeus@gmail.com.
Ilonka ten Broeke,
voorzitter

Parochiekern H. Bartholomeus
De pastoraatgroep stelt zich voor
Deel 2: Anne van Geen
Het tweede lid van de pastoraatgroep stel ik nu graag aan u voor.
Het onderdeel liturgie/vieren binnen de pastoraatgroep is in goede
handen bij Anne van Geen. Anne is zestig en de vriendin van onze koster Jan
Oudshoorn. Zij heeft twee volwassen
dochters Juliette (27) en Melissa (30).
Sinds 2003 is zij woonachtig in Ypenburg. Toen zij hier kwam wonen was
de toren van de kerk een perfect oriëntatiepunt om de weg te vinden in
haar nieuwe omgeving. Eerst vooral
letterlijk, later vooral figuurlijk. In 2003
heeft Anne namelijk deelgenomen
aan de Alpha cursus en zij heeft sindsdien een intensief proces
doorgemaakt van verdieping in haar geloof. Die verdieping heeft
plaatsgevonden door deelname aan retraites, bezinningsdagen, en
de geestelijke oefeningen van Ignatius van de Jezuïeten.
Anne is geen onbekende want zij is acht jaar lid geweest van het
parochiebestuur, en nu dus sinds september 2015 van de pastoraatgroep. In het dagelijks leven is Anne ZZP-er op het gebied van
bestuur ondersteuning.

Anne wil een bijdrage aan Gods kerk leveren met geloof, liefde en
zorgvuldigheid . Aandacht voor wat nodig is. De samenwerking en
verbondenheid met anderen, en het delen van positieve ervaringen
en uitdagingen hoopt ze verder te ontwikkelen.
Ook aan Anne vroeg ik wat volgens haar de functie van de pastoraatgroep is. Zij ziet vooral het coördineren van de betrokkenheid
van vrijwilligers, beroepskrachten en parochianen die een bijdrage
leveren aan een uitnodigende, verzorgde kerk, waar onze gemeenschap haar geloof kan beleven. Annes portefeuille liturgie omvat
alle vieringen in onze parochiekern; de Eucharistie, Woord- en
Communievieringen, en vieringen onder leiding van parochianen.
Anne vindt dat de samenwerking van alle parochianen, vrijwilligers
en beroepskrachten in onze parochiekern maar ook in de gehele
Christus Koning parochie nodig is om onze kerk vorm te geven.
Heel mooi drukt ze het als volgt uit: Het Woord, de muziek, de
symboliek, het licht, en iedereen met elkaar verbonden, is nodig
om Gods huis te verwezenlijken.
De komende vier jaar hoopt Anne een bijdrage te kunnen leveren
aan het behoeden en behouden van onze Bartholomeuskerk, waar
ieder mens welkom is.
Erika de Vries

Autobedrijf Nootenboom B.V.
!L MEER DAN  JAAR HET VERTROUWDE ADRES VOOR OA
s AL UW NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTOS
s RUIM  SPECTACULAIRE OCCASSIONS OP
jaarTOTkwaliteit
in
VOORRAAD100
VAN 
 EURO
grafmonumenten
s AL UW REPARATIES EN ONDERHOUD
.U OOK s AUTOVERHUUR
s OVERDEKTE WASGELEGENHEID

Kia Picanto

Ford Ka

Laan van Overvest 64-70
2613 DN Delft
Autobedrijf Nootenboom B.V. Tel: 015-212.28.81
Oudeweg 29 Nootdorp
Internet:
• E-mail:
info@scholsenthart.nl
4EL www.scholsenthart.nl
    s WWWNOOTENBOOM
NOOTDORPNL
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Parochiekern H. Joannes de Dooper
Hoe staat het met uw balans?

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

In januari heeft u allen weer de brief ontvangen over de Kerkbalans. Een bedelbrief?
Zou u aan uzelf een bedelbrief schrijven?
Dat klinkt toch raar. Deze brief is een verzoek om een bijdrage te leveren aan uw eigen parochie. Aan uzelf dus. Die kerk waar u
toebehoort, die er voor u is in goede en in
slechte tijden. Die kerk waar mensen voor u
klaar staan en waaraan u misschien zelf door
middel van vrijwilligerswerk een bijdrage aan
levert. Die kerk waar u om geeft, waar u aan
geeft en soms wat van neemt. Die kerk waar u
van verwacht dat die er is voor kerst- en paasvieringen en voor uitvaarten. Het pastorale
team en vele vrijwilligers staan voor u klaar
om met u onze parochiegemeenschap te
vormen, in stand te houden en zo mogelijk te
vergroten. Daarbij hoort ook de instandhouding van ons kerkgebouw, dat monument,
die zichtbare aanwezigheid in ons dorp. Dat
gebouw staat er volgend jaar al 125 jaar en
we hopen dat het er nog vele jaren met zijn
activiteiten blijft staan.
Ja, zo’n oud gebouw kost nogal wat. Ik wil u
met een paar getallen wat inzicht geven wat
zo’n kerkgebouw ons kost. Aan klein en groot
onderhoud kost het kerkgebouw € 1.770,= per
week, verzekeringen € 370,= per week, energiekosten bijna € 400,= per week. Zeg maar
dat het gebouw - uw kerk, waar u niet in de
kou wilt zitten - per week zo’n € 2.540,= kost.
Ik weet niet of u wel eens een schuine blik
heeft geworpen op de collecteschaal? U zult
dan gezien hebben dat wat daar in is gelegd
bij lange na niet past bij dat bedrag.

Viering Goede Week in
Welzijnscentrum Keijzershof

Kopij

RedactiePijnacker@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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Op zaterdagmiddag 26 maart is er om 14.30
uur een viering in Welzijnscentrum Keijzershof, Floralaan 102, 2643 HD Pijnacker. De
ruimte, waarin deze viering gehouden wordt,
is toegankelijk voor mensen in de rolstoel.
Het is er aangenaam warm en dus uitermate
geschikt voor onze oudere medeparochianen
en bewoners van het Gezinsvervangend Te-

Palmpasen zondag 20 maart
Vorig jaar was er een grote groep kinderen en dit jaar is iedereen opnieuw van
harte welkom! Nemen jullie weer mooi ver-

En dan tel ik niet eens de kosten voor het pastorale team en andere kosten zoals genoemd
in de brief die u thuis ontvangen heeft. De
opbrengst van onze collecten van het gehele
jaar dekt maar 11 weken van de gebouwkosten. Het is toch vreemd dat we zo weinig over
hebben voor deze mooie kerk. De opbrengst
uit de Kerkbalans corrigeert dat gelukkig
een beetje, maar door de lagere collecteopbrengsten moet de opbrengst uit de Kerkbalans echt omhoog. Dit jaar zult u zien dat de
kerktoren een grote onderhoudsbeurt krijgt.
Dat moet gebeuren om hem goed in stand
te houden. Ook het orgel moet nodig onderhanden worden genomen, om de vieringen
in onze kerk luister bij te zetten; een grote
renovatie derhalve van het orgel, dat tevens
een monument is, staat op het programma.
Ik vraag u geen kleine bijdrage voor kleine
uitgaven. Ik vraag wel van u een passende bijdrage voor de grote uitgaven. We hebben het
echt hard nodig voor uw eigen bezit, uw kerk.
Overweeg weer, of alsnog, een bijdrage
over te maken voor de Kerkbalans:
R.K. Kerkbestuur Pijnacker:
NL19 INGB 0002.5885.11, o.v.v. Kerkbalans 2016.
Namens het bestuur ben ik u er zeer dankbaar voor.
Louk Teunissen,Voorzitter Locatieraad
Parochiekern H. Joannes de Dooper
huis. Voorgangers zijn Jeanne van Schie en
Tineke Kruijdenberg. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door het Huwelijkskoor
o.l.v. Thea v.d. Bogaerdt. U bent van harte
welkom!
Mochten er problemen zijn met het vervoer,
dan kunt u dit melden aan het parochiesecretariaat.
Annie Van der Burg
sierde palmpaasstokken mee? De lege
palmpaasstokken liggen achterin de
kerk, of je kunt er eentje ophalen bij het
parochiesecretariaat. Je mag er natuurlijk ook zelf één maken!

Parochiekern H. Joannes de Dooper
Om deze stok te versieren heb je volgens de traditie het volgende nodig: wit en rood crêpepapier, palmtakje, broodhaan, hartje,
2 mandarijnen, pinda’s, 30 rozijnen en 12 paaseieren. Tijdens de
viering hebben de kinderen een eigen programma en na de viering kun je de palmpaasstok geven aan iemand die een extraatje
goed kan gebruiken, omdat hij of zij ziek of alleen is. Of iemand die
het op dit moment niet zo breed heeft. Mocht je niemand kunnen
bedenken, dan kun je hem ook afgeven bij één van de bewoners
van de Keijzershof. Na de viering kun je bij de leiding een adres
ophalen.

Witte Donderdag ook voor kinderen

Na een succesvolle start met Kerstmis zal het kinderkoor ook met
Palmpasen zingen onder leiding van Mario Kind.
Wil jij óók meezingen? Dat kan! De repetities zijn op zaterdag van
09.30 - 10.30 uur op de bovenverdieping van het Parochiehuis.
Je kunt je opgeven via de mail bij
Annie van der Burg, annievdburg@outlook.com.
De Werkgroep Gezinsviering

Elders op deze Pijnackerse pagina’s kunt lezen over de viering van
Palmzondag en over de kinderkruisweg op Goede Vrijdag. Beide vieringen zijn op kinderen afgestemd. Maar ook op Witte Donderdag
zijn juist kinderen in de viering van harte welkom. Zij doen er (samen
met kinderen uit Nootdorp) volop in mee, bij de voetwassing, bij het
aandragen van de gaven van brood en wijn en de collecte, en bij het
leegruimen van het liturgisch centrum aan het einde van de viering.

munie doen is deze Witte Donderdagviering heel bijzonder. We
herdenken dan immers dat Jezus het Laatste Avondmaal met zijn
leerlingen vierde en hen vroeg om deze maaltijd te blijven houden:
Blijf dit doen. Dit laatste is ook de titel van het Eerste Communieproject waarmee 24 kinderen zich nu hard aan het voorbereiden
zijn op het feest van 17 april. In die voorbereiding past het bijwonen
van zo’n Witte Donderdagviering natuurlijk helemaal! Ik hoop dan
ook veel eerstecommunicanten en uiteraard ook al die andere, al
wat oudere ‘communicanten’ te kunnen verwelkomen.

Met name voor de kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Com-

pastor Kees Bracco Gartner

Kinderkruisweg 2016
Op Goede vrijdag (25 maart) zullen Jacinta
Bunnik en Margareth Hooijmans de kinderkruisweg in de Joannes de Dooperkerk
begeleiden. De kinderkruisweg start om
11 uur. De kinderen (ouders /grootouders
zijn natuurlijk ook van harte welkom) lopen
langs de staties in de kerk, zodat ze kun-

nen zien en horen hoe Jezus’ laatste uren eruit
hebben gezien.
De kinderen worden uitgenodigd een witte
bloem mee te nemen voor de kruisverering.
De bloemen worden daarna verwerkt in de
versiering voor de paasviering.
Mirjam van Kuijk

Terugkomviering dopelingen 31 januari
Voor de tweede keer was met Maria Lichtmis een terugkomviering voor dopelingen uit Pijnacker georganiseerd.
Net als vorig jaar waren de dopelingen van de afgelopen
vier jaar uitgenodigd. Omdat dit de eerste keer was, zijn
de ouders van de dopelingen van de laatste jaren uitgenodigd. De respons was groot. Meer dan 16 families waren
aanwezig met hun kinderen.
De Eucharistieviering was speciaal voorbereid, met als
hoogtepunt een gebed om zegen over alle dopelingen,
die zich op het priesterkoor hadden verzameld. Er was
maar net genoeg ruimte. De ondersteuning door het koor
Vivace maakte de viering heel feestelijk. De opgestelde
doopkaarsen droegen daar nog extra aan bij. Na afloop
was er in de Schakelaar drinken met een broodje voor jong
en oud.
De werkgroep Doopvoorbereiding, werkgroep Gezinsviering
en Vivace
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Liturgische Kalender
Maart

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
19 maart
PALMZONDAG

WV – K. Bracco Gartner

EV – M. van Zaal
De Cantorij

Geen viering

zondag
20 maart
PALMZONDAG

EV – M. van Zaal
Laus Deo

WV – K. Bracco Gartner
Kinderkoor
Koffie drinken in De Schakelaar.

EV – W. Kuipers / M. Wijsman
De Juiste Stemming
KWD

19.00 Taizéviering
In De Ontmoetingskerk
maandag
21 maart

Boeteviering in Bleiswijk

woensdag
23 maart

09.00 Viering
Aansluitend biechtgelegenheid.
Viering in Pijnacker

19.00 EV – M. van Zaal
K. Bracco Gartner
St. Cecilia

Viering in Rodenrijs

vrijdag
25 maart
GOEDE VRIJDAG

15.00 Kruisweg - M. van Zaal
19.00 WV - M. van Zaal
Laus Deo

11.00 Kinderkruisweg
K. Bracco Gartner en werkgroep
15.00 Kruisweg
K. Bracco Gartner
19.00 GV - W. Kuipers
Vivace

15.00 Kruisweg - W. Kuipers

zaterdag
26 maart
PAASZATERDAG

21.00 Paaswake
EV – Ph. Le
The Living Lord Singers

19.30 Paaswake
W. Kuipers / K. Bracco Gartner
Vivace

20.30 Paaswake
EV – M. van Zaal

09.15 EV – M. van Zaal
Laus Deo
11.30 EV/Gezinsviering
Met doop communicanten
M. van Zaal
De Vrolijke Nootjes

WV - K. Bracco Gartner
St. Cecilia

Familiezondag
EV – W. Kuipers

10.00 EV – M. van Zaal

Viering in Nootdorp

Geen viering

donderdag
24 maart
WITTE
DONDERDAG

zondag
27 maart
PAASZONDAG

maandag
28 maart
2e PAASDAG

* 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.

Maart

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
19 maart
PALMZONDAG

EV – W. Kuipers
Pius X koor

WV – P. Tolsma
Cantor

WV – M. Wijsman
Orgel/samenzang

zondag
20 maart
PALMZONDAG

Geen viering

EV/Gezinsviering
M. Van Zaal
Op Blijde Wijs

EV – W. Kuipers / M. Wijsman
Caeciliakoor
KWD
Cantemus Domino

Boeteviering in Bleiswijk

19.00 Boeteviering
M. Wijsman
St. Caecilia
Aansluitend biechtgelegenheid.

Boeteviering in Bleiswijk

maandag
21 maart

woensdag
23 maart

19.15 IKO – Stiltemoment
De Dorpskerk
19.00 EV – W. Kuipers
M. Wijsman
Pius X koor

19.00 EV – Ph. Le / P. Tolsma
St. Caecilia

Viering in
Bleiswijk / Rodenrijs

19.00 GV – K. Bracco Gartner
Pius X koor

13.00 Kinderkruisweg
P. Tolsma
15.00 Kruisweg – O.l.v. parochianen
19.00 Stille tocht vanaf Ger. Kerk
19.30 Lijdensverhaal De Passion
P. Tolsma / Ds. Den Braber
Lesito

15.00 Kruisweg
M. Wijsman
Kinderkoor

Paaswake in Berkel

22.00 Paaswake
EV - W. Kuipers / P. Tolsma
Lesito

23.00 Paaswake
EV – M. van Zaal / M. Wijsman
Caeciliakoor

zondag
27 maart
PAASZONDAG

Geen viering

EV – Ph. Le / P. Tolsma
St. Caecilia
KWD

EV/Gezinsviering
W. Kuipers / M. Wijsman
Kerkrakkertjes
Kinderopvang

maandag
28 maart
2e PAASDAG

Geen viering

Geen viering

Geen viering

donderdag
24 maart
WITTE
DONDERDAG
vrijdag
25 maart
GOEDE VRIJDAG

zaterdag
26 maart
PAASZATERDAG
Zomertijd
Klok 1 uur
vooruit!

19.00 GV – M. Wijsman

Vieringen in de Goede Week in Huize Sint Petrus
Zondag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

20 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart

9.30 uur
17.00 uur
15.00 uur
17.00 uur
9.30 uur,

Palmzondag,
Witte Donderdag,
Goede Vrijdag,
Paaswake,
Pasen,

pastor Zuidgeest
pastor Zuidgeest
Kruisweg, liturgiecommissie
pastor Zuidgeest
pastor Zuidgeest

Maandag 28 maart, tweede Paasdag, geen viering
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Liturgische Kalender
April

zaterdag
2 april
zondag
3 april
BELOKEN PASEN

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

WV – O.l.v. parochianen

EV – W. Kuipers
Salvation

Geen viering

EV – M. van Zaal
P. Tolsma
Laus Deo

EV – M. van Zaal
P. Tolsma
Samenzang

WV – K. Bracco Gartner
Cantemus Domino

13.00 Doopviering
zaterdag
9 april

EV – M. van Zaal

WV – O.l.v. parochianen
Samenzang

Geen viering

zondag
10 april

09.15 EHC / M. van Zaal
De Vrolijke Nootjes

Gastvoorganger
St. Cecilia

EV – W. Kuipers
P. Tolsma

11.30 EHC / M. van Zaal
De Vrolijke Nootjes

13.00 Doopviering o.v.

WV - M. Wijsman

EV – M. van Zaal
De Cantorij

Geen viering

EHC - W. Kuipers / K. Bracco Gartner

Familiezondag
Gastvoorganger

zaterdag
16 april
zondag
17 april

EV – W. Kuipers
Laus Deo

19.00 Taizéviering

zaterdag
23 april

EV – W. Kuipers
The Living Lord Singers

WV – P. Tolsma
Vivace

Geen viering

zondag
24 april

EV – W. Kuipers
Laus Deo

EV – M. van Zaal
St. Cecilia

Gastvoorganger
De Juiste Stemming

zaterdag
30 april

EV – M. van Zaal

Geen viering

Geen viering

zondag
1 mei

EV – M. van Zaal
Laus Deo

EV – M. van Zaal
Samenzang

EV – W. Kuipers
Cantemus Domino

donderdag
5 mei
HEMELVAART

EV – W. Kuipers
Laus Deo

EV – W. Kuipers

WV – M. Wijsman
Cantemus Domino

zaterdag
7 mei

Geen viering

EV – M. van Zaal
De Cantorij

Geen viering

zondag
8 mei

EV – M. van Zaal

WV – M. Wijsman
Samenzang

EV – M. van Zaal
Cantemus Domino

Mei

13.00 Doopviering

EV

= Eucharistieviering

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

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

April

zaterdag
2 april

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

EV – M. van Zaal
Pius X koor

WV – M. Wijsman
Samenzang OLV Visitatie

WV - K. Bracco Gartner
Orgel/samenzang

Geen viering

EV – W. Kuipers
St. Caecilia

EV - W. Kuipers
Caeciliakoor

zaterdag
9 april

EV – W. Kuipers / P. Tolsma

Geen viering

WV – O.l.v. parochianen
Orgel/samenzang

zondag
10 april

Geen viering

WV – M. Wijsman
Lesito

EV/Gezinsviering
W. Kuipers / P. Tolsma
Kerkrakkertjes

zondag
3 april
BELOKEN PASEN

13.00 Doopviering
zaterdag
16 april

WV – P. Tolsma
Pius X koor

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

EV – W. Kuipers
Orgel/samenzang

zondag
17 april

Geen viering

Patroonsfeest/EHC
K. de Rooij / P. Tolsma
Op Blijde Wijs

Familieviering
EV – M. van Zaal
Caeciliakoor

zaterdag
23 april

EV- M. van Zaal

Geen viering

WV – M. Wijsman
Orgel/samenzang

zondag
24 april

Geen viering

EV – M. van Zaal
EV – W. Kuipers / P. Tolsma
Orgel/samenzang
St. Caecilia
Afscheid P. Tolsma van Parochie
Christus Koning
Na afloop receptie in het Parochiehuis.

zaterdag
30 april

WV - O.l.v. parochianen
Pius X koor

EV – W. Kuipers
Samenzang OLV Visitatie

Geen viering

zondag
1 mei

Geen viering

WV/Themaviering
M. Wijsman
Lesito

EV – W. Kuipers

donderdag
5 mei
HEMELVAART

Geen viering

EV – M. van Zaal
St. Caecilia

EV - M. van Zaal
Caeciliakoor

zaterdag
7 mei

WV – M. Wijsman

Geen viering

Gastvoorganger

zondag
8 mei

Geen viering

EV – W. Kuipers
Samenzang OLV Visitatie

EV – W. Kuipers
Caeciliakoor

Mei

16.00 Marialof
Caeciliakoor

19.00 IKO Pinksterzangavond
Open Hof
J. Laan
* Nootdorp: Iedere zondag Kinderkerk en na afloop koffie drinken in het Parochiehuis. Tenzij anders vermeld.
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SCHOENREPARATIE
o STOMERIJ
(
)
o SLEUTELS
o NAAMPLATEN
Dorpsstraat 28a • Bergschenhoek
$ORPSSTRAAT A o "ERGSCHENHOEK

010-5217312
 
www.schoenmakerbik.nl

’In deze verdrietige tijd was
Anjo een lichtstraal’
Als woorden tekort schieten, laat Anjo horen
wat u wilt zeggen. Een warme stem, een
persoonlijk lied. Een Ave Maria voor uw
geliefde. Zang die troost biedt op het moment
van afscheid. Anjo tilt de liturgie van de grond
en is als een lichtstraal in deze verdrietige tijd!
Anjo van Hemert Alt-Mezzosopraan
Persoonlijke en warme uitvaartmuziek
0642990758
www.anjodebruin.nl
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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
Bidden in het donker
Elke donderdagavond ga ik naar de gebedsgroep. Op 4 februari was
het een hele klus om er te komen. Het zebrapad was afgesloten en
ze waren met de stoep bezig. Ook moest ik over het muurtje stappen
waardoor ik op het drassige gras naar de stiltekapel liep. Daar aangekomen was de stiltekapel aardig donker, behalve het licht van de kaarsen.

Er werd mij verteld dat de werkmannen de verkeerde leiding eruit hadden gehaald, zodat de kerk en stiltekapel zonder licht en
stroom zaten. We konden dus niet bidden in de kapel.
We zijn toen verhuisd naar de sacristie. Uit voorzorg hebben we een
paar kaarsen aangestoken en gelukkig heb ik een zaklamp op mijn
mobiel. De koster vertelde dat ze ook in de kerk het licht uit gingen
doen om verder te kunnen werken.
We begonnen maar gewoon met het getijdengebed en dan maar
kijken tot hoever we zouden komen. Halverwege viel het licht ook
uit in de sacristie en konden we niet verder, want de kerktelefoon
was ook uitgevallen. Dan maar het rozenkransgebed bidden, dat
gaat nog wel een beetje zonder licht.
Eenmaal klaar wilden we de gebedsgroep voortzetten. Buiten zagen we echter dat ook ‘t Prinsesje zonder licht zat. Hoe nu verder?
Na enige discussie besloten we toch om te gaan bidden in ’t Prinsesje, dan maar met veel kaarslicht en met behulp van de zaklamp.
Dit is gelukt. Het was een heel bijzondere ervaring om in het donker en zonder verwarming te bidden; je wist op de een of andere
manier dat Onze Lieve Heer ook in het donker altijd aanwezig is.

Bidden in het donker. Pam Niekus is degene die haar duim omhoog
steekt

Pam Niekus

Vormsel
Op zaterdagavond 16 januari ontvingen zeven kinderen uit Pijnacker
het Vormsel in de H. Bartholomeüskerk te Nootdorp. Het Vormsel
werd toegediend door bisschop Van den Hende. De kinderen hebben
zich samen met de Nootdorpse vormelingen voorbereid. Komend
jaar zullen de voorbereiding en de viering in Pijnacker plaats vinden.
De Vormselwerkgroep Pijnacker

Mgr. Van den Hende was aanwezig
bij de vormselviering

Bericht van zr. Van Winden
Beste parochianen,
Elke jaarwisseling is een goede gelegenheid om de feiten van het
afgesloten jaar te herdenken, dankbaarheid uit te spreken, elkaar
het beste te wensen. Daarom kom ik tot u via internet.
Niet lang geleden schreef ik een stukje in Morgenster om u te laten
weten, dat alles wat u jarenlang hebt gedaan voor onze projecten in
Douala (Kameroen) in dienst van “meer en beter leven” voor mensen aan de rand van
de samenleving, geen verloren moeite en geld zijn geweest. De
vruchtbaarheid ervan af te lezen is op de gezichten van heel, heel
veel Kameroenezen.
In mijn circulaire van het eind 2015 - die ook in Pijnacker rondging gaf ik de nieuwe ontwikkelingen en de toekomst- plannen aan van
het Centrum “Soleil Levant” voor geestelijk gehandicapte jongeren.
Hoe zou het mogelijk zijn niet enthousiast te zijn, of te worden?!

Van u ontving ik de mooie kerstgave van 7.500 euro en de leiders
van het centrum danken u daar heel hartelijk voor. Het is tegenwoordig veel moeilijker dan in het verleden om financiële steun van
de nationale organisaties te krijgen; de voortdurende economische
crisis in Europa, de natuurrampen, de gevolgen van geweld zijn er
oorzaak van dat er veel minder fondsen beschikbaar zijn voor ontwikkelingsprojecten in o.a. Afrika. Die moeten het voor een groot
ge-deelte hebben van particuliere bijdragen. Daarom bent u als
Pijnackernaren -net als ik - zo kostbaar en blijf ik op u vertrouwen.
Dat de melkbus vol mag stromen! We gaan samen verder en leggen alles in het zo gevoelige Hart van onze Heer. Dat Zijn Wil zich
kenbaar maakt en door ons verwezenlijkt mag worden. Dan zal ons
jaar gelukkig zijn en zullen we de tegenslagen, die in geen mensenleven ontbreken, met geduld kunnen aanvaarden.
U mag op mijn dagelijks gebed blijven rekenen. Met een dankbare
en vriendelijke groet,
Zr. Antonetta Van WINDEN, C.S.Sp
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Parochiekern Sint Willibrord

Colofon
Parochiekern Sint Willibrord
Smitshoek 122
2661 CK Bergschenhoek
www.parochiechristuskoning.nl

Pasen en dan….

van de blijde boodschap. In woord en in daad.

Met Pasen vieren we de verrijzenis van Jezus.
De overwinning op de dood. Hij is niet dood,
Hij leeft. Wat betekent dat voor ons?

En precies daarvoor moeten we terug naar de
veertig dagen vóór Pasen. Naar wat we in de
vastentijd hebben overwogen om betere mensen te worden. De daden van barmhartigheid
ten aanzien van andere mensen en ten aanzien
van onze aarde moeten we in praktijk brengen.
Dat is de opdracht die Jezus ons geeft bij zijn
Hemelvaart. Wij zorgen beter voor de aarde
als we iets vaker de fiets pakken en niet – auto
matisch – de auto nemen voor korte ritjes. Wij
zorgen beter voor onze medemensen als we
van onze overvloed weggeven aan de voedselbank. Zomaar wat voorbeelden hoe we met daden kunnen getuigen van de blijde boodschap.

Veertig dagen voor Pasen zijn we met Jezus de
woestijn in gegaan. In deze periode hebben we
ons voorbereid op het belangrijkste feest dat we
als christenen hebben. In die voorbereiding hebben we kunnen nadenken over ons eigen leven
en wat de keuzes die wij maken voor gevolgen
hebben voor anderen. Want het is echt zo: onze
keuzes hebben consequenties voor mensen op
andere plekken op onze wereld. De veertigdagentijd is een tijd om daar eens goed en serieus
over na te denken, en dat hebben we dan ook gedaan. Met nieuwe inzichten over onszelf en onze
wereld mogen we het feest van Pasen vieren.

Secretariaat:
Het secretariaat is geopend van:
ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur
T. 010 5212313
E.	SecretariaatBergschenhoek@
ParochieChristusKoning.nl

We gaan nu de veertig dagen na Pasen in, op
weg naar Hemelvaart. In deze veertig dagen
verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Ze kunnen
het bijna niet bevatten. Ná zijn dood zien ze
Hem. Zijn dood is geen einde, maar een nieuw
begin. ‘Ik ben het zelf, zie maar.’ zegt Hij. Veertig dagen lang bemoedigt hij zijn leerlingen en
spoort Hij ze aan te geloven. Maar Jezus weet
dat Hij niet blijven kan: zijn plek is bij zijn Vader in
de hemel. Bij zijn Hemelvaart geeft Hij zijn leerlingen – geeft Hij ons – de opdracht te getuigen

Bankrekeningen:
NL49 RABO 0106 6006 21
NL19 ABNA 0410 2060 40

Zondag 1 mei om 16.00 uur
het 25 ste Marialof in Bergschenhoek

Locatiepastor:
M. Wijsman, pastoraal werkster

In de vergaderingen van eind 2003 van het
toenmalige parochiebestuur werd de suggestie geopperd om het Marialof opnieuw op de
liturgische kalender te zetten. Het voorstel was
om dit twee keer per jaar te vieren, te weten
in mei en in oktober. Er was geen laaiend enthousiasme voor dit voorstel, maar we spraken
af dat we het een paar keer zouden proberen.

Kopij

RedactieBergschenhoek@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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Op 23 mei 2004 vierden wij in Bergschenhoek
voor het eerst weer een Marialof. Een breed
scala van voorgangers hebben er in de loop
van de jaren blijk van gegeven om graag naar
Bergschenhoek te komen om voor te gaan in
het Lof. We mochten verschillende bisschoppen ontvangen, de deken is geweest, onze
eigen plaatselijke priesters, en vele pastores
uit de regio. In 2007, toen de kerkvloer in
puin lag, heeft de toenmalige bisschop, Mgr.
Van Luyn, aan de vice-voorzitter, dus aan het
parochiebestuur, twee opdrachten gegeven:

Barmhartigheid, naastenliefde en werken aan
gerechtigheid zijn niet alleen bedoeld voor
de veertigdagentijd op weg naar Pasen, maar
ook niet alleen voor de veertig dagen na
Pasen. Getuigen van Gods goedheid in woord
en daad wordt elke dag van ons gevraagd.
Omdat we dat niet alleen kunnen, wordt ons
met Pinksteren Gods heilige Geest geschonken, die ons zal bemoedigen en aansturen.
Mag Pasen zo in ons tot voltooiing komen en
rijke vrucht dragen.
Marjo Wijsman, locatiepastor

- herstel het kerkgebouw, - houdt het Marialof in ere. We schrijven nu 2016 en op 1 mei
a.s. vieren wij dus voor de 25 ste keer deze
Mariaviering. Wij vinden het een eer dat pastoor Lansbergen, die in het eerste Marialof
voorging, bereid is gevonden ook op 1 mei
a.s. onze voorganger te zijn in deze 25 ste
jubileum
viering. Ook kardinaal Simonis zal
met zijn aanwezigheid het Marialof eer aan
doen. Op voorhand heten wij de kardinaal en
pastoor Lansbergen van harte welkom en met
hen hopen wij op een inspirerende viering.
Met het ontsteken van een jubileumkaars
hopen wij er een apart tintje aan te geven.
Wij zien er naar uit om vele parochianen uit
de dorpen van onze Christus Koning parochie
te mogen ontvangen en begroeten. Weet dat
u van harte welkom bent. Op zondag 1 mei
dus, ’s middags om 16 uur.
Namens de pastoraatsgroep
van de St. Willibrord,
Jan Kerver

Parochiekern Sint Willibrord
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Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
De opgestane heer is onze toekomst
Pasen heeft altijd iets stralends, iets vrolijks.
Een nieuw begin. Hoop. Nieuw leven.

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.
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Ik herinner me het lied dat ik als kind leerde.
Dat begon met: ”Daar JUICHT een toon, daar
klinkt een stem, die galmt door gans’ Jeruzalem”. In onze kinderbeleving WAS ook alles nieuw en schoon, die eerste paasdag. De
gang van zaken in onze gezinnen was daaraan aangepast. De grote schoonmaak was
gedaan, de tuin lag klaar voor de nieuwe
oogst en we hadden nieuwe kleren aan en
gingen op ons PAASBEST naar de kerk en
naar opa en oma.
En hoe is dat gevoel nu, circa 50 jaar later? Juicht
het nog steeds in ons en om ons heen? En hoe
zal het zijn, 10 jaar na nu? De tekenen zijn somber. Ieder jaar minder kerkgangers en leden,
kerksluitingen, priestertekort enzovoorts.
Onze nieuwe parochie Christus Koning gaat,
om die vraag te beantwoorden, in de loop
van dit jaar proberen een visie voor de komende 10 jaar op te stellen. Dat gaat bottomup vanuit de locaties dus ook via de gemeenschap Onze Lieve Vrouwe Visitatie.
Vragen daarbij: Hoe zal onze parochie, hoe
zullen onze lokale katholieke gemeenschappen, ook in Bleiswijk er dan uit zien? Qua leden, qua financiën. Kunnen we ons kerkgebouw, die mooie kerk van Onze Lieve Vrouwe
Visitatie nog onderhouden? En ons goed
onderhouden kerkhof? Hebben we nog vrijwilligers, misdienaars, koren, mensen die het
bestuur willen trekken?

Hoe focussen we op het aantrekken van
jongeren die zich voor Heer en kerk willen
inzetten? Hoe komen we tegemoet aan de
geloofs- en fysieke behoeften van hoogbejaarden? Vragen, vragen, vragen.
Die gaan we dus in de komende maanden
beantwoorden. Op enig moment zullen we
per locatie en parochiebreed hierover ook
met onze vrijwilligers en andere parochianen
discussiëren. Want ook U hebt natuurlijk uw
inspraak, U bent de basis van onze parochie.
Vooruitlopend daarop wil ik nu al zeggen:
Hoe het ook loopt, het einde, het uiterste, is
goed. Zeker, onze weg zal moeilijk zijn in dit
deel van de wereld. Maar aan het einde van
de weg, ja daar staat Hij om ons te ontvangen,
de Opgestane Heer! De brieven van de apostelen en het boek van de Openbaringen laten
daarover geen enkel misverstand bestaan.
Dan is het een mega “Daar juicht een toon,
daar klinkt een stem”
En tot die tijd, waar niemand het uur van weet
dan God? Wat moeten en kunnen we tot die
tijd doen? Dan zeg ik met onze bisschop van
Rotterdam Johannes van den Hende: De kerk,
ook het gebouw, is ons huis. Iemand die wil
dat dat huis, en de ernaast gelegen begraafplaats er blijven, moet daarvoor de handen
uit de mouwen steken, en daar ook financiële offers voor willen brengen. Tot nog toe
heeft onze gemeenschap parochiebreed en
locatiebreed bewezen, die opdracht serieus
te nemen. Blijft dit doen...... Een Zalig Pasen.
Dick van Vliet, voorzitter

Uitnodiging afscheid
Diaken Pier Tolsma

noemd tot diaken in de parochie Vlietstreek
(Leidschendam-Voorburg en Rijswijk).

Op zondag 24 april a.s. neemt diaken Pier
Tolsma afscheid van de Parochie Christus
Koning (de parochie die per 1 januari 2015
ontstond uit de fusie van de parochies te
Pijnacker, Nootdorp, Berkel en Rodenrijs,
Bergschenhoek en Bleiswijk).

Het parochiekern-bestuur nodigt u van harte
uit, om de kerkdienst, die op zondag 24 april
om 11 uur begint, en gehouden wordt in de
kerk van Onze Lieve Vrouwe Visitatie, Hoefweg 57 te Bleiswijk, bij te wonen.

Binnen het pastoraal team van deze parochie
had hij voornamelijk de parochiekern Bleiswijk in zijn aandachtsgebied.

Ook bent u van harte welkom op de afscheidsreceptie, na afloop van de dienst, om
circa 12 uur in het naastgelegen parochiehuis.
Namens het parochiekern-bestuur,

Diaken Tolsma is door Mgr. J. van den Hende,
bisschop van Rotterdam, per 1 mei 2016 be-

Dick van Vliet, voorzitter

Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Goede Week activiteiten parochiekerk
Onze Lieve Vrouwe Visitatie

Kruisweg & Passion op Goede Vrijdag 25 maart

Maandag 21 maart is er om 19.00 uur een plechtige boeteviering
met voorganger pastor M. Wijsman en met medewerking van het
St. Caeciliakoor. Aan het einde van de viering is er gelegenheid om
te biechten.

Goede Vrijdag 25 maart is er om 13.00 uur een kruisweg voor kinderen, met diaken Tolsma als voorganger.
Om 15.00 uur is er een kruisweg onder leiding van parochianen.
’s Avonds is er wederom “De Passionviering”, dit jaar in de Onze
Lieve Vrouwe Visitatiekerk waar op moderne wijze het lijdensverhaal wordt herdacht, voorafgegaan door een stille tocht.
Om 19.00 uur verzamelen bij de Open Hof aan de Dorpsstraat 60.
Om 19.10 uur aanvang van de stille tocht naar de RK kerk. De passionviering begint om 19.30 uur in de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk. Ons Lesitokoor aangevuld met gelegenheidszangers verleent
hieraan z’n medewerking. Ds. den Braber en diaken Tolsma gaan
voor in de viering. Gratis toegangskaarten zijn vanaf 1 maart aan
te vragen via: olvpassion2016@gmail.com, zonder kaart geen toegang.

IKO bezinningsviering op woensdag 23 maart

Paaswake op Stille Zaterdag 26 maart

Woensdag 23 maart om 19.15 uur zijn we uitgenodigd voor de
IKO bezinningsviering in de Dorpskerk. Aan de vooravond van het
Paastriduüm gedenken we met elkaar, het lijden, sterven en de verrijzenis van onze Heer Jezus op de derde dag. De overweging en de
lezingen, worden verzorgd met medewerking van een dominee of
pastor en lectoren van onze plaatselijke geloofsgemeenschappen.
Iedereen is van harte welkom.

Stille Zaterdag 26 maart om 22.00 uur is de Paaswake voorbereid
door de themagroep, waarin pastor Kuipers voorgaat in de eucharistieviering geassisteerd door diaken Tolsma, m.m.v. ons Lesitokoor.

Wanneer u dit artikel leest is het bijna palmzondag, het begin van de
Goede Week. We verheugen we ons alweer op Pasen, de verrijzenis
van Jezus onze Heer. De Goede Week, welke bruist van activiteiten,
zowel in onze parochiekerk Onze Lieve Vrouwe Visitatie, alsook door
samenwerking met onze medeparochianen uit Bergschenhoek en
de zusters en broeders van de plaatselijke geloofsgemeenschappen.

Plechtige Boeteviering op maandag 21 maart

Eucharistieviering op Witte Donderdag 24 maart
Witte Donderdag 24 maart om 19.00 uur vieren we de instelling van
de eucharistie in onze kerk samen met onze medeparochianen van
de H. Willibrord parochiekern uit Bergschenhoek. Dit jaar wordt de
eucharistie dus gevierd in onze kerk aan de Hoefweg te Bleiswijk,
we rekenen op iedereen.

Plechtige Hoogmis, Eerste Paasdag 27 maart
Eerste Paasdag, is om 11.00 uur de eucharistieviering, voorganger
is pastor Ph. Le, met assistentie van diaken Tolsma m.m.v. ons St.
Caeciliakoor, welke de Gounodmis zingt. Voor kinderen is er de
kinder woorddienst.
Inspirerende 40 dagentijd gewenst & graag tot ziens,
Jan de Groot Portefeuillehouder Liturgie

Kinderwoorddienst en de paashazen
Op Paaszondagmorgen, 27 maart, is er weer een kinderwoorddienst voor alle kinderen. Kom om 11.00 uur in de kerk en je kunt
meedoen. Daar hoor je over het Paasverhaal hoe Jezus na een gewelddadige dood weer is verrezen uit het graf en vanaf toen het teken van liefde is geworden voor alle christenen op de hele wereld...
En voor alle mensen.
En... voor na de dienst zullen we ook de paashazen weer uitnodigen. Deze paashazen zullen in de tuin van de pastorie paaseitjes
verstoppen en die kunnen jullie gaan
zoeken. Iedereen is welkom. De paashazen zullen een kleine bijdrage vragen
voor een goed doel. Dit jaar is het voor
de stichting BAOBABKIDS in Malawi. Een
van onze parochianen, Esther van Onna,
werkt daar in een huis waar kleine kinderen worden opgevangen en verzorgd.
De ouders zijn daartoe zelf niet in staat.
Het huis is nog steeds niet helemaal af en
daar kan ze wel wat financiële steun bij

gebruiken. Wij hebben toch wel iets over voor kinderen die het niet
zo goed hebben als wij!
Tot ziens op 27 maart,
namens de twee gezellige paashazen,
Roos Huijers
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Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Kerkruimte ziet er weer schitterend uit!
De laatste weken van januari en de eerste weken van februari is het
interieur van onze kerkruimte geschilderd. Dit was hard nodig.

De kosten, ruim € 30.000,-- excl. BTW, betekenen wel een flinke
aanslag op ons onderhoudsbudget. De vorige schildersbeurt is bekostigd door extra donaties van de parochianen.

In overleg met de architect van het bisdom hebben we gekozen
voor warme, natuurlijke en lichte natuursteenkleuren. Deze kleurstelling zorgt voor een warme en ruimtelijke uitstraling.

Wij als bestuur zouden het bijzonder op prijs stellen als ook nu een
deel van het benodigde bedrag alsnog kan worden gedekt door
donaties.
Diverse parochianen hebben reeds een bedrag overgemaakt.
Waarvoor onze dank.

De kleurstelling is opgebouwd
uit twee hoofdkleuren en twee
steunkleuren.

Wij hopen dat veel parochianen dat voorbeeld zullen volgen.

De lichtste hoofdkleur is toegepast voor de wanden en de
plafonds en de een tint donkere hoofdkleur voor de ribben
en de togen. De steunkleuren
zijn gebruikt voor de plint en
de architectonische elementen
zoals raamdorpels en ornamenten boven op de pilaren.
Het resultaat mag er zijn. Het ziet er schitterend uit en we hebben
al veel positieve reacties ontvangen.
Tijdens de schilderperiode hebben de weekendvieringen doorgang
kunnen vinden. Dit mede dankzij ons schoonmaakteam dat elke zaterdag de kerkruimte weer schoonmaakte. Heel hartelijk bedankt!

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL47 RABO
0107 6002 42, onder vermelding van “donatie schilderwerk kerkruimte”.
Zoals u wellicht weet is uw gift fiscaal aftrekbaar. U kunt hierover
meer informatie inwinnen bij het kerkkantoor of bij mij.
Wij hopen dat velen ons met een gift willen steunen.
Vanuit het bestuur en natuurlijk ook namens uw mede parochianen, alvast heel hartelijk bedankt.
Namens het locatiebestuur,
Henk van Vliet
Portefeuille Onderhoud en Beheer

Eerste heilige Communie
Op zondag 17 april doen Pascal Bonte, Felicity de Groot, Simon en Sona Hadbavná, Tessa de Jong, Joanne en Jonathan Kerver, Desi van
Paassen, Belle Verweij en Willem Witte hun eerste heilige Communie. Dat is een feest voor de hele parochie. Iedereen is dan ook van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
De kinderen zijn zich volop aan het voorbereiden op dit grote feest. Ze worden hierbij geholpen door de werkgroep en natuurlijk door
hun ouders. Het geloof doorgeven aan de volgende generatie is een belangrijke taak binnen de parochie. Graag wil ik ook langs deze weg
iedereen bedanken die zich hiervoor inzet.
Pier Tolsma, diaken

Pinksterzangdienst
Op zondagavond 8 mei a.s. zal in de Open Hof (het gebouw van de
Gereformeerde kerk) de jaarlijkse Pinksterzangdienst worden gehouden; aanvang 19.00 uur.
De zangavond ligt middenin de tiendaagse periode tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Christenen over de gehele wereld vieren
met Pinksteren het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het
feest dat ook gezien kan worden als de geboorte van de Kerk. De vele
kerken die zich sindsdien over de wereld hebben gemanifesteerd proberen met Pinksteren toch die eenheid te benadrukken. Dat dit met
liederen gemakkelijker gaat dan met woorden blijkt uit de liturgie die
door de voorbereidingsgroep van het IKO is samengesteld.
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Er wordt actief deelgenomen door leden van de R.K.-Parochie,
de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, de Gereformeerde Kerk
en de Evangelische Gemeente. Joke Laan-Bergenhenegouwen van
de R.K. Parochie verzorgt de meditatie.
Het IKO Bleiswijk nodigt een ieder uit voor het meevieren van deze
Pinksterzangdienst. In de morgendiensten van Eerste Pinksterdag
van de deelnemende kerken zal een bloemengroet worden gebracht namens de drie andere kerken. Het IKO wil op die manier
aangeven dat de vier kerken verschillend hun geloof kunnen beleven en vormgeven, maar dat zij ook éénheid kunnen ervaren, omdat zij immers dezelfde Heer en Heiland belijden. Na afloop van de
Pinksterzangdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een
kopje koffie of thee.

Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Interkerkelijk gesprek in Bleiswijk
Op 16 februari werd er in Bleiswijk gesproken over de rol van muziek
en zang in de liturgie. Na een korte inleiding door de voorgangers van
de vijf geloofsgemeenschappen werd er uit elke traditie een lied gezongen. Na de inleidingen blikte men in groepjes terug op de bijdragen van de voorgangers en werden eigen ervaringen uitgewisseld.

Diaken Tolsma vertelde over de vele verschillende vormen van zingen in de Katholieke Kerk en over de rol van de schoonheid van de
muziek. Samen met enkele parochianen zong hij ‘Attende Domine’
dat in de Veertigdagentijd vaak wordt gezongen. Het refrein werd
door de aanwezigen meegezongen. De heer Van der Sluis vertelde
over de Opwekkingsliederen die zij in de Evangelische Gemeente
zingen. Hij koos voor ‘Machtige God, sterke rots’.

Ds. Van Rooijen maakte duidelijk waarom Psalm 139 in de nieuwe
berijming het hart van de Dorpskerkgemeenschap raakt. Hij benadrukte dat liturgie gebaat is bij eenvoud en ingetogenheid. Ds.
Den Braber vertelde dat de Gereformeerde kerk het Nieuwe Liedboek gebruikt en ook liederen uit andere bundels. Als voorbeeld
noemde zij een lied over de heilige Geest: ‘Zij zit als een vogel’. Ds.
Wijnberger vertelde dat men in Het Anker niet alleen maar Psalmen
op hele noten en ook ritmisch zingt. Op zijn voorstel werd Psalm 42
in de oude berijming gezongen.

Bij de gezamenlijke afsluiting werd gememoreerd dat deze avond
een vervolg is op het succesvolle kalenderjaar 2013 waarin door de
geloofsgemeenschappen aandacht is geschonken aan duizend jaar
christendom in Bleiswijk. Het initiatief daartoe kwam indertijd van
diaken Tolsma die per 1 mei elders aan de slag gaat. Op deze goed
bezette avond in de Open Hof werd hij bedankt voor zijn brede
inzet voor de oecumene in Bleiswijk.

Beste parochiaan, obligatiehouder,

boven op de obligatie), dan kunt u deze insturen of afgeven aan het
kerkkantoor, (Hoefweg 55, 2665 CC Bleiswijk) met de vermelding
van uw gegevens (NAW en banknummer). Wij zorgen dan dat het
bedrag aan u wordt teruggestort.

In 2010 is er door onze parochie een renteloze obligatielening uitgegeven t.b.v. de restauratie van de torenspits, elk groot € 50. Volgens
de voorwaarden, is voor het eerst in 2015, ter aflossing van deze
obligatielening 10% uitgeloot en nu in 2016 voor de tweede maal.

Met dank aan Klaas Korthorst

Inmiddels heeft deze loting plaatsgevonden en zijn onderstaande
obligaties uitgeloot.

Het staat u natuurlijk ook vrij om uw uitgelote obligatie te schenken
aan de parochiekerk Bleiswijk, zodat wij uw geld specifiek kunnen besteden aan het onderhoud van onze parochiekerk. Zo is het binnenschilderwerk van onze Kerk de afgelopen weken volledig vernieuwd.

Mocht uw obligatienummer(s) zijn uitgeloot (nummer staat rechts-

Uw eventuele schenking zou hier dus zeer van pas komen!

UITGELOTE OBLIGATIES DD 12-02-2016
NRS
1-100
101-200
201-300
1
105
210
9
113
213
32
114
215
45
141
247
49
151
248
82
170
259
96
182
266
100
268
289
292
296

Totaal

8

7

11

301-400
302
357
374
385
392
397

401-500
406
411
413
425
426
451
455
468
474
477
493
495

501-600
502
506
525
533
535
538
540
544
545
547
550
554
587
588
590
595

601-700
602
621
623
647
656
663
680
681
700

701-800
705
713
735
781
794
795

801-900
809
810
826
841
842
848
852
871
877
884
891
897

901-954
906
922
926

6

12

16

9

6

12

3
90

Rest ons nog u nogmaals te bedanken voor uw deelname aan de
obligatielening, mede waardoor wij weer een blinkende torenspits
hebben gekregen.

Met vriendelijk groet
Bestuur parochiekern Bleiswijk
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Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Bijzondere start
Op 12 februari heeft Pastor Kuipers de zegening gedaan van de H. Barbara en van de gebouwen, machines en mensen rond het grote
funderingsproject.

De restauratie heeft geleid tot extra betrokkenheid van onze vrijwilligers, waarvoor wij
erg dankbaar zijn. Zo heeft de Groengroep
de afgelopen tijd veel werk verzet. Niet alleen
hebben zij het bouwterrein gereed gemaakt,
maar ook zijn ze druk bezig met groot onderhoud aan het groen in de pastorietuin en bij
de PIUS X kerk in Rodenrijs. De komende tijd
zullen we daar de omgeving verfraaien. Eind
november willen we met elkaar het 25 jarig
bestaan van de PIUS X gaan vieren.

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
Pius X-kerk
Anjerdreef 48
2651 XT Berkel en Rodenrijs
Bankrekeningen:
NL11 INGB 0000 5890 00
NL42 RABO 0106 7930 98
De stipendia kan men contant betalen op het secretariaat of storten op:
NL93 RABO 0307 4029 24
o.v.v. de misintentie

Daarmee markeerde hij op plechtige wijze de
start van de restauratie van kerk en pastorie
aan de Noordeindseweg. De steun van de H.
Barbara wordt vaker ingeroepen bij projecten
onder de grond, zoals bij de aanleg van de
Noord-Zuid lijn in Amsterdam.
Sinds de plechtigheid staat haar beeld bij het
Maria altaar. Bij de start waren naast parochianen ook wethouders en natuurlijk DS Bouw
met de lokale onderaannemers aanwezig.
De meeste van de 320 palen kunnen worden
aangebracht vanuit de kelders onder kerk en
pastorie.

Opbrengst Adventsactie
december 2015

Kopij

RedactieBerkel@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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De afgelopen tijd hebben wij de AKB bijdrage
bij parochianen, die niet meer meedoen extra onder de aandacht gebracht. Erg belangrijk, omdat wij voor de dagelijkse onkosten
afhankelijk zijn van ieders bijdrage. Door de
AKB brief persoonlijk aan te reiken krijgt onze
parochiekern ook voor hen weer een gezicht.
De eerste resultaten van dit grote project zijn
hoopvol. Op zondag 24 april zullen wij na de
viering van 11 uur tijdens het koffiedrinken
een toelichting geven op de jaarrekening
van 2015. Daarnaast zullen we u tijdens deze
koffiebijeenkomsten steeds de vorderingen
rond de restauratie melden. U bent van harte
welkom!
Namens de locatieraad,
Johan van der Burg

heeft 672,00 euro opgebracht.

De adventsactie vroeg in de adventsperiode
van Kerstmis 2015 uw steun voor het project
in Brazilië : “Woonboerderij geeft kinderen
een toekomst” ; een project voor de opvang
van kinderen waarbij de moeder of ouders uit
beeld zijn.

Wij zijn heel blij met dit mooie resultaat.
Onze hartelijke dank gaat uit naar allen die
met gebed en een donatie hieraan hebben
bijgedragen. Wij mogen erop vertrouwen dat
de door u gegeven hulp zal bijdragen aan
een betere toekomst voor de kinderen van
de woonboerderij.

Deze actie die in onze parochiekern
werd gevoerd met de adventszakjes,

Werkgroep MOV parochiekern Onze Lieve
Vrouw Geboorte

Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Vastenactie 2016
Oeganda, een landbouwproject in Katakwi
Dit jaar zamelt onze parochiekern geld in voor een project van Socadido in het zeer arme gebied Katakwi, waarbij gemeenschappen
worden geholpen betere landbouwmethoden te gebruiken.
Socadido is de caritasorganisatie van het bisdom Soroti, waarin het
gebied Katakwi ligt. Deze organisatie beoogt de grote armoede die
er is in het bisdom, te bestrijden.
In de vorige Morgenster heeft diaken Tolsma uitgebreid over dit
project geschreven. Dit project wordt een aantal jaren door Vastenactie gesteund.
In onze parochiekern wordt de actie gevoerd met behulp van de
vastenactie-zakjes. Deze zakjes zijn opgenomen in dit Paasnummer van de Morgenster. Deze zakjes met uw donatie kunnen in de
grote vastenactiebussen achter in de kerk worden ingeleverd. In
de Berkelse kerk zijn het de bussen die ook gebruikt worden voor
de restauratie-actie van de fundering van het kerkgebouw. Door
gebruik te maken van het vastenzakje is de bestemming van uw
donatie voor iedereen duidelijk.

Ook is het mogelijk uw gift over te maken naar bankrekening
NL21 INGB 000 000 5850 van Vastenactie, Den Haag onder vermelding van donatie 2016, Oeganda.

De Goede Week in Berkel en Rodenrijs

in de kerk nog een palmtakje op de stok steekt bij het broodhaantje
voor de ontvanger van de palmpaasstok.

Als locatiepastor van Berkel en Rodenrijs zal ik
in de meeste vieringen in de Goede Week weer
voorgaan. Ik probeer er altijd iets bijzonders van
te maken door een link te leggen tussen Jezus’
lijdensweg en opstanding en het lijden van deze wereld in deze tijd
en de hoop en taak die wij als christenen hebben anno 2016.
Palmzaterdag Pius X: we zullen beginnen in de voorhal met de
palmwijding en van daar uit in processie de kerk in trekken. Het hele
lijdensverhaal volgens Lucas zal gelezen worden.
Palmzondag Berkel: alle kinderen die een palmpaasstok hebben
verzamelen zich in Willem Huygenz om in processie de kerk in te
trekken. Alle kerkgangers krijgen bij binnenkomst al een palmtakje om staande de intocht van
Christus in Jeruzalem te gedenken. Na de palmpaasprocessie gaan de kinderen naar een
speciale
Kinderwoorddienst,
waarin pastor Wijsman het passieverhaal aan de kinderen zal
vertellen.
Ik wil alle kinderen die op school, bij de scouting of thuis een palmpaasstok hebben gemaakt oproepen daarmee naar de kerk te komen om mee te doen aan de palmpaasprocessie. Als u voor de kinderen nog geen palmpaasstok heeft kunt u er een afhalen bij het
secretariaat of er zelf een maken. Een beschrijving daarvan vindt u
op internet (Samueladvies.nl) of (indien ruimte) in deze Morgenster.
U kunt zelf de palmpaasstok een bestemming geven of een adres
vragen aan het eind van de viering in de kerk. Let er op dat uw kind

Bij voorbaat dank voor uw gebed en uw geldelijke bijdragen voor
dit project. Wij wensen u een Zalig Pasen toe.
Werkgroep MOV parochiekern O. L. Vrouw Geboorte

Feest van Verzoening, jaar van de barmhartigheid
Op woensdagavond in de Goede Week is er in de Pius X kerk weer
een viering van Boete en Verzoening, verzorgd door de werkgroep
Woord- en Communievieringen. Na deze viering zal er gelegenheid gegeven worden persoonlijk het Sacrament van Boete en verzoening te ontvangen. Het Jaar van de Barmhartigheid is een heel
bijzondere gelegenheid om weer eens de relatie met onze hemelse
Vader te versterken door net als de verloren zoon op onze knieën
te vallen en eerlijk te bekennen dat we het toch eigenlijk niet waard
zijn Gods kind genoemd te worden omdat men het aan ons niet
kan zien. Het jaar van de barmhartigheid wil
in het bijzonder oproepen ernstige zonden
te belijden en daar niet mee te blijven lopen. Hoe groot onze zonde ook is, bij God is
er altijd vergeving mogelijk. Juist als u ooit
iets hebt gedaan waarvoor u zich schaamt
en waarvan u denkt : “Hoe heb ik dat toch
kunnen doen?”, ga het dan biechten. U zult
nieuwe levensvreugde ervoor terugkrijgen.

Witte Donderdagviering in Pius X
De Witte Donderdagviering geef ik altijd een heel speciaal karakter
door een alternatieve orde van dienst: samen rond de tafel zoals
Jezus met zijn vrienden bij het Laatste Avondmaal. Daarom wordt u
bij de ingang welkom geheten en sluiten we ons deze keer voor in
de kerk aan bij elkaar. Samen zingen, samen bidden, samen luisteren, samen praten over lief en leed, lijden en dood, verbondenheid
als gelovigen met elkaar en met God de Vader, met Jezus in ons
midden. Iedereen is gelijk, iedereen mag gezien worden. Daarom
een uitgebreide vredeswens.
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Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
We zijn elkaar gegeven in dit leven om met elkaar te delen. Samen
vormen we het Lichaam van Christus. Daarom ontvangen we allen
heilig Brood en Wijn, het lichaam en Bloed van de Heer.

Aanbidding op witte donderdag
Na de viering verlaten we in stilte de kerk en is
er tot 21.00 uur gelegenheid tot stille aanbidding van het Heilig Sacrament.
Jezus riep zijn apostelen in de Hof van Olijven
op met Hem te waken en te bidden. Deze oproep wordt in talloze kerken beantwoord met
aanbidding van het Heilig Sacrament. In die
tijd kunt u rustig wat mediteren, lezen, bidden, of gewoon stil zijn.
Een bijzondere ervaring waarin we ons sterk met de lijdende Jezus
verbonden voelen.

Kruisweg Berkel
De kruisweg is een afwisseling
van het lijdensverhaal, bezinnende teksten en zang om zo
Jezus te volgen in zijn lijden en
te delen in het lijden van onze medemensen vandaag, dichtbij en
ver weg. Uiteindelijk kunnen we Jezus vereren door bloemen bij het
kruis te leggen of er een waxinelichtje bij te zetten.
We horen en lezen zo vaak dat er ook in onze tijd nog vele christenen vervolgd, gemarteld en gevangen gezet worden om hun geloof. In deze viering zal daarom ook gelegenheid worden geboden
een kaart van Amnesty International te ondertekenen voor een geloofs- of gewetensgevangene.
Pastor Winfried Kuipers

Uit de pastoraatsgroep:

De voorgangers zullen hierin in de vieringen aandacht besteden.

Op 1 mei vertrekt diaken Tolsma en pastor Bracco Gartner gaat op
sabbatsverlof. Om deze redenen gaat het vakantierooster reeds op
1 mei in. De vieringen in de Pius X gaan ongewijzigd door.

Dvd Catholicism: Na de pasen zijn er weer vijf avonden gepland en
na de zomer waarschijnlijk de laatste vijf. In de zomer evalueren we
over hoe we dit kunnen vervolgen.

In april wordt in het liturgieberaad gesproken over de afstemming
van familievieringen in de verschillende kernen.

De scholen zullen voor Pasen weer de kerk bezoeken.
Op 23 en 24 maart worden rondleidingen gegeven voor de brugklassers van Melanchton.

De werkgroep EHC wordt versterkt met Eva de Jong.
De ouders zijn welkom bij de voorbereiding van de Eerste Heilige
Communievoorbereiding van hun kinderen.
Het proces gericht op verbetering van de geluidsinstallatie in de
OLVG-kerk loopt. Er is van basisschool het Baken reeds een projectgift van 800 euro ontvangen. Extra giften van andere schoolprojecten en speciale projecten zijn welkom.
Dhr. John van Wieringen is beschikbaar voor het vervullen van een
tweede vacature in de kostersgroep. Wij zijn blij heel blij dat hij het
team wil komen versterken en heten John hartelijk welkom.
De parochiebrede Liturgische bloemschikcursus is door
30 deelnemers gevolgd en wel met groot succes.

Communicantenbezoek
Omdat dit jaar de eerste-communie- en vormselvoorbereiding niet
meer samenvallen en er na de fusie bestuurlijk minder vergaderd
hoeft te worden, heb ik wat meer tijd gekregen voor ontmoeting
en individueel pastoraat. Daarom heb ik besloten dit jaar de eerste
communicantjes een keer thuis te bezoeken. Zo hoop ik de onder-

De voedselactie heeft in januari 4 gevulde bananendozen ontvangen met veel dank aan alle gevers.
Diaken Tolsma neemt op 24 april afscheid in Bleiswijk. In Berkel en
Rodenrijs kan na de vieringen van 10 april (OLVG) resp.16 april
(PIUS X) persoonlijk afscheid van hem worden genomen.
De jongerenwerker Sjoerd Zuidersma is binnenkort klaar met zijn
studie Theologie. Het bestuur spreekt over uitbreiding van het aantal uren voor de parochiekernen in Lansingerland.
Namens de pastoraatsgroep,
Tom van der Hoeven

linge verbondenheid en betrokkenheid in onze geloofsgemeenschap te versterken en bied ik deze gezinnen ook de gelegenheid
wensen, vragen of suggesties aan mij voor te leggen.
Mochten er meer gezinnen zijn die mij graag eens op bezoek hebben om een of andere reden, dan kunt u me altijd uitnodigen.
Pastor Winfried Kuipers

Berichten van de PIUS X
* Zaterdagavond 2 april en 7 mei is er in de Pius X kerk gelegenheid een kopje koffie te drinken na de mis van 19:00 uur.
Iedereen is van harte welkom.
* Zondag middag 3 april en 1 mei wordt er een gezellige middag georganiseerd voor alle alleenstaanden in onze parochie.
Deze middagen in de Pius X kerk aan de Anjerdreef 48 in Rodenrijs beginnen om 14:00 uur en zullen eindigen rond 17:00 uur.
Iedere alleenstaande is van harte welkom.
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persoonlijk en betrokken

W W W . U I T VA A R T V E R Z O R G I N G S E R RY . N L

• 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!

