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Kerstmis: een romantisch feestje…?
We worden er op alle mogelijke manieren
toe verleid: om van Kerstmis een romantisch feestje te maken? Sprookjesachtige
kerstmarkten met uitnodigende kraampjes,
sfeervolle kerstmagazines van grootgrutters en woonwinkels, reclamedrukwerk
in de bus, reclameblokken op tv, allemaal
gunnen ze ons een romantisch kerstfeest
en doen ze suggesties om er dat ook vooral
van te maken: kaarslicht en stemmige muziek, kerstversiering, een stijlvolle kerstoutfit, de zoete geur van Glühwein, wat
kunstsneeuw op de ramen, en in de schaduw van de feestelijk gedekte tafel – last
but not least – het vertederende stalletje
van Bethlehem… Wij wensen u een romantische Kerst.

Inhoud

Maar ís Kerstmis eigenlijk wel zo romantisch? Jagen we met al die romantiek niet
een illusie na? Of maken we er niet teveel
een goedkoop sprookje van? (nou ja…,
goedkoop!?)

Ik wil niet de zuurpruim uithangen. Ik ga de
sfeer van gezelligheid rond Kerstmis niet
bederven met een ‘moeilijk’ verhaal over al
het persoonlijk leed en alle wereldleed dat
Kerstmis ook dit jaar weer zal begeleiden.
Maar toch: Kerstmis romantisch? Hoezo eigenlijk?
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Het woord ‘romantisch’ komt van ‘Romantiek’. De Romantiek is kort gezegd een
stroming in de westerse cultuur (literatuur,
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In het westen associëren wij ‘romantisch’
vaak met dingen als een strandwandeling
bij ondergaande zon, een glaasje wijn bij
kaarslicht, een kamp- of openhaardvuur,
een etentje met z’n tweeën, alles gekoppeld
aan een gemoedstoestand van dromerigheid, verliefdheid ook. En vind je dat eigenlijk maar niks, dan noem je het misprijzend
‘sentimenteel’. Kerstmis zó romantisch?
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• schenkbelasting
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Veenweg 14  2631 CL Nootdorp

Pastoraal team:
W. Kuipers, priester/moderator
Locatiepastor Berkel en Rodenrijs
Bestuurszaken, liturgie.

T. 06 81864539 (niet op maandag)
E. pastorkuipers@
ParochieChristusKoning.nl
D. Vrijburg, diaken
Locatiepastor Nootdorp/Ypenburg
Diaconie, MOV.

T. 06 55142473
E. diakenvrijburg@
ParochieChristusKoning.nl
K. Bracco Gartner,
pastoraal werker
Locatiepastor Pijnacker
Catechese.

T. 06 81864548 (niet op maandag)
E. pastorbraccogartner@
ParochieChristusKoning.nl
M. Wijsman,
pastoraal werker
Locatiepastor Bergschenhoek
Locatiepastor Bleiswijk
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schilderkunst, muziek
e.d.) eind 18e begin 19e
eeuw, waarin de persoonlijke beleving, het
gevoel, centraal staat.
Het was een reactie op
de tijd van de Verlichting waarin alle nadruk
lag op de ratio, het
verstand. In de Romantiek krijgen emoties en
hartstochten de ruimte.
Méér dan het koele,
analyserende
hoofd
wordt het warme, meevoelende hart gezien
als de ‘motor’ van ontplooiing en ontwikkeling. Waar het hart naar verlangt, dat geeft
het leven richting.
In dit licht mag je van Kerstmis met een gerust hart een romantisch feest maken. Komt
immers de geboorte van Jezus van Nazareth,
het wonder van God die mens wordt, niet tegemoet aan een diep gevoeld verlangen van
mensen? En dan bedoel ik niet het verlangen
naar meer of minder commerciële kerstaan-

biedingen. Ik bedoel het
verlangen naar oriën
tatie, naar zin, naar erkenning, naar geborgenheid, naar vrede.
Het verlangen naar
een leven dat uitgetild
wordt boven het platte
aardse en dat verschijnt
in het hemelse licht van
God. Het verlangen te
leven in liefde, één met
elkaar en één met God.
Ongrijpbaar voor het
verstand, maar toegankelijk voor het hart.
Wanneer ons kaarslicht en onze stemmige
muziek, onze kerstversiering, onze stijlvolle
kerst-outfit, de Glühwein en de kunstsneeuw,
wanneer onze feestelijk gedekte tafel en –
last but not least – ons vertederende stalletje dáárvan de uitdrukking zijn, ja, dan wens
ik u allemaal van harte een romantisch Zalig
Kerstmis!
Kees Bracco Gartner

Communicatie.

T. 06 81208567 (niet op vrijdag)
E. pastorwijsman@
ParochieChristusKoning.nl
Secretariaat
Algemeen Secretariaat
E. info@parochiechristuskoning.nl
Vertrouwenspersonen
Joke Laan
Fred Tijssen
E. vertrouwenspersoon@
parochiechristuskoning.nl

Biechtgelegenheden voor Kerstmis
In de week voor kerstmis zijn er in de meeste
kerken kerstvieringen van de basisscholen.
Daardoor zullen veel eucharistievieringen
vervallen. Ik zal daarom na de ochtendmissen
van 13, 14, 15 en 16 december in resp. Bleiswijk, Pijnacker, Bergschenhoek en Nootdorp
gelegenheid geven tot persoonlijke belijdenis om het Sacrament van de Verzoening te
ontvangen.
Voor Berkel en Rodenrijs en mensen op andere locaties die overdag moeten werken
of nog op school zitten geef ik op woensdagavond 21 december aansluitend aan de
avondmis van 19.00 uur in de kapel van Huize Petrus biechtgelegenheid en later op de
avond op de pastorie in Berkel, Noordeindseweg 100, van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Om u voor te bereiden kunt u gebruik maken
van een gewetensonderzoek op mijn website
www.internetpastoor.nl
Voor degenen die voor het eerst dit Sacrament van Gods liefde en barmhartigheid willen ontvangen en willen weten hoe dat nu
gaat, staan de officiële teksten (de ‘orde van
dienst’) op http://www.boetesacrament.nl/.
Ik begin zelf wel wat minder formeel door

eerst eventueel kort kennis te maken en een
vertrouwelijk persoonlijk gesprek te houden.
Dat wordt dan afgesloten met een gebed om
vergeving en de absolutie uit de orde van
dienst.
Het gebed om vergeving kan met eigen
woorden of met een moderne vertaling van
de ‘oefening van berouw’:
Heer, mijn God, ik heb echt berouw en betreur het dat ik kwaad heb gedaan en het
goede heb nagelaten. Door mijn zonden heb
ik u beledigd, die mijn hoogste goed bent,
en alle liefde waard. Het is mijn vaste voornemen, mij met de hulp van uw genade te
beteren, niet meer te zondigen en te vermijden wat tot zonde kan leiden. Heer wees mij
genadig, omwille van het lijden van onze Verlosser, Jezus Christus.
Een goed bezinnend artikel over de waarde
van dit Sacrament vindt u op: http://www.koningshoeven.nl/nl/abdij/sacrament.php
Pastoor Kuipers
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Vormselvoorbereiding Parochie
Christus Koning
Dit jaar bereiden alle vormelingen uit
de hele parochie zich gezamenlijk voor
op het vormsel. Dinsdag 27 september
hebben wij de eerste kinderbijeenkomst
van het vormsel gehad met het thema
“De helper”. Deze bijeenkomst ging over
de levensweg van de kinderen, de soms
moeilijke keuzes die hierbij gemaakt worden en de sacramenten die ons op onze
weg begeleiden als momenten waarop wij
Gods nabijheid kunnen ervaren. De kinderen hebben een levensweg getekend en
een keuzespel gespeeld.
Donderdag 6 oktober hadden we de tweede bijeenkomst: “Contact”.
Deze bijeenkomst ging over het bewust
worden dat bidden een vorm van communiceren met God is.
Tijdens deze bijeenkomst werd er een spel
gespeeld met een mobiel, een flap-over
gemaakt met verschillende namen voor
God.
Ook hebben de kinderen een gebedssnoer gemaakt. Dit gebedssnoer kan ze
helpen bij het bidden.
De derde bijeenkomst “Missie” was op
woensdag 12 oktober, deze ging over het
bewust worden van dromen. Het durven
dromen van een betere wereld en het belang van het omzetten van dromen in daden. De kinderen hebben tijdens deze bijeenkomst allemaal hun huiswerkopdracht
“een e-mail aan God” ingeleverd.
Van 28 oktober t/m 30 oktober zijn de
vormelingen op kamp geweest. Ze hebben veel mooie, inspirerende en leuke
ervaringen opgedaan. Bijeenkomst vier,
“Vuur” is daar behandeld. Toen ging het

over het bewust worden van de Heilige
Geest als inspirerende kracht die mensen
in vuur en vlam zet.
Ook is er een elfje gemaakt van wat het
woord “vuur” bij hen oproept. Een elfje is
een 5-regelig gedichtje dat niet hoeft te
rijmen.
De vijfde bijeenkomst “Ik geloof” was
op maandag 14 november, de vormelingen zijn zich bewuster geworden van hun
eigen geloof. Zij hebben geleerd wat de
betekenis is van de hernieuwing van de
doopbelofte, de handoplegging en de
zalving met het Heilige Chrisma.
Zondag 27 november was er een bijeenkomst van Rock Solid.
De volgende bijeenkomst is op donderdag 5 januari 2017.
Dit is de laatste kinderbijeenkomst voor
het vormsel. Deze bijeenkomst heeft het
thema “Uitdragen”. Tijdens deze bijeenkomst zullen de vormelingen zich realiseren dat het niet altijd makkelijk is om het
geloof uit te dragen, omdat zij onbegrip
en zelfs weerstand kunnen tegen komen.
Ook hebben zij geleerd de 7 werken van
barmhartigheid te vertalen in concrete
voorbeelden. De kleistenen zijn hiervan
het bewijs.
Zaterdag 21 januari is het dan zover, dan
is om 19:00u in Pijnacker de vormselviering waarin 30 vormelingen uit onze parochie hun H. Vormsel mogen ontvangen
van onze bisschop. Alle parochianen zijn
van harte zijn uitgenodigd. Er zijn in de
parochie op 21 januari geen andere zaterdagavondvieringen.
Margareth Hooijmans
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Zeer geslaagd patroonsfeest
Op zaterdag 19 november was het tweede
patroonsfeest van onze parochie. Vorig jaar
zijn we op bescheiden schaal begonnen in
Bleiswijk met een gezellig samenzijn na de
eucharistieviering. Dit jaar wilden we het
gezellige samenzijn uitbouwen en hebben
we een heel programma georganiseerd in
Bergschenhoek. We begonnen in de kerk
met een theatervoorstelling van Peter Vermaat. Hij is een rasverteller en nam ons met
zijn poppen mee in de wereld van kleermaker Brumèl. Door deze kleermaker leerden
we dat we ons niet zo’n zorgen moeten maken om de toekomst, maar moeten genie-

feest werd afgesloten met een kopje koffie
of thee in de parochiezaal. Op de website
kunt u alle foto’s die gemaakt zijn op het
feest bewonderen. We kijken terug op een
heel geslaagd feest. Mocht u het gemist
hebben: volgend jaar is er weer een kans.
Dan is Pijnacker onze gastheer.

ten van het hier en nu. En dat deden de 150
mensen na afloop dan ook zeker. Onder het
genot van een drankje en een hapje werd er
in de parochiezaal volop bijgekletst en werden nieuwe contacten gelegd. Nadat pastor Kuipers ons voorging in gebed, genoten
we van een lekker broodje.
Ook toen was het heel gezellig. Zo gezellig dat het bijna jammer was om terug naar

de kerk te gaan. Maar de eucharistieviering,
waarin het hele pastorale team voorging,
was uiteraard het hoogtepunt van het feest.
Diaken Vrijburg inspireerde ons in de preek
met de woorden: “God, Jezus, denk aan
mij!” Vanuit alle kernen werd er aan deze
viering meegewerkt. We hadden lectoren
uit Pijnacker, Nootdorp, Bleiswijk en natuurlijk Bergschenhoek. De misdienaars kwamen uit Bleiswijk en Bergschenhoek. Het

Namens het bestuur wil ik iedereen die
heeft meegewerkt van harte bedanken. Allereerst alle mensen in Bergschenhoek die
ons zo gastvrij ontvangen hebben. En zeker
ook alle mensen uit de andere kernen die in
de werkgroep dit feest georganiseerd hebben: Ilonka ten Broeke vanuit Nootdorp,
Annie van der Burg vanuit Pijnacker, Ria van
der Burg vanuit Berkel en Rodenrijs, Ineke
Wooning vanuit Bleiswijk en Thea Middendorp en Jan Kerver vanuit Bergschenhoek.
Maar zeker ook de vele mensen die gekomen zijn. Zonder u geen geslaagd feest!
Anita Smits
portefeuille communicatie
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Eeuwige rijkdom
Een man is in gebed en vraagt God: “Wat
is een miljoen jaar voor u?” God antwoordt:
“Een miljoen jaar is voor mij een ogenblik”.
Dan vraagt de man: “En wat is een miljoen
euro voor U?” God antwoordt: “Een miljoen
euro is voor mij een cent”. De man vraagt
verder: “Wilt u mij dan een miljoen
geven?”. “Zeker”, antwoordt God,
“geen probleem. Een ogenblik
geduld alstublieft”.

dak van de kerk lekt. Ik ben blij u vandaag
te kunnen meedelen dat ik, door uw milde
gift, maar liefst … VIER emmers heb kunnen
kopen om het water op te vangen wanneer
het begint te regenen”.
Pastor Kuipers

“Dierbare parochianen”, zegt de pastoor. “Ik heb een beroep gedaan op uw
vrijgevigheid toen ik u vertelde dat het

Rectificatie Amnesty
International
In de vorige Morgenster heeft een
artikel gestaan van de werkgroep
Amnesty International Lansingerland.
In dit artikel zijn mensen bedankt die
jarenlang achter in de verschillende
kerken de brieven hebben aangereikt.
Daarbij ontbreekt een naam. Ook Leo
de Jong wordt zeer bedankt voor zijn
jarenlange inzet in de Sint Willibrordkerk in Bergschenhoek.
Pastor Marjo Wijsman

Sluiting van het jaar van Barmhartigheid/
Paulusreis KN-VNB
Voor de vierde maal op rij heeft het katholiek nieuwsblad (KN) in
samenwerking met de Vereniging van Nederlandse bedevaarten
(VNB) een Paulusreis georganiseerd. Voor het reizen in de voetsporen van Paulus, vormt Rome het sluitstuk. In de voorgaande jaren
hebben we Israël, West-Turkije en Griekenland al aangedaan. Het

bijzondere van deze Rome reis is het feit dat dit samen viel met
het jaar van Barmhartigheid en daarmee het pelgrimeren door de
Heilige Deur van de St Pieter. Vanuit Nederland zijn er ruim 2000
pelgrims vanuit alle bisdommen naar Rome gekomen om op dinsdag 15 november aan de gezamenlijk Nederlandse dag te kunnen
deel nemen. Deze dag begon met een eucharistieviering in de St
Pieter en eindigde op woensdag 16 november met de audiëntie
van de Paus. Verder volgde iedere groep zijn eigen reisprogramma.
Onze parochie was met vijf deelnemers goed vertegenwoordigd.
Het is een onvergetelijke reis geweest met mooie ontmoetingen
tussen allerlei mensen en de vele Nederlands bisschoppen, priesters en diakens, die zich hebben laten inspireren door de toespraak
van de Paus en zijn audiëntie op het st. Pietersplein. Wij zaten als
eerste klas en konden alles goed zien en volgen.
Wilt u iets meer van deze Rome reis meekrijgen kijkt u dan naar het
You-tube filmpje (4 min) dat van deze reis is gemaakt. https://www.
youtube.com/watch?v=NrR8WlBb5o8&t=135s. In dit filmpje treft u
onder andere een interview met Cocky van Adrichem.
Joke Laan,
pelgrim van de Romereis
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Actie Kerkbalans broodnodig!

In het begin van het jaar starten de meeste
parochiekernen met de actie Kerkbalans.
Voor de meeste parochianen zal deze actie
bekend zijn. Minder bekend is echter wat er
met het geld gedaan wordt. Waarom is de
actie Kerkbalans zo ontzettend belangrijk
voor alle parochiekernen? Penningmeester
van het bestuur Reinier Schuring ging in gesprek met Tom van der Hoeven uit Berkel.
Tom is inmiddels een expert als het gaat om
de actie Kerkbalans.
Ik zit aan de keukentafel in de pastorie van
Berkel en Rodenrijs en ben in gesprek met
Tom van der Hoeven. Tom is lid van de pastoraatgroep van de O.L.V. Geboorte kerk en
beheert de portefeuilles ‘Gemeenschapsopbouw’ en ‘Diaconie’.

“Wat is de actie Kerkbalans?”
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van
de Rooms-Katholieke kerk, de protestantse
Kerk en de Oudkatholieke kerk van Nederland. Zij helpen de plaatselijke geloofsgemeenschappen om financiële bijdragen in
te zamelen. Jaarlijks vragen zij hun leden
in de tweede helft van januari gul te geven
voor hun eigen plaatselijke kerk.
Het thema dit jaar is: “Mijn kerk verbindt”. We
zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We
houden elkaar vast in geloof en verbinden
ons met mensen die steun nodig hebben.

“Is de actie Kerkbalans echt nodig?”
Tom antwoordt met een volmondig ja. Voor
iedereen heeft de kerk een eigen betekenis.
Voor de een is het dat markante gebouw in
ons dorp. Voor de ander een gemeenschap
van gelovigen. Het is een plek waar je viert,
rouwt, waar je tot rust komt of tot bezinning.
Waar je geïnspireerd wordt om het goede te
zoeken of om een kaars aan te steken als je
daar behoefte aan hebt. De plek waar je elkaar kunt ontmoeten. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar
staan ook voor elkaar klaar op een gewone
doordeweekse dag. God beter leren kennen
kan onder andere via de jaarlijks georganiseerde Alpha-cursus en het gevarieerde
aanbod van leren en inspiratie.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke
momenten in ons leven moet wel onderhouden worden. Onze kerk kost geld. Het
onderhoud, de verwarming en verlichting,
de erediensten, de vele activiteiten, personeelskosten, pastorale en missionaire
projecten, te veel om op te noemen. Deze
kosten worden gemaakt om de kerkdeuren
open te zetten, en te houden, om jouw en
vele anderen welkom te kunnen heten.

“Heeft de kerk geen andere
inkomsten?”
Ja, zegt Tom, ik zou haast zeggen uiteraard
wel. Maar dat is een vraag die hij graag teruggeeft aan de interviewer die zelf de penningmeester van de parochie is.
Daarin moet ik Tom gelijk geven. De parochie komt elk jaar nog geld te kort. Geen
tonnen, maar wel enkele tienduizenden
euro’s. Dit betekent dat we jaarlijks onvoldoende geld overhouden om te sparen
voor de onderhoudskosten van onze gebouwen. Doordat het kerkbezoek al jaren
licht daalt neemt de opbrengst uit collectes
en stipendia af. Ook van het geld dat we
op de bank hebben staan krijgen we nauwelijks nog enige rente vergoed. De actie
Kerkbalans moet dus elk jaar meer opbrengen om alle uitgaven te dekken.

“Hoe wordt de actie Kerkbalans
aangepakt?”
Tom vertelt dat er enorm veel ondersteuning
is vanuit het bisdom. Daar wordt centraal
informatie materiaal gemaakt dat gebruikt
kan worden om de publiciteit rondom de
actie goed op te zetten. Folders, brieven,
vaandels, banieren e.d. worden allemaal centraal gemaakt en zijn ter beschikking van de
plaatselijke werkgroepen. Ook zijn er consulenten actief om te helpen. Tom zelf is ook
consulent Kerkbalans. Hij heeft daarvoor diverse workshops en instructie bijeenkomsten
bijgewoond. Deze worden door het bisdom
georganiseerd en zijn er op gericht het effect
van de actie zo groot mogelijk te laten zijn.
Door met andere kerken samen te werken
wordt op dat niveau de landelijk ‘reclame’
georganiseerd. De plaatselijke werkgroepen
zorgen voor de feitelijke benadering van alle
ingeschreven parochianen. In januari wordt
iedereen benaderd met een folder en een
uitnodigingbrief om actief bij te dragen aan
de actie. We proberen zo veel mogelijk brieven persoonlijk te overhandigen en twee

weken later ook weer op te halen.

“Wat gaan de mensen van de actie
merken?”
De actie loopt van zaterdag 21 januari tot en
met zondag 5 februari. Als alles volgens plan
gaat dan gaat de actie van start met een
inluid moment. De kerkklokken van de protestantse en Katholieke kerken zullen op 21
januari om 13.00 uur gaan luiden. We willen
hiermee het belang van de actie onderstrepen, maar ook de vrijwilligers een moment
geven om enthousiast aan de gang te gaan.
In de periode daar aan vooraf gaand zullen
op diverse plaatsen vaandels, banieren, posters zichtbaar zijn om parochianen met de
actie vertrouwd te laten worden. Vervolgens
worden de brieven rondgestuurd of uitgereikt en mogelijk ook weer opgehaald.

“Wat vraag je van de parochianen?”
Ik vraag de mensen om bij zichzelf te rade
te gaan en zich af te vragen: “Wat zijn het
geloof en de kerk mij waard?” Zoals al gezegd, voor de een is dat alleen maar het gebouw waar ze dagelijks of wekelijks langs
rijden. Voor de ander een gemeenschap
van gelovigen die hun geloof praktiseren.
En alles daar tussen in natuurlijk.
Laat de vraag om een bijdrage niet voor
niets zijn. Momenteel doet ongeveer 1/3
van alle huishoudens actief mee aan de actie. Wij vinden dat eigenlijk wel een beetje
weinig. Als we nagaan dat alleen al het kerkgebouw een landmark in elk dorp is, dan is
dat op zich al een reden om een bijdrage te
doneren. Geef gul.

“Heb je nog een praktische tip?”
Ja, ook die heb ik, zegt Tom. Als je het bedrag dat je jaarlijks geeft laat vastleggen in
een schenkingsovereenkomst, dan is het
hele bedrag aftrekbaar van de belasting. Je
moet het dan wel voor 5 jaar vast laten leggen, maar veel mensen geven al jaren aan
de actie. Dat is dus het probleem niet. Heb
je hier vragen over dan kan de lokale penningmeester je daar bij helpen.
Ik bedank Tom voor zijn toelichting op de
actie Kerkbalans en sluit af met de wens dat
we een succesvolle actie tegemoet gaan
voor de toekomst van onze geloofsgemeenschappen.
Reinier Schuring,
Penningmeester Parochie Christus Koning
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Algemeen Parochienieuws
Armoedeonderzoek: armoede
én hulpverlening kerken neemt
toe
De bijdrage van kerken aan armoedebestrijding neemt fors toe. Meer mensen
kloppen uit nood op de deur van de kerk.
Dit blijkt uit het Armoedeonderzoek
2016 onder een groot aantal kerken en
geloofsgemeenschappen in Nederland.
Kerken droegen in 2015 meer dan 36
miljoen euro in hulp en meer dan 1,25
miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld:
38,8 miljoen euro) aan vrijwilligerswerk
bij aan armoedebestrijding.
In veel gevallen gaat het om broodnood
en noodhulp om te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet of nuts
voorzieningen worden afgesloten. Kerken bieden hulp omdat de overheid niet
voldoende garanties biedt op het voorkomen van armoede. De hulp van kerken
ten opzichte van armoedebestrijding
biedt een steeds grotere en relevante bijdrage aan een groeiend maatschappelijk
probleem.

Groei hulpvragen
Het totaal aantal hulpvragen is gestegen
van circa 40.000 in 2012 naar 50.000 in
2015. De individuele hulp bestaat uit financiële giften, hulp in natura of leningen. Daarnaast doen kerken veel aan
collectieve hulp via de voedselbank,
inloophuizen, projecten rond armoedebestrijding en projecten die specifiek gericht zijn op kinderen in armoede.

Grotere financiële bijdrage
Minder diaconale organisaties (3.633 in
2015 tegen 3.895 in 2012) leveren ondanks de krimp van eigen middelen, een
aanzienlijk grotere financiële bijdrage
aan het bestrijden van armoede in vergelijking met drie jaar geleden. Aan individuele financiële hulpverlening is € 13.5
miljoen besteed (€ 12 miljoen in 2012) en
aan collectieve hulpverlening € 15.2 miljoen (€ 11 miljoen in 2012).

Vrijwilligersuren
Het onderzoek laat zien dat kerkelijke
vrijwilligers zo’n 549.700 uur besteden aan individuele ondersteuning en

728.600 uur aan collectieve ondersteuning bij armoede. De in totaal 1.278.300
uur laat zien dat kerken een intensieve
bijdrage leveren aan de bestrijding van
armoede. Het sociale kapitaal dat de kerken inzetten aan de onderkant van de samenleving om de effecten van armoede
te bestrijden bedraagt, omgezet naar
betaalde dienstverlening, € 38.3 miljoen.

Kwetsbare groepen
De kerkelijke betrokkenheid bij projecten die directe aandacht en hulp bieden
aan kwetsbare groepen is toegenomen.
De belangrijkste doelgroep zijn mensen zonder betaald werk, direct gevolgd
door alleenstaande ouders met kinderen. Asielzoekers staan op de derde plek,
gevolgd door mensen met psychische
problemen en ouderen boven 65 jaar.

Meer info
Voor meer informatie over het knooppunt en het armoedeonderzoek: http://
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/
Dick Vrijburg, diaken

17de Alphacursus in Parochie Christus
Koning
Dit jaar hebben we alweer de 17de Alphacursus afgesloten. We zijn met elkaar op zoek geweest naar verdieping
van ons christelijk geloof. We hebben mogen horen wie
Jezus is maar ook wat voor groot offer hij voor ons heeft
gebracht. Dat hij de prijs heeft betaald voor onze zonden waardoor de weg naar God de Vader is geopend.
We hebben mogen lezen in het Woord van God, de Bijbel. En dat we door middel van bidden de relatie met
God onderhouden.
Er is ons verteld wie de Heilige Geest is en dat hij ons
verder wilt leiden in onze weg met God de Vader. We
hebben ons op de Alpha-zaterdag open kunnen stellen
om opnieuw de Heilige Geest in ons leven toe te laten
zodat Hij ons mag leren, om God en onze naaste te beminnen zoals God ons lief heeft.
Dit alles hebben we met 10 deelnemers uit de parochie mogen
ervaren. We willen onze dank uitspreken voor het kookteam wat
elke week voor een heerlijke maaltijd zorgde. En natuurlijk ook onze
dank aan alle inleiders, bidteam en alle betrokkenen.
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Volgend jaar september starten we weer een nieuwe cursus. Wellicht bent U benieuwd of het iets voor U is, schroom niet, U bent van
harte welkom om op de informatie avond te komen en te kijken of
de cursus iets voor U is.
Het team Alpha Parochie Christus Koning

Algemeen Parochienieuws
Kerstconcert Oeral
Kozakkenkoor
Het Oeral Kozakkenkoor,
dat onder leiding staat van
de bekende Delftse televisiepresentator, musicoloog en pianist Gregor Bak,
geeft op 18 december in
de Joannes de Dooperkerk een traditioneel
kerstconcert in Russische sfeer. Het gerenommeerde mannenkoor brengt u in kerststemming door het zingen van Russische
en Oekraïense kerstliederen, afgewisseld
met gezangen uit de Russisch-orthodoxe
liturgie en folkloristische liederen uit het
Oude Rusland.
Medewerking aan dit speciale concert
wordt verleend door het Oekraïense folkloristische ensemble UZORY.

ting van het koor van het Russische Oeral Kozakkenregiment
dat in 1924 door de oud-Kozak
Andrej Scholuch in Parijs heropgericht werd en in 1974 in Nederland werd voortgezet.
Dirigent en zangers (ca. 30)
komen uit Den Haag en wijde
omgeving. Tijdens werktijd zijn
ze politieagent, bakker, accountant, slager,
buschauffeur, sales manager of automonteur. Maar één maal per week bij repetities
en natuurlijk bij de optredens transformeren ze in stoere Kozakken die de mooiste
liederen uit het Oude Rusland zingen, met
prachtige solo’s van tenoren en baritons.

Het folkloristische ensemble Uzory is
afkomstig uit het Oekraïense Nikolaëv. De
zes leden van de groep zijn muzikale virtuozen die studeerden aan de conservatoria
van Kiëv en Odessa. Zij bespelen typische
Russische en Oekraïense instrumenten
zoals de domra, balalaika, bayan (knopaccordeon), fluit en een variatie aan slaginstrumenten. Hun repertoire bestaat uit
Russische en Oekraïense folklore, klassieke
muziek en ook jazz.
Voor meer informatie kunt u kijken op internet, www.oeralkozakkenkoor.nl .

Zaterdag 17 december 20:00 uur in H.
Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38,
Pijnacker
Kerk open om 19:15 uur.
Toegangsprijs € 18,50
Kaarten zijn te bestellen via de website van
het koor, de social media en een voorverkoopadres. Meer informatie: www.oeralkozakkenkoor.nl of telefoon 06-24 26 91 69.
Voorverkoopadres: ’t Moortje sigarenmagazijn, Stationsstraat 31, Pijnacker
Het Oeral Kozakkenkoor is de voortzet-

Kerst-In op 17 december
Nog een paar dagen en dan vindt in
Bleiswijk de 18e Kerst-in plaats. Een concert om door muziek en zang in de kerststemming te komen. Dit jaar komt het
bekende Bredase Sacramentskoor onder
leiding van Henri de Grauw en het Hollands Christelijk Mannenkoor onder lei-

ding van Arjan Breukhoven hun liederen
te gehore brengen. Medewerking wordt
voorts verleend door Wendy Roobol, sopraan en Anja van de Maten speelt hobo,
Matthijs Breukhoven op orgel.
Plaats Kerst-In: Gebouw Royal Lemkes,
Hollandweg 8 te Bleiswijk. Zaal open
18.45 uur. Aanvang 19.30 uur.

Kaarten kosten 8 euro (inclusief koffie of thee) zijn verkrijgbaar aan de zaal
of bij Primera Sandra, Dorpsstraat 25 in
Bleiswijk, Kantoorboekhandel Janneke,
Kerkstraat 29 in Berkel en Rodenrijs of
Schoenmakerij Bik en Zoon, Dorpsstraat
28a in Bergschenhoek.
Tom van der Hoeven
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Mannenontbijt Lansingerland

reren en uitdagen. Zie ook:
www.cvandaag.nl
Het doel van het mannenontbijt is om in een ontspannen
sfeer elkaar te ontmoeten,
elkaar te bemoedigen en elkaar te helpen om als christen
staande te blijven in de maatschappij. Inmiddels nemen er ongeveer 50 mannen deel, afkomstig
uit de verschillende kerken in Lansingerland.

Bijna 5 jaar wordt elk kwartaal het mannenontbijt in Lansingerland
gehouden. Het zijn mooie ochtenden, waar we elkaar mochten ontmoeten en bemoedigen. Het is zo mooi om te zien en te ervaren
dat God met Zijn Geest in vele mannenharten werkzaam is. Het
volgende mannenontbijt heeft plaats op zaterdag 17 december. De
bekende spreker Wim Hoddenbagh, directeur van de 4e Musketier
Nederland zal ons dan zo vlak voor Kerst met zijn inleiding inspi-

Ga je deze zomer mee op
werkvakantie naar Oekraïne?
Een vrijwilliger aan het woord

In de zomervakantie van 2017 gaat er
vanuit onze jongerengroep ENS iets bijzonders georganiseerd worden. Beter
gezegd: wij gaan iets bijzonders organiseren. Van 7 t/m 17 augustus 2017 gaat
een aantal jongeren naar Oekraïne om
tachtig Roma-kinderen een leuke vakantie te bezorgen.
Deze etnische groep wordt achtergesteld
en leeft in totale armoede. Met Stichting
Christian Roma Support, die zich al een
aantal jaren inzet voor de Roma’s, zullen
we naar het dorp Szernye gaan. Dit dorp

Graag vooraf aanmelden via mannenontbijt@live.nl
Tom van der Hoeven

ligt in het veilige deel van Oekraïne, vlak
bij de Hongaarse grens. Wij willen de kinderen graag afleiden van de verveling en
honger. Ook – als er genoeg aanmeldingen zijn – gaan we een buurthuis opknappen dat dan eventueel kan dienen als een
plaats waar de families in de winter geen
last hebben van de constante ijskou.
Inmiddels hebben we al rond de tien enthousiaste mensen die erg veel zin hebben om na het Jubeljaar van Barmhartigheid de oproep van de Paus te gaan
navolgen. Wij hopen dat we hiermee niet
alleen deze kinderen kunnen helpen maar
ook onszelf kunnen laten verlichten door
tijdens onze vakantie niet enkel en alleen
maar tv te kijken, Pokémons te zoeken, te

Op werkvakantie naar Oekraïne!
7 - 17 augustus 2017

Hallo, zin om mee te gaan op avontuur?
Er zijn nog 6 plekken vrij...
Ben jij tussen de 16 en 25 jaar? Ga dan mee op werkvakantie! Vanuit
de jongerengroep ENS willen we komende zomer 80 Roma-kinderen een onvergetelijk kamp bezorgen. Hou je meer van klussen?
Dan kun je je energie kwijt bij het opknappen van het buurthuis.
De reis wordt georganiseerd in samenwerking met Christian Roma
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Het ontbijt begint om 8.00 uur en eindigt om 10.00 uur. Je hoeft
alleen zelf je brood mee te nemen. De rest van het ontbijt wordt verzorgd door de organisatie. Het mannenontbijt wordt gehouden bij
loonbedrijf Van der Spek aan de Schiebroekseweg 20 te Bergschenhoek. Je vindt de locatie achter het Gemeentehuis van Lansingerland
aan de weg die parallel loopt aan de N209 richting Randstadrail.

gamen of te zonnen in Zuid-Frankrijk of
Griekenland. Komend jaar gaan we iets
doen wat niet zoveel voor de hand ligt:
buiten onze comfortsfeer treden en met
eigen ogen zien hoe mensen het hebben
in andere delen van de wereld en ontdekken hoe anderen te helpen.
Komende maanden zullen we dit avontuur bij alle parochianen onder de aandacht brengen met allerlei sponsoracties.
Graag zouden we nog meer jongeren
meenemen naar deze fantastische en
uitdagende reis, waarvoor je minimaal 16
jaar moet zijn. Ga jij de uitdaging aan?
Olaf van Oosterhout, 16 jaar

Support, een christelijke organisatie die Roma-kinderen een betere
toekomst wil geven. Inmiddels hebben 10 enthousiastelingen zich
aangemeld. Dat betekent dat de reis zeker doorgaat!
Wil je meer weten over dit avontuur? Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 3 januari om 19.30 uur, Schoolpad 13 te Berkel.
Er zal ook iemand van CRS aanwezig zijn, die de situatie ter plekke
kent. Tot 3 januari!
Namens het ENS-team,
Jan Willem Koen 06 28973248
ens@parochiechristuskoning.nl

Algemeen Parochienieuws
Praten over je geloof, delen en getuigen van je geloof

- Gods Geest leren kennen
- Gods vergeving leren kennen

Als vervolg op de gespreksavonden van de DVD Catholicism, starten we op 9 januari met een zevental DVD / gespreksavonden met
nieuwe onderwerpen. Het lesmateriaal op de DVD betreft een aantal thema’s die behulpzaam zijn om God beter te leren kennen.
De zeven onderwerpen en de wijze waarop deze avonden worden
gegeven zijn tevens een goede follow-up voor mensen die de ALPHA cursus reeds hebben gevolgd.

De avonden worden gegeven in de parochiezaal Bergschenhoek
(Smitshoek 122). De aanvang is tussen 19.30 en 19.45 uur. Voor een
goed sociaal contact en ter bevordering van de gesprekken beginnen we met koffie of thee drinken. De DVD met catechese materiaal
bekijken we van 20.00 uur tot 20.30 uur. Daarna op nieuw een koffie/
thee pauze van 20.30 -20.45 uur. Vervolgens het groepsgesprek van
20.45 tot 21.30 uur. Afhankelijk van het aantal gebeurt dit in twee
deelgroepen. Tussen 21.30 tot 21.45 uur volgt een plenaire afsluiting.

(vervolg op de DVD Catholicism)

De thema’s met betreffende data zijn:
- God beter leren kennen
maandag 9 jan.
- Gods liefde leren kennen
maandag 23 jan.
- Gods hoop leren kennen
maandag 6 febr.
- Gods hulp leren kennen
maandag 20 febr.
- Gods Woord leren kennen
maandag 6 maart

Een schone en eerlijke wereld (4, slotartikel)
Door de inspanningen van onze oud-diaken Pier
Tolsma kreeg het thema duurzaamheid in de Morgenster aandacht met een serie artikelen onder
de titel ‘Een schone en eerlijke wereld’. Op 25 september 2015 hebben 193 landen de zeventien duurzame werelddoelen (DOD) ondertekend. Er worden zes
kernwaarden onderscheiden: mensen, waardigheid, planeet,
welvaart, samenwerken en gerechtigheid . In dit laatste artikel
worden de kernwaarden samenwerken en gerechtigheid bekeken aan de hand van de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus. De volledige serie vindt u op www.diakenpiertolsma.com.

Samenwerken en gerechtigheid
Bij deze twee kernwaarden gaat het om de volgende ontwikkelingsdoelen:
1. Versterking mondiaal partnerschap om doelen te bereiken
2. Toegang tot betaalbare en duurzame energie
3. Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen
4. Steden veilig, weerbaar en duurzaam
5. Promotie veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen.

Laudato si’ over samenwerken en gerechtigheid
“Wij zouden vooral verontwaardigd moeten zijn over de geweldige
ongelijkheid die er onder ons mensen bestaat, omdat wij het blijven
tolereren dat sommigen zich waardiger dan de ander beschouwen.
Wij merken niet meer dat sommigen zich voortslepen in een vernederende ellende (…), terwijl anderen zelfs niet weten wat ze moeten
doen met hetgeen ze bezitten…” (90) “De postmoderne mens loopt
voortdurend het gevaar individualistisch te worden en veel huidige
maatschappelijke problemen moeten in verband worden gebracht
met het egoïstisch zoeken naar onmiddellijke bevrediging…” (162)
“Ik nodig dringend uit tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop
wij de toekomst van de planeet gestalte geven.” (14) “De onderlinge
afhankelijkheid verplicht ons aan één wereld te denken, aan een gemeenschappelijk project. (…) Om de fundamentele problemen aan
te pakken (…), wordt een mondiale consensus onontbeerlijk…” (164)

maandag 20 maart
maandag 3 april

Aanmelding is niet verplicht, we hopen u in het nieuwe jaar te mogen begroeten! Bij vragen kunt u contact opnemen met Joke Laan:
joke@laan-online.nl of tel.0180-633075
Werkgroep leden Margret Peters, Jos Arends en Joke Laan
“Voor de arme landen moeten het uitroeien van de ellende
en de sociale ontwikkeling van hun inwoners prioriteit
zijn; tegelijkertijd moeten zij het schandalige niveau van
consumptie in enkele bevoorrechte sectoren van hun bevolking onderzoeken en beter de corruptie te lijf gaan.
Zeker, zij moeten ook minder vervuilende vormen van
energieproductie ontwikkelen, maar hiervoor moeten zij
kunnen rekenen op de hulp van de landen die zeer gegroeid
zijn ten koste van de huidige vervuiling van de planeet.” (172) “Wij
weten dat het gedrag van hen die steeds meer consumeren en verwoesten, onhoudbaar is, terwijl anderen er niet in slagen overeenkomstig de eigen menselijke waardigheid te leven. Daarom is het uur
gekomen een zekere vermindering van groei in sommige delen van
de wereld te accepteren en hulp te verschaffen, opdat men in andere
delen op gezonde wijze kan groeien.” (193)
“Er zijn wereldwijde regulerende kaders nodig die verplichtingen
opleggen en onacceptabele acties verhinderen…” (173) “Wij hebben
behoefte aan een wereldwijde, meer verantwoorde reactie, die tegelijkertijd het terugdringen van de vervuiling en de ontwikkeling van
de arme landen en regio’s inhoudt. (…) Om de wereldeconomie te
sturen, de door de crisis getroffen economieën te saneren, een verergering van de crisis en daaruit voortvloeiende onevenwichtigheden
te voorkomen, om een gepaste integrale ontwapening, veiligheid en
vrede tot stand te brengen, om de bescherming van het milieu te
waarborgen en om de migratiestromen te reglementeren, is een echt
politiek wereldgezag noodzakelijk…” (175)
“Het bestaan van wetten en regels is op de lange termijn niet voldoende om slecht gedrag te beperken… Willen gedragsregels belangrijke en duurzame effecten ressorteren, dan is het noodzakelijk dat
het merendeel van de leden van de samenleving vanuit een juiste
motivering tot persoonlijke gedragsverandering komt.” (211) “Wij zijn
niet allen geroepen om direct in de politiek werkzaam te zijn, maar
in de schoot van de maatschappij bloeit een talrijke verscheidenheid
aan verenigingen die zich voor het algemeen welzijn inzetten door
het natuurlijk en stedelijk milieu te verdedigen.” (232)
Pier Tolsma
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Parochiekern H. Bartholomeus
Nieuws uit de pastoraatsgroep
Reageren op deze bijdrage wordt van harte
aanbevolen, Mail naar DiaconieNootdorp@
Parochiechristuskoning.nl.

Open vergadering pastoraatsgroep

Colofon
Parochiekern H. Bartholomeus
Veenweg 36
2631 CL Nootdorp
www.parochiechristuskoning.nl
Locatiepastor:
Diaken D. Vrijburg
Secretariaat geopend:
ma, di, wo, vrijdag van 9.30 - 11.30 uur
donderdag gesloten
T. 015 3109159
	
(Buiten de genoemde openingstijden
staat de telefoonbeantwoorder aan)
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

Op 6 november hebben we als pastoraatsgroep onze gedachten gedeeld met parochianen in een open vergadering. Vanuit de
belangstellenden kwamen daarop goede opmerkingen en suggesties, zoals voorbeelden
uit andere parochies. Het werd een bijeenkomst waarin open werd gesproken over de
uitdagingen waar wij als parochiekern voor
staan. Enkele uitkomsten: naar buiten toe, catechese richten op kinderen en hun ouders,
aandacht voor eenzaamheid, verwelkoming
nieuwe parochianen, variatie in vieringen. We
sloten af met een citaat uit de brief aan de
Romeinen die in eigen woorden op het volgende neer komt: Als u niet welkom bent, ga
dan verder. Nodigt men u uit, treedt binnen
en ga in gesprek.
Alle aanwezigen zijn wij dankbaar voor hun

Parkeren kerstvieringen
Bartholomeuskerk
De parkeergelegenheid bij de kerk is beperkt. Auto’s mogen alleen staan in de
parkeervakken en op de grasstrook aan de
kant van het Jozefhuis. Op de fietsstroken
langs de Veenweg mag niet geparkeerd
worden. Om dit in goede banen te leiden

Nieuws vanuit het secretariaat
Nieuwe openingstijden

Kopij

RedactieNootdorp@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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Met ingang van 1 december 2016 is het secretariaat als volgt geopend:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van
9.30 tot en met 11.30 uur.
Donderdag gesloten.
Gedurende bovengenoemde openingstijden
kunt u op het secretariaat terecht met al uw
vragen. Buiten deze tijden kunt u e-mailen
dan wel een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Wist u dat u misintenties ook

belangstelling en inbreng. Zeker voor herhaling vatbaar. Voorlopig hebben we als parochiekern nog genoeg te doen om toekomstbestendig samen verder te gaan.

Eerste Heilige communie
De informatieavond is goed bezocht en de
werkgroep lijkt toch langzaam de gewenste
vorm en invulling te krijgen. Heel mooi dat
de ouders van de aanstaande communicanten bereid zijn om zich voor een goede voorbereiding in te zetten.

Week van het gebed - 22 januari
Het thema van de Week van Gebed om eenheid onder de christenen (15-22 januari 2017)
is bekend. De gebedsweek zal in het teken
staan van verzoening en terugblikken op 500
jaar Reformatie. Met de slogan ‘Jouw hand,
mijn glimlach’ wordt het thema concreet gemaakt. Voor Nootdorp-Ypenburg zijn binnen
de Raad van Kerken de voorbereidingen gestart. Noteer de middag van zondag 22 januari 2017 alvast in uw agenda. Ook aan de
kinderen wordt gedacht.

zullen bij de kerstvieringen verkeersregelaars aanwezig zijn. Alternatief zijn de parkeerplaatsen langs de Sportparkweg (voor
de Jozefschool) en bij voetbalvereniging
RKDEO. Wij vragen u om op kerstavond
zoveel mogelijk lopend of op de fiets te
komen. Wij rekenen op uw medewerking.
Namens de locatieraad van de Parochiekern H. Bartholomeus

per e-mail kunt aanvragen? Ons emailadres is:
secretariaatnootdorp@parochiechristuskoning.nl

Misintenties
Met ingang van 1 januari 2017 is er een
verandering in het oplezen van de mis
intenties tijdens de weekendvieringen. De
misintenties die zijn aangevraagd voor één
van de weekendvieringen zullen zowel op
de zaterdag als op de zondag opgelezen
worden. Uiteraard betaalt u maar voor 1 misintentie. Deze service werd al in de andere
kernen aangeboden en vanaf het nieuwe jaar
dus ook in Nootdorp.

Parochiekern H. Bartholomeus
Actie Kerkbalans H. Bartholomeus
In de parochie Christus Koning wordt zoals
vanouds de Actie Kerkbalans t.b.v. de eigen
parochiekern georganiseerd.
De werkgroep Actie Kerkbalans Nootdorp-Ypenburg is al aan de
slag gegaan voor de komende actie in januari 2017. De vele vrijwilligers worden weer gevraagd zich hiervoor actief in te zetten: zo’n
60 mensen zullen de enveloppen aan de deur afgeven om deze
een week later weer bij u op te halen. We zijn enorm blij met deze
trouwe vrijwilligers, sommigen lopen al heel lang mee! De ervaring is dat we elk jaar wél wat nieuwe mensen zoeken voor wijken
waar iemand moet afhaken i.v.m. gezondheid of drukte met andere
werkzaamheden. Om de Actie Kerkbalans 2017 succesvol te kunnen maken, hopen wij ook (weer) op uw bijdrage.
Als alle toezeggingen van afgelopen januari daadwerkelijk zijn
overgemaakt is het eindresultaat van 2016 met een toename van
1,5% positief te noemen. Zeker de moeite waard om eens te bekijken is de mogelijkheid om een schenking vast te leggen over
meerdere jaren. Dit kan een mooi belastingvoordeel opleveren!
Het kerkgebouw en mooie vieringen samen maken nog geen parochiegemeenschap. Daarvoor zijn ook veel vrijwilligers nodig en
natuurlijk blijven er kosten voor onderhoud, materiaal en activiteiten. Zo zijn er tal van grote en kleine uitgaven te noemen. In het

Inschrijving voor Eerste Heilige
Communie gestart
De informatieavond heeft plaatsgevonden
en het is nu mogelijk om uw zoon of dochter aan te melden voor de voorbereiding-

afgelopen jaar zijn van de pastorie een aantal
kozijnen vervangen en scheuren in de muren
gerepareerd. In de serre/crècheruimte zijn
plafond, de vloer en alles wat daartussen zit,
vernieuwd/opgeknapt en alles ziet er van binnen en van buiten weer fris uit. Ook is er schilderwerk gedaan aan
de pastorie en serre. Van het parochiehuis zijn de boeidelen vervangen. Dat kan er dus weer voor jaren tegen! De kopieermachine
was stuk en omdat de stencilmachine ook vervangen moest worden is geïnvesteerd in een apparaat dat al deze functies én meer
aankan. Zo zullen de boekjes voor de kerstvieringen kant en klaar
uit deze machine komen!
Voor komend jaar staat het opknappen van de Antoniuskapel in de
planning. Het groot schilderwerk aan de buitenzijde van de kerk
moet ook nog gedaan worden. Met name aan de toren (inclusief
huur van een hoogwerker); voegwerk en op diverse plaatsen moet
lood worden vervangen.
De locatieraad is uiteraard blij met alle steun in geld en/of inzet.
Als u in januari geen envelop van de Actie Kerkbalans in de bus
krijgt maar wél een bijdrage wilt doen, neem dan contact met ons
op via het secretariaat 015 310 9159.
Namens de werkgroep Actie Kerkbalans H. Bartholomeuskerk,
J. van Eijk

en. De datum voor de communieviering is
vastgesteld op 18 juni 2017.
Aanmelden kan door een email te sturen
naar communie.bartholomeus@gmail.
com. Dan sturen wij u de aanmeldlink
naar het google formulier tezamen met

Het herdenkingseiland van de Bartholomeuskerk
heeft weer een mooi beeld
In de afgelopen jaren is de Tuindienst van de Bartholomeuskerk erg druk geweest met het opknappen van
het eiland achter de kerk. Het eiland speelde vroeger een
prominente rol. Het had een prieel en een sierlijke brug.
Recentelijk doken enkele foto’s op waarbij de pastoor
onder een baldakijn en met misdienaars onder grote
belangstelling naar het eiland liepen. Het eiland vormde
ook een speciale rol bij de vroegere beeldententoonstellingen. Deze tentoonstellingen zijn helaas verleden
tijd.
De oude verwaarloosde bomen zijn verdwenen waardoor er meer
licht kwam op het eiland kwam. De paden zijn hier en daar hersteld.
Er kwam een nieuwe brug op een betere en toegankelijkere plaats.
Rondom de centrale betonplaat is nieuw gestraat. Vervolgens
kwam het idee om een herdenkingstuin op het eiland te creëren.
Mede door Edward van der Helm, van de gelijknamige uitvaartorganisatie en tevens beheerder van de begraafplaats kwam er een
ijzeren prieel. Ook werden nieuwe bomen en struiken op het eiland
geplant.

de planning. Aanmelden kan tot uiterlijk
woensdag 20 december 2016.
Werkgroep Voorbereiding Eerste Heilige
Communie
Parochiekern H. Bartholomeus

Ook was er de wens om weer een beeld te plaatsen in het prieel, als
een centraal punt. Na wat omwegen kwamen we op het spoor van
een mooi gietijzeren Mariabeeld met kind. Het komt uit
Hengelo (ov.) en is daar opgehaald door Peter van der Drift
en Kees van der Helm. Zij hebben ook het beeld behandeld
tegen roestvorming. Het was de bedoeling om het beeld
op een sokkel plaatsen met de mogelijkheid om een kaarsje te branden. Wij waren daarom erg blij dat Cok Bakker uit
de Delflandstraat bereid werd gevonden om het metselwerk op zich te nemen. Daarnaast zijn we erg blij met Hans
Moerings die het gras regelmatig maait en met Sjaak de
Vreede die na het wegvallen van zijn volkstuin van de kerk,
het onderhoud van het eiland op zich heeft genomen.
Inmiddels hebben wij al veel positieve opmerkingen mogen ontvangen over het eiland. En Peter van der Drift gaat een artikel schrijven voor Historisch Nootdorp over de achtergrond van het eiland.
Wanneer iemand iets meer over het gebruik van het eiland kan vertellen of nog oude foto’s heeft, dan kan hij/ zij zich melden bij Peter,
tel. 015 3108742.
Eddie van den Engel, Coördinator Tuindienst Bartholomeuskerk
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Parochiekern H. Joannes de Dooper
Startviering 125 jaar kerk
15 januari

Tentoonstelling

In het jaar 1892 is onze kerk ingewijd door
de bisschop van Haarlem. In 2017 vieren we
dus het 125 jaar bestaan. Gedurende het
hele jaar worden voor u, de parochianen,
en voor anderen belangstellenden kleine
en grotere evenementen georganiseerd.
De start is een speciale openingsviering op 15 januari 2017, aanvang 9.15
uur. Hierbij zal het motto: “ Kei van een
kerk” op speciale wijze aandacht krijgen. Na afloop is er een kopje koffie/
thee of limonade.
U bent allen van harte uitgenodigd!

In het najaar wordt in onze Kei van een
kerk een tentoonstelling georganiseerd.
Daarop willen we vaandels, liturgische
voorwerpen, foto’s en documenten uit
het archief presenteren. Begin 2017
wordt gestart met het kiezen van
de inhoud en het organiseren van
de presentatie in de kerk. Hiervoor zoeken we enkele vrijwilligers die willen meedenken en
- werken. Belangstelling voor
kerkelijke kunst kun je hier goed
uitleven! De leiding is in handen
van Leo Bruinen en Charles van der Mast.

Parochiekern
H. Joannes de Dooper
Oostlaan 38
2641 DL Pijnacker
www.parochiechristuskoning.nl

Namens de stuurgroep,
Charles v.d. Mast

Belangstelling? Neem contact
charles.vandermast@gmail.com.

Kerktoren nog niet in de steigers

Locatiepastor:
K. Bracco Gartner, pastoraal werker

Eerder kon ik u melden dat de kerktoren wegens groot onderhoud in de steigers zou komen te staan. Dat moet zeker gebeuren. Voor
dat onderhoud hebben we een aardige subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Helaas
dekt die subsidie niet alle kosten. Daarom
proberen we nog een subsidie te krijgen van
de provincie Zuid Holland. Die stelt echter als
voorwaarde dat we dan niet eerder met het
onderhoud mogen beginnen dan de indie-

ningstermijn. En die is 1 maart 2017.
De kans op een extra subsidie willen we niet
voorbij laten gaan en aldus hebben we besloten tot uitstel tot 1 maart 2017. Mochten
we eerder bericht krijgen dat we niet om wat
voor reden ook in aanmerking komen voor
een subsidie, dan zullen we zo snel mogelijk beginnen. We zullen dan tevens moeten
besluiten wat we deze keer dan niet kunnen
doen.

Colofon

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

Kerstvieringen voor kinderen
Op 24 december om 18:00 uur organiseren
wij een gezinsviering in de H. Joannes de
Dooperkerk (Oostlaan 38) in Pijnacker.
Deze viering is gericht op kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Tijdens de viering beelden kinderen het kerstverhaal uit. Mocht je
het leuk vinden om hieraan deel te

Kopij

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

met

Louk Teunissen (voorzitter locatieraad)

nemen of iets voor te lezen, geef je dan op
via bertenjessica@gmail.com. Het
oefenen hiervoor vindt plaats
op 24 december om 13:00 uur
in de kerk.
Ons kinderkoor Belle Noci zal
tijdens deze viering met ons de
mooie Kerstliedjes zingen.
Op 25 december om 11:00 uur organiseren we het jaarlijkse Kindje wiegen
in de kerk. Deze korte viering (+/- 30
minuten) is ook geschikt voor kinderen die
nog niet op school zitten. Stil zitten hoeft niet
tijdens deze viering, want je mag allemaal
meedoen aan het Kerstspel. Hiervoor hoef je
je niet op te geven. Gewoon kijken mag natuurlijk ook.
We vinden het leuk als jij erbij bent!
Mirjam van Kuijk

Parochiekern H. Joannes de Dooper
Auto parochianen gezocht
Een aantal parochianen is niet altijd
in staat naar onze kerk te komen bij
gebrek aan vervoer. We willen proberen een groep mensen te vormen
die zo af en toe deze mensen kunnen
ophalen en weer thuisbrengen. Hoe
groter de groep hoe minder u aan de
beurt bent. Doet u mee? Meld u dan
aan bij ons parochiesecretariaat (tel.
nr. 015- 3692480).
Louk Teunissen (voorzitter locatieraad)

Maria Lichtmis: terugkomviering
dopelingen
In 2017 wordt op zondag 5 februari Maria
Lichtmis gevierd. Het wordt de derde keer
dat we in de H. Joannes de Dooperkerk een
viering te houden, waarin de kinderen worden gezegend, die de afgelopen 4 jaar zijn
gedoopt. De gemeenschap kan er zo bij zijn
en de jonge ouders en oudere dopelingen
worden zo in de gewone zondagsviering
opgenomen.
Daarom zijn alle dopelingen vanaf 2013 tot
nu uitgenodigd voor de viering. In deze terugkomviering zullen de dopelingen en hun

gezin de zegen ontvangen. Ook worden er
kaarsen gewijd. Het koor Vivace zal deze
viering muzikaal ondersteunen. Tijdens de
viering is er crècheopvang in het Prinsesje.
Begin januari ontvangen alle dopelingen
een uitnodiging voor deze viering.
We hopen op een grote opkomst zondag
5 februari om 09.15 uur. Komt u ook?
Namens de werkgroep Doopvoorbereiding, werkgroep Gezinsviering en Vivace,
met vriendelijke groet,
Mirjam van Kuijk

Eén oecumenische viering op
zondag 22 januari
Op zondag 22 januari sluiten we de ‘Week
van Gebed voor de eenheid’ af, de week
waarin wij uitdrukkelijk stil willen staan bij
het belang van een groeiende eenheid
tussen christenen en christelijke kerken.
Gedurende een aantal jaren is het gebruik
geweest om dit te doen met een oecumenische viering op zondagavond in de
Dorpskerk, waarin zowel een voorganger
vanuit de protestantse Kerken Nederland
(PKN) als een vanuit de rooms-katholieke
geloofsgemeenschap van Pijnacker voorgingen. Helaas nam de belangstelling voor
deze viering de laatste jaren zienderogen
af, wellicht óók omdat het hier een extra
viering betrof, dus naast de gebruikelijke
zondagochtendvieringen.
Als predikanten/pastores van Pijnacker
hebben wij deze ontwikkeling betreurd, temeer daar wij als collega’s in het ambt de
oecumene een warm hart toedragen. Hoe
kunnen we, zo vroegen wij ons af, op een
andere manier uitdrukking geven aan het
belang dat wij hechten aan de oecumene?
En hoe kunnen wij aan de onderlinge verbondenheid van christenen in Pijnacker een
nieuwe impuls geven?
Na overleg in onder meer het pastoresteam en de pastoraatsgroep Pijnacker is
besloten om bij wijze van experiment op
zondagmorgen 22 januari om 10.00 uur één
gezamenlijke oecumenische viering te houden in de Dorpskerk. De andere drie deelnemende kerken (de Ontmoetingskerk, De
Acker en de Joannes de Dooperkerk) zullen

die ochtend gesloten blijven. Alle parochianen van de Joannes de Dooperkerk en alle
gemeenteleden van de drie PKN-kerken
worden dus van harte uitgenodigd om op
22 januari ’s morgens naar de Dorpskerk
te komen en daar hun ‘eenheid in Christus’
met elkaar te vieren. Afgevaardigden van
de diverse kerken zijn inmiddels al geruime
tijd enthousiast bezig om van deze ochtend
iets bijzonders te maken.
In de viering zullen dominee Cor Baljeu van
de Ontmoetingskerk en ik samen voorgaan,
waarbij aan mij de taak om de preek te verzorgen. Er is een kindernevendienst, tienerkerk, en voor de allerkleinsten een crèche.
Na afloop is iedereen uitgenodigd voor een
kopje koffie/thee of een glaasje limonade.
Het belooft een mooie viering te worden,
rijk aan woord en gebaar, rijk ook aan muziek, en bedoeld voor jong en oud en ieder
die daar tussenin zit. Een zondag van ont-

moeting, opdat allen één zijn…
Kees Bracco Gartner, locatiepastor
N.B:
Op zaterdagavond 21 januari is er om 19.00
uur in de Joannes de Dooperkerk een eucharistieviering waarin bisschop Van den
Hende het sacrament van het Vormsel zal
toedienen. Op zondagochtend 22 januari is
er wel om 11.00 uur een eucharistieviering
in Nootdorp.

Wilt u op zondag 22 januari om 10.00
uur naar de oecumenische viering in
de Dorpskerk komen, maar heeft u een
vervoersprobleem? Laat het even weten aan het parochiesecretariaat. Dan
proberen wij vervoer voor u te regelen.
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Autobedrijf Nootenboom B.V.
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100 jaar kwaliteit in
grafmonumenten

RIJNBEEK

uw warme bakker
Voor prima brood en banket

EMMASTRAAT 26 - PIJNACKER - TELEFOON 015-369 24 52
E-MAIL: BESTELLING@BAKKERIJRIJNBEEK.NL

Het vertrouwde familiebedrijf

Zegwaartseweg 4A - 2712 PM Zoetermeer
Telefoon: 079 - 341 62 27

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

maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00
Zaterdag van 10.00 tot 16.00

Parochiekern H. Joannes de Dooper
Vieringen in Welzijnscentrum Keijzershof op de 2e
en 4e vrijdag van de maand
Met ingang van het nieuwe
jaar worden de kerkdiensten
in het Welzijnscentrum veranderd naar de 2e en 4e vrijdag
van de maand. Afwisselend zal
het een Eucharistieviering of
een Woord – en Communieviering zijn. Dit houdt in dat de
eerste viering in 2017 zal zijn

op vrijdag 13 januari. De vieringen beginnen om 19.00u. Na
afloop wordt er altijd nog een
kopje thee of koffie geschonken.
Het adres van het Welzijnscentrum is Floralaan 102.
Tineke Kruijdenberg

Bid mee met de Week van Gebed
Van 15 januari t/m 22 januari is de landelijke Week van Gebed. Om elkaar te ontmoeten in Woord en Gebed.
Maandag 16 januari t/m donderdag 19 januari wordt er van
19.15 uur tot 19.45 uur in De Acker, Park Berkenoord 2 een
gebedsbijeenkomst gehouden. Er is gelegenheid om actief
of in stil gebed mee te bidden. Ook worden er gebeden aangeboden om voor te lezen. Iedereen is van harte welkom!
Voor nadere informatie namens de gebedsgroep,
Aagje de Jong adejongvanderveen@gmail.com
Netty van der Spek telnr 3695228

Bericht van ‘ff Anders’

we met z´n allen geluncht, er was eten
in overvloed!

FF Anders is een christelijke kinderactiviteit die gesteund wordt door de
Pijnackerse kerken, waaronder de RKkerk. FF Anders was voor het 9e jaar
weer een feest vol verrassingen! Donderdag 20 oktober mochten we 72
kinderen welkom heten in de Ontmoetingskerk en op vrijdag 21 oktober zelfs
101 kinderen! Het thema was dit jaar:
Aan tafel!
Donderdag hebben we stilgestaan bij
het verhaal van Zacheus. Jezus wilde
juist ook eten bij zondaars. Vrijdag stonden we stil bij het verhaal van de voetwassing. Twee kinderen wasten elkaars
voeten op het podium, net als wat Jezus
bij zijn discipelen deed. Naast de verhalen hebben we ook het themalied geleerd en de weettekst, we hebben naar
een sketch gekeken en uitleg gekregen
over het thema. Hierna was er de Knabbel en Babbel, waarbij de kinderen wat
te eten en te drinken kregen en nog even
konden napraten over het verhaal. Vervolgens konden de kinderen kiezen of ze wil-

De tieners (circa 25) hadden hun eigen
programma waarbij hetzelfde Bijbelverhaal centraal stond. Zondag hebben we
de dagen afgesloten met een feestelijke
dienst en ook weer een aansluitende
lunch in de Ontmoetingskerk!
We zijn God dankbaar dat er zoveel
kinderen gekomen zijn en dat er zoveel
enthousiaste medewerkers meegeholpen hebben om er een geweldig feest
van te maken.

den knutselen of bouwen met lego. Beide
dagen werd er afgesloten met poppenkast
en zingen met z´n allen. Op vrijdag hebben

FF Anders deelt ook dit jaar weer Bijbels uit!
Tijdens het Knabbel & Babbel-moment bij ff Anders is er altijd een
ogenblik dat de leiding vraagt: En wie heeft er nog geen kinderbijbel
thuis? Ook dit jaar gingen er weer verschillende vingers van kinderen de lucht in. De afgelopen periode zijn er daarom 7 kinderbijbels
rondgebracht bij de kinderen thuis. Er werd enthousiast gereageerd
op het krijgen van de Bijbel en wij zijn daar als leiding heel dankbaar
voor. Wat fantastisch om te horen, dat kinderen zo trots zijn op hun
nieuwe bijbel. Een voorbeeld voor ons!
Ook kinderen die diverse keren heel spontaan bedankten voor de

Na deze dagen wordt door de organisatie van FF Anders een bijbel aangeboden aan de families van kinderen die
thuis geen bijbel hebben, maar dat wel
graag willen. Voor een verslag hiervan
zie elders in het kerkblad.
De organisatie van FF anders wil u hartelijk danken voor uw gebed, de financiële en overige ondersteuning vanuit
de RK-kerk.
Jamina van den Ende

bijbel, die ze zojuist hadden gekregen en er druk in gingen kijken
en lezen. Waar de ff Anders-dagen gestopt zijn, werkt God door
in harten! Ook mochten we dit jaar een kinderbijbel bezorgen bij
een vluchtelinggezin uit Syrië. Mooi hoe die kinderen stonden te
dansen om de Bijbel heen, zo blij waren ze met dit boek. We hopen
en blijven bidden dat de Bijbels worden gelezen door de kinderen
en hun ouders, waardoor ze tot geloof in Christus mogen komen.
Mocht u nieuwe gezichten zien in uw gemeente, wees alert en heet
hen hartelijk welkom!
Jamina van den Ende
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Liturgische Kalender
Morgenster
Alle vieringen vinden op
de gewone tijden plaats,
tenzij anders vermeld

Zaterdag 10 december
ADVENTSACTIE
Zondag 11 december
3e zondag van de Advent
ADVENTSACTIE

Dinsdag 13 december
Zaterdag 17 december
Zondag 18 december
4e zondag van de Advent
Maandag 19 december

H. Bartholomeus;
Nootdorp

Za. 19.00 u
Zo. 11.00 u
Iedere zondag Kinderkerk en na afloop koffie drinken in het Parochiehuis. Tenzij anders vermeld.
Di. 19.00 u Vesper en rozenkransgebed;
Vr 09.15 u
Geen viering
EV – W. Kuipers
Laus Deo

19.00
Meditatieve Adventviering
EV – W. Kuipers
Samenzang
WV – D. Vrijburg

Dinsdag 20 december

Boeteviering
D. Vrijburg + Werkgroep
Schola Cantorum

Zaterdag 24 december
KERSTAVOND

18.00
Gezinsviering
Werkgroep
Gelegenheidskoor
20.00
WV/Gezinsviering
D. Vrijburg
De Vrolijke Nootjes

Zondag 25 december
1E KERSTDAG

H. Joannes de Dooper;
Pijnacker
Za. 19.00 u
Zo. 09.15 u
Wo 09.00 u
Do 19.00 u Uitstelling/
Getijdengebed

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

Onze Lieve Vrouw
Geboorte; Berkel
Zo. 11.00 u
Do 19.00 u Rozenkrans

WV – M. Wijsman
De Cantorij
EV – W. Kuipers
Vivace

Geen viering

Geen viering i.v.m. concert Oeral
Kozakkenkoor: 20.00
WV – K. Bracco Gartner
St. Cecilia

Geen viering

EV - B. Grotaers
De Juiste Stemming

EV – W. Kuipers

18.00
WV - K. Bracco Gartner
Belle Noci

18.30
EV/Kerstfamilieviering
W. Kuipers

20.00
EV - P. Mazono
K. Bracco Gartner
Vivace

21.15
EV - W. Kuipers
Cantemus Domino

22.00
WV - D. Vrijburg
Laus Deo

22.30
EV - P. Mazono
K. Bracco Gartner
Salvation

24.00
EV - J. Smith
The Living Lord Singers
EV - W. Kuipers
Laus Deo
15.00
Kindje wiegen

EV - W. Kuipers
St. Cecilia
11.00
Kindje wiegen

Late viering vervalt

EV – J. Zuidgeest
D. Vrijburg
De Juiste Stemming
14.00
Kindje wiegen
09.30
EV – Huize Petrus
J. Zuidgeest
Geen viering

Maandag 26 december
2E KERSTDAG

11.00
WV - o.l.v. parochianen

Geen viering

Zaterdag 31 december

19.00
WV - o.l.v. parochianen
Laus Deo

17.00
Oudejaarsdankviering
Werkgroep

Zondag 1 januari
MOEDERSCHAP VAN
MARIA
Woensdag 4 januari

WV – D. Vrijburg
Samenzang

EV – W. Kuipers
Samenzang

EV – T. Thomassen
Cantemus Domino

Geen viering

09.00 viering vervalt
10.00 KBO viering
T. Thomassen
Aansluitend KBO Nieuwjaarsreceptie
in De Schakelaar
EV - W. Kuipers

Geen viering

Januari 2017

Zaterdag 7 januari
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Liturgische Kalender

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

Pius X;
Rodenrijs
Za. 19.00 u

Zaterdag 10 december
ADVENTSACTIE
Zondag 11 december
3e zondag van de Advent
ADVENTSACTIE

Onze Lieve Vrouwe
Visitatie; Bleiswijk
Za. 19.00 u
Zo. 11.00 u
Di. 09.00 u

St. Willibrord;
Bergschenhoek

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

Geen viering

Geen viering

EV – W. Kuipers

Geen viering

WV – M. Wijsman
Lesito
19.00
IKO Adventszangviering
Ds. H. Wulfraat
Ad Hoc band
Open Hof, Dorpsstraat 50

EV - P. Mazono
D. Vrijburg
MOV-actie

WV – D. Vrijburg

Geen viering

Geen viering

Geen viering

WV – M. Wijsman
St. Caecilia
19.00 Boeteviering
D. Vrijburg
St. Caecilia
09.00 viering vervalt
10.00 KBO-kerstviering
W. Kuipers
St. Caecilia
18.00
Kerstgezinsviering/WV
In de kas Bunnikplants 4
Hyacintenweg 35
D. Vrijburg
Op Blijde Wijs
21.30
Kerstviering/WV
In de kas Bunnikplants 4
Hyacintenweg 35
M. Wijsman
Lesito / Themaviering
23.30
In de kerk O.L.V. Visitatie
Kerstnachtmis/EV
B. Versteegen
St. Caecilia
Kersthoogmis/EV
K. de Rooij
Orgel en Samenzang
13.00
Kindje wiegen
Geen viering

EV – W. Kuipers
Caeciliakoor

Dinsdag 13 december
Zaterdag 17 december
Zondag 18 december
4e zondag van de Advent
Maandag 19 december
Dinsdag 20 december

Zaterdag 24 december
KERSTAVOND

Zondag 25 december
1E KERSTDAG

11.00
WV/KBO-kerstviering
M. Wijsman
17.30
GV/Peuterviering
M. Wijsman
19.00
WV/Gezinsviering
M. Wijsman
De Kerkrakkertjes
22.15
EV – J. de Lange

WV - M. Wijsman
Caeciliakoor

Maandag 26 december
2E KERSTDAG

Geen viering

Zaterdag 31 december

EV – W. Kuipers
Werkgroep o.l.v. parochianen

Zondag 1 januari
MOEDERSCHAP VAN
MARIA
Woensdag 4 januari

Geen viering

EV – W. Kuipers

WV – D. Vrijburg

EV - P. Mazono
Pius X koor

Geen viering

Geen viering

Geen viering

Geen viering
19.00
Oudejaarsviering/WV
D. Vrijburg

Januari 2017

Zaterdag 7 januari
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Liturgische Kalender
Morgenster
Alle vieringen vinden op
de gewone tijden plaats,
tenzij anders vermeld

H. Bartholomeus;
Nootdorp

Za. 19.00 u
Zo. 11.00 u
Iedere zondag Kinderkerk en na afloop koffie drinken in het Parochiehuis. Tenzij anders vermeld.
Di. 19.00 u Vesper en rozenkransgebed;
Vr 09.15 u

Zondag 8 januari
Openbaring des Heren
Landelijke Actie Kerkbalans

EV – P. Mazono
Laus Deo

Zaterdag 14 januari

EV – W. Kuipers
Samenzang
WV – D. Vrijburg
Laus Deo

Zondag 15 januari
2e zondag door het jaar

Zaterdag 21 januari

Vormselviering in Pijnacker

Zondag 22 januari
3e zondag door het jaar

EV – Bisschop J. v.d. Hende
Samenzang

Zaterdag 28 januari
Zondag 29 januari
4e zondag door het jaar

EV – W. Kuipers
Samenzang
EV – W. Kuipers
Laus Deo

H. Joannes de Dooper;
Pijnacker
Za. 19.00 u
Zo. 09.15 u
Wo 09.00 u
Do 19.00 u Uitstelling/
Getijdengebed

EV – Bisschop J. v.d. Hende
K. Bracco Gartner
Samenzang
Nieuwjaarsreceptie in De Schakelaar
Geen viering

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

Onze Lieve Vrouw
Geboorte; Berkel
Zo. 11.00 u
Do 19.00 u Rozenkrans

EV – W. Kuipers
De Juiste Stemming
Geen viering

Startviering 125 jaar kerk
EV – W. Kuipers
K. Bracco Gartner
Vivace
Na afloop koffie drinken in De Schakelaar
13.00
Gezamenlijke doopviering
Gezamenlijke Vormsel-viering
Bisschop J. van den Hende
Pastorale team
Salvation en The Living Lord Singers
09.15 Viering vervalt
10.00 Oecumenische viering in De
Dorpskerk i.v.m. de Week van het
Gebed voor de Eenheid
K. Bracco Gartner
Ds. C. Baljeu
Geen viering

EV – T. Thomassen
Cantemus Domino

EV – W. Kuipers
St. Cecilia

WV – M. Wijsman

Vormselviering in Pijnacker

Familieviering
EV – W. Kuipers
BeRKelnootjes
Kerkband
Crèche
Na afloop koffie drinken
Geen viering

Februari
Zaterdag 4 februari
Zondag 5 februari
5e zondag door het jaar

Zaterdag 11 februari
Zondag 12 februari
6e zondag door het jaar

Zaterdag 18 februari
Zondag 19 februari
7e zondag door het jaar

Geen viering
Presentatieviering 1e Communicanten/Gezins-viering/EV
P. Mazono
De Vrolijke Nootjes
WV – D. Vrijburg
Samenzang
EV – W. Kuipers
Laus Deo

Geen viering
EV – T. Thomassen
Laus Deo

EV – P. Mazono
De Cantorij
Terugkomviering dopelingen/EV
P. Mazono
K. Bracco Gartner
Vivace
Na afloop koffie drinken in De Schakelaar
Geen viering

Geen viering
EV – W. Kuipers
De Juiste Stemming

Geen viering

EV – W. Kuipers
St. Cecilia

WV – D. Vrijburg
Cantemus Domino

EV – W. Kuipers
De Cantorij
Gezinsviering
K. Bracco Gartner
Belle Noci

Geen viering
Familieviering/EV
W. Kuipers
BeRKelnootjes
Kerkband
Crèche
Na afloop koffie drinken

EV = Eucharistieviering / WV = Woord- en communieviering / GV = Gebedsviering
Waar koren of andere informatie nog ontbreekt bij het ter perse gaan van dit rooster: volgt u a.u.b. de website of de kerkberichten voor meer
nauwkeurige berichtgeving.
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Liturgische Kalender

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

Pius X;
Rodenrijs

Onze Lieve Vrouwe
Visitatie; Bleiswijk

Za. 19.00 u

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

St. Willibrord;
Bergschenhoek

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

Zondag 8 januari
Openbaring des Heren
Landelijke Actie Kerkbalans

Geen viering

EV - Bisschop J. v.d. Hende
Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 14 januari

Geen viering

Geen viering

Zondag 15 januari
2e zondag door het jaar

Geen viering

EV - W. Kuipers

Vormselviering in Pijnacker

Vormselviering in Pijnacker

Vormselviering in Pijnacker

Zondag 22 januari
3e zondag door het jaar

Geen viering

WV - D. Vrijburg

EV – W. Kuipers
Caeciliakoor

Zaterdag 28 januari

Geen viering

WV – D. Vrijburg

Geen viering

Zondag 29 januari
4e zondag door het jaar

Geen viering

EV – W. Kuipers

WV - M. Wijsman
Caeciliakoor

Zaterdag 21 januari

EV – W. Kuipers
M. Wijsman
Caeciliakoor
Nieuwjaarsreceptie
Bisschop J. van den Hende
Orgel en Samenzang
Gezinsvering/Start van het EHC
project
M. Wijsman
Kerkrakkertjes

Februari
Zaterdag 4 februari
Zondag 5 februari
5e zondag door het jaar

EV – W. Kuipers
Pius X koor
Geen viering

Geen viering

Geen viering
EV – W. Kuipers
Caeciliakoor

Zaterdag 11 februari

Geen viering

Terugkomviering dopelingen/Gezinsviering/
Start van het EHC project
M. Wijsman
Na afloop koffie drinken
Geen viering

Zondag 12 februari
6e zondag door het jaar

Geen viering

EV – T. Thomassen

WV – D. Vrijburg
Pius X koor
Geen viering

Geen viering

Zaterdag 18 februari
Zondag 19 februari
7e zondag door het jaar

Vieringen
in de
woonzorg
centra

De Tuinen Bleiswijk
Huize Sint-Petrus Berkel
Oudelandsehof Berkel
Veenhage Nootdorp
Keijzershof Pijnacker

WV – D. Vrijburg

vieringen zaterdags om de week
elke woensdag
elke zondag
de eerste vrijdag van de maand
de eerste en derde donderdag van de maand
de tweede en vierde vrijdag van de maand

EV – W. Kuipers
Orgel en Samenzang
Terugkomviering dopelingen
M. Wijsman
Kerkrakkertjes
Na afloop koffie drinken
13.00
Doopviering
Geen viering
EV – W. Kuipers
Caeciliakoor

11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
14.30 uur
16.00 uur
19.00 uur (eerste viering in 2017: 13 januari)
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Parochiekern Sint Willibrord
Nieuwjaarsbijeenkomst op
8 januari
U wordt van harte uitgenodigd om op zondag 8 januari de nieuwjaarsbijeenkomst te
bezoeken. De bijeenkomst wordt gehouden
in de parochiezaal en zal aanvangen na de
viering van 09:15 uur.

het jaar 2017. Een jaar waarin mogelijk veel
verandering in de samenleving dichtbij en
op afstand te verwachten is. Dus het is erg
belangrijk dat wij goed voorbereid van start
gaan. In het vertrouwen dat de heilige geest
ons richting geeft, wil het bestuur van de locatie, pastoraatsgroep en locatieraad, met u
het glas heffen op een zalig nieuwjaar 2017.

Het is een prima gelegenheid om van een
ieder de goede voornemens te horen voor

Voorziter,
Rob van der Ouderaa

Peuterviering 24 december

Colofon
Parochiekern Sint Willibrord
Smitshoek 122
2661 CK Bergschenhoek
www.parochiechristuskoning.nl
Locatiepastor:
M. Wijsman, pastoraal werkster

Op 24 december om 17.30 uur willen we ook met de allerkleinsten van onze parochiekern stilstaan bij de geboorte van Jezus. We doen dit in de peuterviering waarin
we het verhaal van Kerstmis vertellen. We zullen zelf, net
als de herders en de koningen, op zoek gaan naar het
kindje in de kribbe. Daarom nodigen we alle kinderen
uit om verkleed te komen als herder, engel of koning.
Ze mogen ook een lampion meenemen voor onderweg.
Ingrid Berghuis

Secretariaat:
Het secretariaat is geopend van:
Ma., di., do. en vr. 09.00 - 11.00 uur
(per 1 januari 2017)
T. 010 5212313
E.	SecretariaatBergschenhoek@
ParochieChristusKoning.nl
Bankrekeningen:
NL49 RABO 0106 6006 21
NL19 ABNA 0410 2060 40

Kopij

RedactieBergschenhoek@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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Jij komt toch ook?
Jij komt toch ook naar de gezinsviering met
Kerstmis?
Op de avond voor Kerstmis gaan we door het
donker naar de kerk. Spannend zeg.
In de kerk maken we het warm en licht. We
gaan samen kijken naar een kerstverhaal en
horen natuurlijk het verhaal over de geboorte
van Jezus, in een stal bij Bethlehem. We zingen en we bidden samen.
Zo wordt het voor ons allemaal een heel zalig
kerstfeest.

De gezinsviering van Kerstmis is op 24 december en begint om 19.00 uur.
Ook in januari is er een gezinsviering. Dan
weer gewoon overdag.
Als je op straat aan iemand zou vragen wie
Jezus voor hen is, dan kun je heel verschillende antwoorden krijgen. De een zal zeggen
dat Jezus een groot profeet is. Een ander kan
zeggen dan Jezus een goed mens was die
goed voor andere mensen zorgde. Misschien
zegt iemand wel dat het verhaal van Jezus al
zo oud is, van zo lang geleden, dat dat verhaal niet meer zo belangrijk is. Deze zondag willen wij proberen een antwoord te
geven op deze vraag: wie is Jezus voor mij.
De gezinsviering is op 15 januari 2017 om
9.15 uur.
Op 5 februari is een bijzondere gezinsviering. Voor die viering zijn alle kinderen die
het afgelopen jaar gedoopt zijn samen met
hun ouders uitgenodigd. Deze dopelingen
ontvangen in deze viering een zegen.
Deze gezinsviering is op 5 februari 2017
om 9.15 uur.
Vrede en alle goeds,
Marjo Wijsman, locatiepastor

Parochiekern Sint Willibrord
Terugkomviering voor de
dopelingen
Sinds een aantal jaren nodigen we de dopelingen van het afgelopen jaar uit voor
deze viering. De viering is rond 2 februari:
Maria Lichtmis. Op Maria Lichtmis vieren we
de opdracht van Jezus in de tempel.
Net als Maria en Jozef lang geleden, brengen ook wij onze kinderen naar het huis van
God. We plaatsen ze in het licht van de levende God met het verlangen dat het licht
altijd met ze mee zal gaan en we vragen
God om hen te zegenen.
De terugkomviering van de dopelingen uit
Bergschenhoek is 12 februari 2017 in Bergschenhoek.
De terugkomviering van de dopelingen uit
Bleiswijk is 5 februari 2017 in Bleiswijk.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Werkgroep doopvoorbereiding

Hulp voor de kerk
Een belangrijk onderdeel van alle werkzaamheden in en rondom onze kerk is
het schoonhouden van het gebouw.
Als bestuur krijgen wij regelmatig de
complimenten van mensen die zien dat
onze kerk zo helder en schoon is.
Bijna sinds mensenheugenis wordt dit
gedaan door een vaste groep dames. Er
zijn 3 groepen dames die elke 2 à 3 weken in de kerk aan de slag zijn. Globaal
genomen ben je dus 1 keer per 2 maanden aan de beurt.
Vanuit de vroegere L.T.V. is dit zo’n 45 jaar
geleden op poten gezet. Nu, in 2016, zijn
er nog steeds dames die zich vanaf het
eerste uur inzetten voor de schoonheid
van ons kerkgebouw. De betrokkenheid
van de dames is zo intens, dat ze er niet

aan denken om uit zichzelf te
zeggen dat het wel eens zwaar
wordt.
Maar wat voor heel veel zaken
geldt, is ook van toepassing
op de groep kerkwerksters.
Soms gaan de jaren echt
tellen en dan ontkom je er
niet aan om het op sommige momenten wat rustiger aan te gaan doen.
Om maar met de deur in huis te vallen: wij zijn op zoek naar een paar dames
of heren die het leuk vinden onze groep
kerkwerk(st)ers te willen versterken. Om
eerlijk te zijn zoeken wij enkele mensen
die zich 1 keer per 2 maanden willen inzetten voor het interieur van ons kerkgebouw.

Bent u geïnteresseerd, gaarne aanmelden bij het secretariaat: 010 5212313.
Namens het locatiebestuur,
Jan Kerver
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Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Bewakers gezocht!

Colofon
Parochie
Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Hoefweg 55
2665 CC Bleiswijk
www.parochiechristuskoning.nl
Locatiepastor:
M. Wijsman, pastoraal werker
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

Eén van de belangrijkste functies in de kerk is die van KOSTER. Het woord is afkomstig
van het Latijnse CUSTOS, hetgeen letterlijk bewaker betekent. Vroeger was dat soms
letterlijk, want de koster weerde zelfs honden uit de kerk. Nu
kunnen we zeggen: De koster
of kosteres bewaakt, en houdt
in de gaten dat alles goed
loopt tijdens de erediensten,
op zondag en met rouw- en
trouwdiensten.
Hij regelt de verwarming en
verlichting, steekt kaarsen aan,
luidt de klok, geeft op de borden de gezangen aan, bereidt
de eucharistie/het altaar voor.
En vaak is hij of zij ook nog
acoliet.
Het zijn allemaal zaken die
op de achtergrond gebeuren,
maar allemaal zeer essentieel
en onmisbaar voor de kerkgemeenschap. Let
met de komende kerstvieringen maar eens
goed op al de activiteiten van deze “duizendpoten”.
Daarom ook besteedde onze TV-pastor, Roderick Vonhögen, opgegroeid in Bleiswijk, er
onlangs aandacht aan. En hij kwam met een
camerateam naar de kerk van Onze Lieve
Vrouwe Visitatie Bleiswijk om er de koster uit
zijn jeugd, Jan Bult, te interviewen.
In onze parochie-locatie hebben we nu een
aantal kosters, maar door het vertrek van
Joop van den Bosch, na jarenlange trouwe
dienst, waarvoor onze hartelijke dank, Joop,
hebben we nu een vacature.
EEN OPROEP AAN IEDER DIE DIT LEEST:

Kopij

RedactieBleiswijk@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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Denk er eens goed over na, vooral als u net
gepensioneerd bent en uiterst zinvol vrijwilligerswerk voor God en gemeenschap wilt
doen, of het iets voor u of voor jou is, om ons
kostersteam te komen versterken. Inlichtingen over taakinhoud, tijdsbesteding en vooral het mooie van het werk, kunt u vast wel
krijgen van ons ervaren kostersteam: Herman
de Jong, Roos Huijers, Theo Jurgens, Jan

Baars, Don en Liz Fredriksz en zeker ook bij
ons secretariaat op de pastorie, Marjon van
den Berg, die het kostersteam coördineert.
Nogmaals, bent u net gepensioneerd of heeft
u net ander vrijwilligerswerk afgerond, geef u
dan op, of meld u voor een interesse gesprek.
Want echt, de kerk heeft u heel en heel hard
nodig. Zoals een kerk zonder priesters niet
denkbaar is, zo is een kerk zonder kosters dat
ook niet. Zoals u zelf wilt dat onze diensten
goed blijven verlopen, zo willen uw medeparochianen, waaronder ook ongetwijfeld uw
eigen familie, dat op zondagen en met rouwen trouwdiensten ook.

ZALIG KERSTMIS
Medeparochianen, nog maar kort en het is
weer Kerstmis en Nieuwjaar. Namens ons parochiebestuur en ons locatiebestuur wens ik
u en de uwen een Zalig Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar. En alle kosters, ook die van
de andere vier locaties in de parochie, sterkte
maar ook veel genoegen met de kerstmarathon!
Dick van Vliet,
voorzitter

Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Nieuw
Nieuw, en toch ook weer niet. Als pastoraal werker ben ik op 1 januari 2010 begonnen in de federatie Oostland. En sinds die tijd ben ik
ook met enige regelmatig als voorganger in Bleiswijk geweest. Dus,
nee, echt nieuw ben ik niet. Wat wel nieuw is, is dat ik nu locatiepastor voor Bleiswijk ben. Ik combineer deze taak met het locatiepastoraat voor Bergschenhoek.
Dat is geen nieuwe combinatie. Bleiswijk en Bergschenhoek hebben een lange geschiedenis van samenwerken. Deze dubbele taak
betekent wel dat het soms passen en meten wordt. Twee trajecten
voor de Eerste Heilige Communie naast elkaar, twee pastoraatsgroepen, de katholieke scholen van twee dorpen. Bezoek, gesprek-

Kerstvieringen 2016
De adventstijd is bijna aan het eind, we staan wederom aan de
vooravond van kerstmis.
De geboorte van Jezus onze Heer in de gedaante van een mensenkind, is nabij.
Elk jaar opnieuw een levendige tijd in onze parochiekern OLV
Visitatie. Zo ook ditmaal opnieuw 5 vieringen tijdens kerstavond
en eerste kerstdag.
Behalve de vieringen in onze parochiekerk, worden er na de
mooie ervaringen van vorig jaar, op kerstavond 24 december
opnieuw 2 vieringen gehouden in de fraai aangeklede vestiging
van Bunnik Plants 4 aan de Hyacintenweg 35, te Bleiswijk.
Kerstavond 24 december om 18.00 uur:
Bezielende kerstviering voor onze gezinnen, met aandacht voor
de allerkleinsten.
Voorganger is diaken Dick Vrijburg en de voorbereiding is in
handen van de gezinsviering werkgroep, met als thema; “Geboren worden in Licht”. De viering wordt opgeluisterd door het
kinderkoor “Op Blijde Wijs”, o.l.v. dirigente Ineke Ruijgrok en organiste Marina Pogosjan.
@ Bij het parkeren voorafgaande aan de viering, gaarne de aanwijzingen van de parkeerwachten opvolgen.
Kerstavond 24 december om 21.30 uur:
Eveneens bij Bunnik Plants 4 aan de Hyacintenweg 35.
Inspirerende kerst-themaviering, voorganger is onze locatiepastor Marjo Wijsman, m.m.v. het Lesitokoor onder leiding van
dirigent Gerard de Bruijn en organiste Carla Vollebregt. Bezielende viering door interactie van de voorganger, Lesitokoor en
“thema groep”. Het thema van de viering is: “Mens van licht en
warmte”. Nadien een gezellig samenzijn met koffie, thee en
kerststol.
@ Bij het parkeren voorafgaande aan de viering, gaarne de aanwijzingen van de parkeerwachten opvolgen.

ken. Voor Bleiswijk geldt ook de samenwerking met de andere kerken in het IKO. Kortom, veel om te ontdekken en genoeg te doen.
Mijn streven is om elke donderdagochtend op de pastorie in Bleiswijk te zijn. Maar…. ik ben geen ochtendmens. Voor 10 uur hoeft u
me niet te verwachten. Als ik voor moet gaan in een uitvaart of er
is een andere bijeenkomst waar ik bij moet zijn, ben ik er niet. Dat
probeer ik dan tijdig aan Marjon door te geven.
Ik verheug me op een plezierige samenwerking.
Vrede en alle goeds,
Marjo Wijsman,
locatiepastor Bleiswijk

Kerstavond 24 december om 23.30 uur:
In onze O.L.V. Visitatie kerk aan de Hoefweg 55-57:
De H. kerstnachtmis, waarin wordt voorgegaan door pastoor
Versteegen. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door ons St.
Caeciliakoor met o.m. Latijnse gezangen uit de Sacramentsmis
en het heel fraaie Cantique de Noël en Transeamus.
Het St. Caeciliakoor vangt reeds om 23.15u. aan met het zingen
van wel bekende kerstliederen zoals “Eer zij God in alle dagen
en Stille Nacht”. Dirigent is Henk in ’t Veen en organist Jacques
van Oosterom. Henk vervangt dit jaar Kees Rutten, die tijdelijk
een stapje terug doet.
Eerste Kerstdag 25 december om 11.00 uur:
Hoogmis in onze O.L.V. Visitatie kerk aan de Hoefweg 55-57.
Voorganger is pater de Rooij scj. van het St. Jans klooster uit
Den Haag, m.m.v. orgel en samenzang o.l.v. dirigent Henk in ’t
Veen en organist Maarten Knol.
Waarbij mooie gezangen uit de Nederlandstalige “Markus Mis”
en fraaie kerstliederen zoals; “Wij komen te samen en Cantique
de Noël” worden gezongen.
Orgel en samenzang vangen aan om 10.45u. met o.a. “Nu zijt
wellekomen & Stille Nacht”
Eerste Kerstdag 25 december om 13.00 uur:
“Kindje wiegen”, in onze O.L.V Visitatiekerk;
o.l.v. leden van de werkgroep.
Chapeau, voor allen die zich ook dit jaar weer belangeloos inzetten, voor o.a. de opbouw van & participatie rondom en tijdens
de vieringen. Dank aan de familie Bunnik en medewerkers voor
hun onmisbare medewerking.
Pastores en vrijwilligers heten u allen van harte welkom, tijdens
kerstvieringen en “Kindje wiegen”,
op 24 en 25 december.
Jan de Groot,
Pastoraatsgroep OLV. Visitatie.
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GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO!
Elke maand
de beste
AANBIEDINGEN!

Visitekaartjes

Flyers en folders

Enveloppen

Razend snel je
drukwerk in huis
24 uurs levering mogelijk op meer dan 80% van onze producten!

Voor meer informatie: 015 36 15 140
Dé drukwerksite van uw vertrouwde uitgever

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

Ambachtsweg 41h - 2641 KT Pijnacker

ONDERHOUD GASAPPARATEN
AANLEG VAN CV-INSTALLATIE
Telefoon: 015-3695358
E-mail: vgs@hetnet.nl
www.vgspijnacker.nl

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

Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Kerkbalans 2017
De volgende maand staan we weer aan het begin van een nieuw
jaar en wensen we elkaar in alle opzichten een goed, voorspoedig
en gelukkig 2017 toe. We hopen dat veel van onze voornemens die
we voor het nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren ook gerealiseerd
worden. Ook het bestuur hoopt dat.
Daar hebben wij uw steun hard bij nodig. Wij willen dat de kerk
een plek blijft waar we samen kunnen blijven komen. Iedereen is
welkom!
Verleden jaar is de binnenkant van de kerk geschilderd. Het is heel
mooi geworden met de lichte kleuren. Deze kerkbalans actie is zo

Balans is afwegen
Elders in deze Morgenster leest u een stukje over Kerkbalans. Gelukkig geeft u allen nog steeds zo veel dat we de kerk niet hoeven
te sluiten. Dat klinkt dramatisch maar het is al op heel veel plaatsen
gebeurd. Een balans is altijd een kwestie van afwegen. Wat kan ik
geven, wat wil ik geven, in welke maand en hoe kan ik het belasting
aftrekbaar maken al dan niet met andere giften.
De laatste jaren zijn er mensen geweest die ons verzochten voortaan niet meer met Kerkbalans langs te komen. Daar hebben we
natuurlijk gehoor aan gegeven. Zij zijn uit onze bestanden gewist.
Enkelen lieten zich als kerklid schrappen, anderen deden dat niet,
en blijven bijvoorbeeld nog wel De Morgenster lezen. Juist uit die

Nieuwjaarsreceptie
De locatieraad en de pastoraatgroep nodigen
u zondag 8 januari uit. Na de viering van 11 uur
kunnen we elkaar in het Parochiehuis het beste
toewensen voor 2017. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie en een drankje.
We hopen velen van u te zien.

belangrijk om ons kerkgebouw in goede staat te houden. Dit jaar
zijn o.a. de dakgoten aan de beurt. Dat zijn wel een paar meters !!
Afgelopen jaar hebben we een heel mooi resultaat behaald. Daar
zijn we trots op. Het is wel dankzij u en daar danken we u dan ook
hartelijk voor! Mocht u er nog niet toe gekomen zijn dit jaar een
gift over te maken, dan kan dat natuurlijk alsnog. NL47 RABO 0107
6002 42 t.n.v. Kerkbestuur OLV Visitatie te Bleiswijk.
Half januari worden de brieven voor de Kerkbalans 2017 bij u bezorgd. Heel veel dank gaat uit naar deze lopers/bezorgers!!
Wij hopen op uw steun.
De locatieraad van Onze Lieve Vrouwe Visitatie.

laatste groep hebben we de laatste tijd het geluid opgevangen: Ik
wil mijn besluit heroverWEGEN. De motieven verschillen, van toen
had ik het financieel zwaar en nu gaat het goed, tot, ik ben zo enthousiast over paus Franciscus, dat ik weer mee wil doen. Natuurlijk
hebben we die parochianen weer op de lijst gezet. Maar nogmaals,
we weten niet meer wie dat allemaal waren, uit oogpunt van privacy mogen we dat ook niet. Daarom een vraag: Als u om welke
reden dan ook niet meer meedoet met Kerkbalans en toch weer
wilt bijdragen, meld u dan bij ons kerkkantoor, Marjon vd Berg,
010-5212519 of secretariaatbleiswijk@parochiechristuskoning.nl. U
mag natuurlijk ook direct uw gift voor de Kerkbalans overmaken
op: NL47 RABO 0107 6002 42.
Uw locatiebestuur

Terugkomviering voor de dopelingen
Op 5 februari 2017 vindt in Bleiswijk de terugkomviering van de dopelingen
plaats. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Voor meer informatie: zie het
artikel hierover op de pagina’s van parochielocatie Sint Willibrord.
Werkgroep doopvoorbereiding

IKO BLEISWIJK: Thema Gebedsweek 2017: Jouw
hand, mijn glimlach
De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie hebben voor de
Week van Gebed in 2017 een gezamenlijk thema vastgesteld onder de titel ‘Jouw hand, mijn glimlach.’ Het verzoenende thema is
gebaseerd op de Bijbeltekst uit 2 Korintiërs 5: 14-20. De liturgie is
aangedragen door kerken uit Duitsland. De landelijke gebedsweek
vindt van 15 tot 22 januari 2017 plaats.
De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan
honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In evangelische kringen bestaat al ruim 160 jaar een traditie om
het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen.

In Bleiswijk organiseert het IKO deze jaarlijkse oecumenische gebedsdienst voor eenheid van de christenen en de kerken. Deze
wordt nu gehouden op zondagavond 15 januari a.s. in de R.K. kerk
aan de Hoefweg; aanvang 19.00 uur. De meditatie wordt namens de
wijkgemeente Dorpskerk verzorgd door ds. B. Schoone uit Poeldijk.
De voorgangers van de drie andere geloofsgemeenschappen verzorgen mede de liturgie.
Namens de samenwerkende kerken nodigt het IKO een ieder van
harte uit voor deze bijzondere dienst op zondagavond 15 januari.
Na afloop is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting bij het
drinken van een kopje koffie of thee.
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Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Dankbaar

Colofon
Parochiekern
Onze Lieve Vrouw Geboorte
Noordeindseweg 100
2651 CX Berkel en Rodenrijs
www.parochiechristuskoning.nl
Locatiepastor:
W. Kuipers, priester
Secretariaat geopend:
di. t/m do. 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
Bijdragen aan het funderingsproject
kunt u storten op de rekening van de
Vriendenstichting van de Kerk:
NL47 RABO 0307 4440 07.

Kopij

RedactieBerkel@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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2016 vervult ons met grote dankbaarheid.
Niet eerder in deze eeuw hebben we met
elkaar zoveel tot stand gebracht. Zoals rond
het grote funderingsproject, wat in februari
startte met de Barbaraviering en zegening
van kerk en pastorie door pastoor Kuipers. 10
maanden later staan beide gebouwen op een
volledig nieuw fundament en is daarmee fase
1 afgesloten. Op 24 november hebben we
dat feestelijk gevierd, zelfs de Sint was erbij!
Hulde aan de aannemer en bedrijven uit onze
regio en natuurlijk aan al onze vrijwilligers
voor hun grote inzet. De restauratie van toren en gevels start komend voorjaar. In 2018
willen we in Fase 3 de kerk geschikt gaan maken voor breder gebruik. Dit voorjaar hopen
we daarover een parochieavond te houden.
In september 2018 vieren we het 150 jarig
bestaan van hoofdkerk en pastorie en willen
we tevens het totale restauratieproject afsluiten. Dat is een flinke uitdaging, maar met uw
steun en inzet gaat het lukken!

Jubileum Pius X
Ik schrijf dit stukje al op 24 november, kort
voor het 25 jarig jubileum van onze Pius X
kerk. Allereerst een Eucharistieviering met
maar liefst 5 celebranten: de pastores Kuipers, Zuidgeest, Stolk en ook Joost de Lange
en Dick van Klaveren. Aansluitend stond in
de benedenzalen een bijzonder feest op het
programma met toespraken, maar ook met
films van de bouw en opening door Bisschop
Bär. Veel parochianen hebben toen hun
schouders gezet onder het mogelijk maken
van het nieuwe gebouw. Ook de vrijwilligers
die nu de jubileum dag weer hebben georganiseerd zijn wij dankbaar!
Het feest van de geboorte van het kindje Jezus nadert, het feest van hoop en vrede. Vrede is niet gewoon in de wereld om ons heen.
Namens onze parochiekern wens ik u daarom
vredige en gezellige Kerstdagen met elkaar
en een mooie jaarwisseling!
Namens de Locatieraad,
Johan van der Burg

Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Van de pastoraatsgroep
De pastoraatsgroep heeft op 25 oktober vergaderd. Door vakantie
en een vacature heeft de groep in kleine bezetting de lopende zaken besproken.
Te melden is:
• Met ingang van de advent gaat de nieuwe indeling van de zaterdagavondvieringen in Lansingerland in. Als er geen viering in de
Pius X is worden de familieberichten afgeroepen in Bergschenhoek en Bleiswijk.
• Allerzielen: De namen op het kaartje zullen die zijn de een kerkelijke uitvaart hebben gehad plus degene voor wie een kaart is
gestuurd naar het secretariaat.
• Het kerstrooster voor de kerst is bekend; de derde viering in Berkel vervalt. Er zijn alleen nog de familieviering aan het begin van
de avond en de mis daarna. Geen nachtmis dus meer omdat de
opkomst de afgelopen jaren matig was.
• 13 december vergadert de pastoraatsgroep weer.
Samen met Jan de Groot van de pastoraatsgroep van Bleiswijk is
ondergetekende naar een studieconferentie geweest over de dia-

loog met andere kerken. Bisschop Mgr. Dr. Gerard de Korte kwam
tot de volgende conclusie:
“in een samenleving met een snelle ontkerkelijking en ontkerstening is een gemeenschappelijk getuigenis van groot belang. Christenen van verschillende tradities staan voor een gezamenlijke missionaire uitdaging: Nieuwe mensen voor Christus winnen en De
Heer van de Kerk verbindt ons allen.” “We zien elkaar als broeders
en zusters, waarbij meer ons bindt dan wat ons scheidt.” Daarbij
noemde hij:
• “Heilige Schrift als bron van Godskennis
• Geloof in de God van Israël
• Geloof in de menswording van God in Jezus Christus
• Verzoenend lijden van Christus
• Belijden van de drieëne God
• Vroeg- christelijke geloofsbelijdenisssen
• 15 eeuwen christelijk wijsheid: kerkvaders, Moderne Devotie”
Tenslotte wil ik u namens de pastoraatsgroep een Zalig Kerstfeest
en Goed Jaar 2017 toewensen.
Tom van der Hoeven

Adventsactie 2016, Congo,
Opleiding voor alleenstaande
moeders

Uit een vijftal projecten heeft onze parochie Christus Koning gekozen voor het genoemde Congolese project in Afrika, waarbij geld wordt ingezameld om opleidingen
te geven aan alleenstaande (jonge) moeders. Zij zijn vaak ongeschoold, er is geen
sociale zekerheid van regeringswege.
Daarom organiseren de paters Redemptoristen verschillende cursussen, gecombineerd met alfabetisering. Het doel is deze
alleenstaande moeders zelfstandiger te
maken en daardoor een betere toekomst
te bieden.
In de vorige Morgenster op blz. 5 is het
project door de MOV-groep uitgebreid
beschreven. Achter in de kerk in een folder
en op een A4 blad, alsmede op de website
www.adventsactie.nl , is ook over dit project informatie te vinden.

Deze zakjes zijn opgenomen in dit Kerstnummer van de Morgenster. Deze zakjes
(of eventueel een eigen envelop) met uw
donatie kunnen in de grote adventsactiebussen achter in de kerk worden ingeleverd.
In de O. L Vrouw Geboortekerk zijn het de
bussen die ook gebruikt worden voor de
restauratie-actie van de fundering van het
kerkgebouw. Door gebruik te maken van
het adventszakje is de bestemming van uw
donatie voor iedereen duidelijk.

bankrekening NL89 INGB 0653100000 t.n.v.
Adventsactie, Den Haag onder vermelding
van: donatie 2016, project Congo.

In onze parochiekern wordt de actie gevoerd met behulp van adventsactie-zakjes.

U kunt ook doneren via de website www.
adventsactie.nl , of uw gift overmaken naar

Namens de werkgroep MOV,
Frans Uyttewaal

Wij mogen erop vertrouwen dat uw gift en
uw gebed een betere toekomst zullen geven aan alleenstaande moeders in Congo
en we hopen dat u dit adventsproject ruimhartig wilt steunen. Bij voorbaat, veel dank
voor uw gebed en bijdrage.
Wij wensen u een Zalig Kerstfeest.
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Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Oudejaarsviering in de Pius X
De oudjaarsavondviering in de Pius X
kerk wordt dit jaar een extra bijzondere
viering. Vanwege de vooravond van de
zondag, het Hoogfeest van Maria, de
Moeder Gods, is het een eucharistieviering. Met de medewerking van de werk-

Mededeling van het secretariaat
groep Woord- en Communievieringen
kijken we ook terug op het afgelopen
jaar van onze geloofsgemeenschap en
bezinnen we ons op het thema tijd en
eeuwigheid. 19.00 uur.
Pastor Kuipers

Eerste Heilige Communie 2017
De Eerste Heilige Communie van de OLV Geboorte
parochie in Berkel en Rodenrijs zal komend jaar
plaatsvinden op zondag 14 mei 2017.
We starten de voorbereidingen met een ouderavond op 10 januari. De kinderbijeenkomsten
volgen op 22-01, 8-02, 19-02, 19-03 en 1-4. De bijeenkomsten op de zondagen maken deel uit van
de gezellige familievieringen, waarbij iedereen na
afloop wordt uitgenodigd voor limonade, koffie of

MIVA-India
Onlangs werd onze parochiekern bedankt door de MIVA voor een
gift van €465,70. Mede dankzij deze bijdrage kan de MIVA palliatieve zorgcentra voor mensen die stervende zijn in India voorzien van
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Voor de wijken Meerpolder en Park Rodenrijs zijn wij op zoek naar bezorgers van De
Morgenster. Aanmelden a.u.b. bij Agnes
Greeve (010-5112330).
De eerstvolgende voedselinzameling voor
de Voedselbank regio Rotterdam vindt
plaats in het weekend van 4 en 5 februari
2017.

thee met zelfgebakken lekkers in ons parochiehuis Willem Huygensz. Zaterdag 1 april is er een leuke en informatieve speurtocht met allerlei opdrachten in en om
de kerk, die de kinderen samen met hun ouders doen.
De uitnodiging en het aanmeldformulier 1e Heilige Communie kunt u vanaf de website downloaden. Aanmelden
kan tot 22 december 2016.
Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie 2017,
Eva den Boogert

een ambulance. De Indiase Broeder Jotish zegt over de bestemming
in zijn leven het volgende: “Je leven is alleen waardevol als je betrokken bent bij anderen, zonder er iets voor terug te vragen”.
Tom van der Hoeven

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

‘Betrokkenheid en respect
voor persoonlijke wensen
vinden wij belangrijk’
Naast de drie eigen locaties in Rotterdam
en
Familiebedrijf Teeuw Uitvaartverzorging

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G

Capelle aan den IJssel zijn alle uitvaartcentra
bij u in de regio via Biemans beschikbaar.

In 1989 is Teeuw Uitvaartverzorging
opgericht door Theo en zijn echtgenote Wil Teeuw. Ook zoon Lucas en
dochter Angélique zijn in het bedrijf
actief. Theo zegt over de achterliggende 25 jaar:
‘Wij zijn met de tijd meegegaan zonder onze waarden en het respect en
begrip voor andermans waarden te
verliezen. Daardoor wordt ons familiebedrijf gewaardeerd door kerkgenootschappen in de regio en daarbuiten.
In de wijde omgeving kent men ons
als een vertrouwde, sociaal en maatschappelijk betrokken organisatie.
Wij onderhouden goede contacten met
collega-ondernemers.
Met iedereen maken wij duidelijke
afspraken. Ook wanneer de uitvaart
voorbij is en de rust weerkeert of de
stilte en leegte toeslaan blijven wij
beschikbaar.’

‘Betrokkenheid en respect

Dag en nachtvoor
bereikbaar
persoonlijke wensen
vinden wij belangrijk’
015 - 364 03
93
010 - 521 60 16

Ruim 50 jaar R.K. uitvaartverzorging

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

Kantoor en Showroom Bleiswijk
Hoekeindseweg 61
Bleiswijk
Familie Teeuw, met v.l.n.r.
Angélique, Wil, Lucas en Theo Teeuw

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G
Bleiswijk
Teeuw Uitvaartverzorging,
Hoekeindseweg 61, 2665 KB Bleiswijk.
Telefoon: 010 - 521 60 16
E-mail: info@teeuwuitvaartverzorging.nl
Website: www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Hoornsingel 10, Rotterdam-Overschie

Showroom op afspraak op werkdagen en
’s avonds te bezoeken.

Berkel en Rodenrijs
Rouwcentrum Berkel, Plein 1945–1995,
2651 JZ Berkel en Rodenrijs.
Telefoon: 010 – 512 05 90

Zoals de overledene het zelf

heeft bepaald of gewild, of zoals
www.teeuwuitvaartverzorging.nl
de nabestaanden het wensen.

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!

