Parochieblad van de parochie
Christus Koning:
• Parochiekern H. Bartholomeus
• Parochiekern H. Joannes de Dooper
• Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
• Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
• Parochiekern Sint Willibrord
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“Ga, Franciscus, repareer mijn huis”
Toen Franciscus van Assisi in de kapel van San Damiano bij het kruis
aan het bidden was, hoorde hij een stem: “Ga, Franciscus, repareer
mijn huis”. Deze oproep wordt vandaag aan ons allen gedaan.
Bij Franciscus van Assisi ging het om de Kerk. Nu gaat het om de
wereld als geheel, natuur en cultuur, de aarde en de mensen.
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Er is een tijd geweest dat de begrippen missie, ontwikkeling en
vrede vooral betrekking hadden op landen ver weg.
Elders in de wereld moest het
geloof gebracht worden, elders moesten volkeren ontwikkeld worden
en elders moest er een einde komen aan
oorlog en geweld en vrede gesticht worden. Ik ben opgegroeid met een heeroom
en een tante zuster die in de missie werkten. Wij verzamelden zilverpapier voor de
arme kindertjes in Afrika. En later hadden
we een uitgesproken mening over vrede in
het Midden-Oosten en in Vietnam.
Nu vele decennia later is de wereld minder
overzichtelijk. Nog steeds is er een wereld
ver weg maar de afstand is veel korter geworden. De wereld ver weg komt dagelijks
via radio en TV onze huiskamer binnen.
Ook economisch en ecologisch is de wereld
veel kleiner geworden. Een mislukte of juist
een overvloedige oogst elders in de wereld
heeft direct gevolgen voor de bedrijven in
onze directe omgeving en ook voor de producten die wij zelf consumeren. Milieuvervuiling en duurzaamheid zijn geen locale
problemen meer. Het zijn zaken met wereldwijde gevolgen.
Vroeger kon je missie, ontwikkeling en
vrede misschien nog zien als drie afzon-

derlijke begrippen die bij elkaar gevoegd
waren en slechts beperkt met elkaar te
maken hadden. Tegenwoordig kunnen we
deze begrippen niet meer los van elkaar
zien. Paus Franciscus schrijft in Laudato si’:
“Het menselijke milieu en het natuurlijke
milieu verslechteren in samenhang met elkaar; wij kunnen de achteruitgang van het
milieu niet adequaat bestrijden zonder ook
aandacht te besteden aan de oorzaken die
verband houden met de menselijke en sociale achteruitgang.” Een integrale ecologie
hangt direct samen met vrede en veiligheid,
met stabiliteit en gerechtigheid, met de wijze waarop mensen met elkaar samenleven
van dag tot dag, nu en in de toekomst.
Binnen onze parochie is er een actieve
werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en
Vrede). Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten die in de vijf parochiekernen concreet handen en voeten krijgen. In deze
Morgenster vindt u diverse artikelen die
hierop betrekking hebben. Er wordt teruggeblikt op de activiteiten van de afgelopen tijd: Jongeren voor Vrede en het Adventsconcert. Er wordt informatie gegeven
over de komende activiteiten gedurende
de Veertigdagentijd en ook is er aandacht
voor de duurzame ontwikkelingsdoelen.
Lees verder op pagina 3
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Pastoraal team:
W. Kuipers, priester/moderator
Locatiepastor Berkel en Rodenrijs
Bestuurszaken, jeugd & jongeren.

T. 06 81864539 (niet op maandag)
E. pastorkuipers@
ParochieChristusKoning.nl
M. van Zaal, priester
Locatiepastor Nootdorp
Gemeenschapsopbouw, oecumene.

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

T. 06 12967036
E. diakentolsma@
ParochieChristusKoning.nl
K. Bracco Gartner,
pastoraal werker
Locatiepastor Pijnacker

Vervolg van voorblad
De komende Veertigdagentijd is bij uitstek
een tijd van bezinning. Hoe geven we solidariteit, spiritualiteit en soberheid in ons eigen
leven gestalte.
Paus Franciscus is diep doordrongen van de
noodzaak tot actie en tracht met zijn encycliek Laudato si’ ook ons daarvan te overtui-

gen. Als u in deze zaken geïnteresseerd bent,
bent u van harte welkom om deel te nemen
aan de werkgroep MOV. U kunt zich hiervoor
melden bij het lokale secretariaat of bij ondergetekende.
Pier Tolsma, diaken

Algemeen Parochienieuws
Vastenestafette 2016: 16 tot en
met 20 februari
Zoals ondertussen traditie doet onze
parochie ook dit jaar weer mee aan de
vastenestafette van het bisdom Rotterdam.
Wij geven hiermee inhoud aan de begrippen:
solidariteit, spiritualiteit en soberheid.
De activiteiten van de vijf parochiekernen
worden met elkaar verbonden door het
doorgeven van een estafettekaars en een
boek met indrukken en herinneringen.
Zo worden ze onderdeel van een estafette.

Dinsdag 16 februari: Nootdorp
Op 16 februari start om 19.00 uur een serie
meditatieve vieringen op de dinsdagavonden
van de Veertigdagentijd. De vieringen vinden
plaats in de H. Bartholomeus, Veenweg 36.
Woensdag 17 februari: Berkel en
Rodenrijs
Om 17.30 uur is er in de Pius X, Anjerdreef
48 een sobere maaltijd. Tijdens deze maaltijd
wordt het Vastenactieproject gepresenteerd.
Om 19.00 uur is er een meditatieve gebedsviering.

Catechese, communicatie.

Donderdag 18 februari: Pijnacker
Op donderdag 18 februari is Pijnacker aan de
beurt. De invulling van deze avond is nog niet
vastgesteld. Het idee is om aandacht aan de
Wereldwinkel te besteden.

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

Vrijdag 19 februari: Bleiswijk
Om 20.00 uur verzorgt diaken Pier Tolsma
een meditatie bij het hongerdoek “God of
Goud: hoeveel is genoeg?” van de Chinese
kunstenaar Dao Zi. De bijeenkomst is in de
kerk van O.L.V. Visitatie, Hoefweg 55.

Locatiepastor Bergschenhoek
Liturgie, ouderenpastoraat.

T. 06 81208567 (niet op vrijdag)
E. pastorwijsman@
ParochieChristusKoning.nl

De vastenestafette is in onze parochie van 16
tot en met 20 februari. Hieronder een beperkt
overzicht van de activiteiten in de verschillende parochiekernen. Via de informatiekanalen
van de parochiekernen wordt de aanvullende
informatie verstrekt.

Dank voor de kerstkaarten
Het hele pastoresteam wil iedereen bedanken
die een kerstkaart naar ons gestuurd heeft.
Een mooie wens op één van die kaarten:
Het nieuwe jaar komt er weer aan.

Zaterdag 20 februari: Bergschenhoek
Op zaterdagmiddag wordt er aandacht besteed aan ons voedsel. Iedereen kan gerechten
meebrengen, daarover vertellen en de anderen
ervan laten proeven. De bijeenkomst is in de
parochiezaal, Smitshoek 122. De bijeenkomst
wordt afgesloten met de viering van 19.00 uur.
Pier Tolsma, diaken

Je hoort veel mensen zeggen: “wat is de tijd
toch snel gegaan”. Benut die tijd en wees
liefdevol naar elkaar. Dan kun je in december
zeggen: …. Dit was een heel goed jaar!
Pastor Winfried Kuipers

De Morgenster 3

Redactie:
Website:
www.parochiechristuskoning.nl
Algemeen redactieadres:
RedactieMorgenster@
ParochieChristusKoning.nl
Parochie H. Bartholomeus:
RedactieNootdorp@
ParochieChristusKoning.nl
Ilonka ten Broeke
Femke van der Sman
Parochie H. Joannes de Dooper:
RedactiePijnacker@
ParochieChristusKoning.nl
Henk Kleinrouweler
Parochie OLV Geboorte:
RedactieBerkel@
ParochieChristusKoning.nl
Jan Geert Groen
Walter van Kaam
Parochie OLV Visitatie:
RedactieBleiswijk@
ParochieChristusKoning.nl
(vacature)
Parochie Sint Willibrord:
RedactieBergschenhoek@
ParochieChristusKoning.nl
Joke van Kester
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Vastenactie 2016: Voldoende te
eten voor families in Katakwi

In 2016 gaat de Vastenactie naar Oeganda,
naar het district Teso. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk
zijn van de landbouw. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten
van het land echter veel te laag. Mensen lijden
honger en sommigen overlijden zelfs.
Socadido
Socadido (Soroti Catholic Diocese Integrated Development Organisation) is de projectpartner van de Vastenactie. Zij helpt de
gemeenschappen om te gaan met extreme
droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te
eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken
en het telen van bepaalde gewassen. Als er
eenmaal wat productie is, worden de boeren
geholpen met de verkoop van hun producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties
wordt ondersteund. Veel mensen die al zijn
geholpen, kunnen nu zelf in hun onderhoud
voorzien. Het campagneproject richt zich op
een aantal gemeenschappen in Katakwi, een
gebied in het district Teso, waar de hulp nog
op gang moet komen.
In Teso ligt het bisdom Soroti. Father Silver

Kopij inleveradres:

De redactie behoudt zich het recht voor
de kopij aan te passen of in te korten.

Sluitingsdatum:

Uiterst inleverdatum kopij voor de
volgende editie:

Maandag 22 februari 2016

De Morgenster nr. 2 zal uitkomen
voor het weekend van:
19/20 maart 2016.
Lay-out en druk:
Telstar Media B.V.
4 De Morgenster

Vastenactie
Father Silver vertelt dat in het bisdom sinds
een paar jaar een eigen vastenactie is.
“We willen hier ook zelf ons steentje bijdragen aan de opdracht van Christus en mensen bewust maken van het feit dat ze verschil
kunnen maken, hoe klein hun bijdrage misschien ook is.” Vanuit financieel oogpunt levert de vastenactie in Teso weinig op, maar
dat vindt father Silver ondergeschikt:
“Via onze vastenactie kunnen wij ervaren dat
we betekenis kunnen hebben in het leven
van anderen. Daarnaast maakt het ons ervan
bewust dat het geld dat we ontvangen van
andere gemeenschappen, afkomstig is van
mensen zoals wij, die hun best voor ons doen
en die via een vastenactie hun tijd en geld
met ons delen.”
Financiële steun
Vanuit onze welvaart kunnen wij het vastenactieproject van father Silver ondersteunen.
Op 27 en 28 februari staan alle vieringen in
onze parochie in het teken van de Vastenactie en zal er een extra collecte voor dit project
zijn. Zie verder: www.vastenactie.nl.

Namens het pastoresteam:
K. Bracco Gartner

Uw kopij kunt u op bovenstaande
adressen inleveren.
Kopij maximaal 300 woorden.
Afbeeldingen in een apart bestand
(jpeg of tiff.bestand) meesturen.

Opio is daar de directeur van Socadido.
De organisatie richt zich op de sociale en economische aspecten van het leven in Teso, zo
legt hij uit: “Als onderdeel van de katholieke
kerk richten wij ons vooral op armoedevraagstukken en sociale kwesties.”

Pier Tolsma, diaken
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Nieuwe diaken voor
parochie Christus Koning

Ignatiaanse inspiratie in de
Veertigdagentijd 2016
De Veertigdagentijd is een rijke periode
in het kerkelijk jaar, te vergelijken met
een pelgrimstocht – op weg naar Pasen.
Hieronder informatie over twee manieren,
gebaseerd op de spiritualiteit van Ignatius
van Loyola, om deze tijd op een intensieve
manier te beleven.

Per 1 juli komt diaken Dick Vrijburg
het pastoraal team van de parochie
Christus Koning versterken. Diaken
Vrijburg is 52 jaar en nu als diaken
werkzaam in de parochie Sint Jan de
Doper te Gouda. Hij zal binnen de
parochie Christus Koning diaken Pier
Tolsma opvolgen. Diaken Tolsma is
per 1 mei benoemd in de parochiefederatie Vlietstreek in Rijswijk, Leidschendam en Voorburg.
In een volgend nummer zullen wij
diaken Vrijburg graag nader aan u
voorstellen.

Bachs grote Passie: een
must in de aanloop naar
Pasen
Hoe is het toch mogelijk dat de
Matthäus-Passion
van
Johann
Sebastian Bach uit de eerste helft
van de 18e eeuw ook anno 2016
nog zoveel mensen diep raakt, gelovigen
én ongelovigen, zoekers naar zin, jong en
oud? Dat dit muziekwerk door mensen met
sterk uiteenlopende muzikale voorkeuren
en smaak als één van de allermooiste wordt
beschouwd? Ad de Keyzer, theoloog en
wetenschappelijk medewerker van het Titus
Brandsma Instituut, houdt zich al meer dan
twintig jaar bezig met deze vraag en schreef
er een boek over: ‘Bachs grote Passie’.
Met als invalshoek de spiritualiteit presenteert hij een nieuwe, nog niet eerder
beschreven structuur van Bachs MatthäusPassion. Bach componeerde deze Passion,
de muzikale vertelling van het lijden en
sterven van Jezus Christus, voor de vespers
van Goede Vrijdag.

Persoonlijk begeleide Gebedspelgrimage in Delft
Het Stanislasteam in Delft organiseert
voor de komende Veertigdagentijd een
Gebedspelgrimage. Hierbij gaat het om
een meditatieve vorm van bidden aan de
hand van bijbelverhalen. Daarin worden de
deelnemers persoonlijk begeleid.
Eén keer per week vindt een gesprek plaats
met de begeleider. Het is de bedoeling dat
de deelnemer dagelijks thuis een half uur
vrijmaakt voor een bijbelmeditatie.
De stof daarvoor wordt door de begeleider
aangeboden. Specifieke voorkennis is niet
nodig, wel een bijbel (Oude en Nieuwe
Testament).

Voor wie? Geïnteresseerden in Delft en
wijde omgeving.
Wanneer? Dinsdag 16 februari 2015, 19.30
– 21.00 uur: gezamenlijke startavond.
Uitleg over een meditatieve vorm van
bidden; kennismaking met persoonlijk
begeleider, maken van individuele afspraken met begeleider.
Dinsdagen 23 februari - 1- 8 -15 - 22
maart: individuele begeleidingsgesprekken
met persoonlijk begeleider gedurende
ongeveer een half uur, tussen 19.30 en
21.30 uur.
Dinsdag 7 april, 19.30-21.00 uur:
gezamenlijke slotavond.
Terugblik, korte gebedsdienst.
Waar? Alle bijeenkomsten vinden plaats
in het Stanislashuis, Westplantsoen 73,
2613 GK Delft. Aantal deelnemers: ca. 18
personen. Kosten: € 15,00.p.p.

Op twee donderdagavonden in de
Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd van Pasen, zal Ad de
Keyzer aan de hand van diverse
muziekfragmenten
door
deze
Passion van Bach heen trekken.
Het is een uitnodiging om mét hem
te ontdekken hoe tekst en muziek
van deze grootse compositie niets aan
actualiteit hebben ingeboet. Hoe de liturgie
hierin een eigen dynamiek heeft en hoe dit
een ander licht werpt op de wisselwerking
tussen compositie, uitvoerders en toehoorders van ‘de Mattheus’.
De avonden over ‘Bachs grote Passie’ worden
gehouden op donderdag 3 en 10 maart
van 20.00 tot 22.00 uur in De Schakelaar,
Mr.Dr. van den Helmlaan 11 in Pijnacker.
De kosten voor deelname bedragen
€ 10,00 p.p. (incl. koffie/thee en materiaal),
te voldoen op de eerste avond.
Aanmelding voor deelname graag uiterlijk
29 februari via PastorBraccoGartner@
ParochieChristusKoning.nl
Kees Bracco Gartner, pastoraal werker

Informatie en aanmelding:
Bij Marianne Hoogervorst, lid Stanislasteam:
hoogerv2@xs4all.nl tel. 06-20551458, of
schriftelijk: Stanislasteam, Westplantsoen
73, 2613 GK Delft.

Het Stanislasteam in Delft bestaat uit
jezuïeten en niet-jezuïeten die allen
geïnspireerd zijn door en geschoold
zijn in de spiritualiteit van Ignatius van
Loyola, de stichter van de Orde van
jezuïeten. Zie ook: www.stanislashuis.nl.
Veertigdagenretraite via internet
Na de eerder via internet aangeboden
Adventsretraite ‘Naar U gaat mijn verlangen’ bieden de jezuïeten in Nederland
en Vlaanderen nu een digitale retraite
gedurende de Veertigdagentijd. Start op
Aswoensdag: 10 februari.
Voor meer informatie en opgave:
www.ignatiaansbidden.org
Marianne Hoogervorst
De Morgenster 5

Algemeen Parochienieuws
Twintigste Mannendag
op 19 maart a.s.
Op 19 maart wordt in Delft de twintigste
mannendag gehouden. Het thema van
deze dag is:
“Man, deel (!) je nog?”. Sprekers op deze
dag zijn Henk Binnendijk en Arjan ten Brinke.
Henk (1934) begon in het expeditiebedrijf
van zijn vader maar legde zich later volledig
toe op evangelisatie. In 1976 trad hij in dienst
bij de EO waar hij een veelvoud aan christelijke tv-programma’s over het christelijk geloof verzorgde. In 1999 ging hij met pensioen. Een bekende Bijbelstudie-uitspraak van
hem is: „in de eeuwigheid zul je dat zijn wat
God in dit leven van je heeft kunnen maken.”
Henk sprak eerder op Mannendagen in
Delft in 1997 (Mannen naar Gods hart),
2001 (Mannen van stavast), 2004 (Hoop van
Zegen) en 2010 (Mannen in verwachting).
Henk Binnendijk is getrouwd en heeft vijf
kinderen. Hij is woonachtig te Rijnsburg.
Arjen (1992) is theoloog, stichter en pastor
van wijkgemeente BOEI 90 in VINEX-locatie
‘Wateringseveld’ in Den Haag. Daarnaast is
hij Manager Kerkrelaties bij organisatie In-

The Passion gaat naar
Amersfoort
“Wij geloven dat het paasverhaal nog
steeds belangrijk is”
De zesde editie van The Passion vindt plaats
in Amersfoort. De stad zal op 24 maart
2016 het decor vormen voor de eigentijdse
muzikale vertelling van het paasverhaal.
Tijdens de live-uitzending zal de gebruikelijke processie worden gehouden, waarbij
ruim duizend deelnemers met het verlichte
kruis naar het hoofdpodium lopen.
De gemeente Amersfoort vindt het een eer
dit bijzondere event te ontvangen.
Burgemeester Bolsius: “Het is voor
Amersfoort een enorme uitdaging
om dit grote live-event in de stad te
ontvangen. Miljoenen mensen bekijken
de vertelling thuis, terwijl tienduizenden
naar de stad komen om het van
dichtbij mee te maken. Ook voor veel
Amersfoorters is het een unieke
gebeurtenis in hun eigen stad.”
6 De Morgenster

ternational Justice Mission (IJM).
Hij schreef het boek ‘Zet de deur van je huis
maar open’. Nadat hij terugkwam van een
reis naar Haiti namens Compassion zie hij: ‘Ik
geloof dat we als rijke westerse kerk enorm
veel kunnen leren van de kerk in armoede’.
Arjen is getrouwd en heeft 4 kinderen.

de levensfase waarin je nu zit? Of wellicht over
de vragen en de teleurstellingen waarmee je
in het leven te maken hebt gekregen?
De mannendag wordt gehouden van 09.00
tot 16.00 uur in de Aula van Scholencombinatie Delfland, Molenhuispad 1, 2614 GE
Delft.

Iets voor jou?
Ben jij als man op zoek naar verdieping in je
leven? Naar ontmoeting met andere mannen? Om samen na te denken over zingeving?
Over geloof, of over de vragen die je daarbij
hebt? Over de diverse rollen waar je als christenman in je leven mee te maken krijgt? Over

Opgave via: mannendag@cmdelfland.nl
met als onderwerp AANMELDING MD16,
en in de berichttekst vermeld u uw naam,
postcode en huisnummer.

Geloofsgemeenschappen
The Passion vertelt over het lijden, sterven
én opstaan van Jezus. Arjan Lock, directeur
van de EO legt uit waarom de keuze op
de Keistad is gevallen: “Amersfoort is
een mooie stad en kent een groot aantal
geloofsgemeenschappen. Wij vinden het
geweldig als al deze verschillende gemeenschappen en kerken aanhaken bij The
Passion. Op die manier wordt het paasverhaal breed gedragen en verteld.”

Taco Rijssemus, mediadirecteur van de
KRO-NCRV, licht toe: “The Passion maakt
het paasverhaal voor elke Nederlander
weer toegankelijk. Wij geloven dat dat nog
steeds belangrijk is. Ik ben ervan overtuigd
dat de stad Amersfoort een prachtig decor
vormt voor The Passion.”

Prachtig decor
The Passion is een samenwerking van
de omroepen EO en KRO en wordt
geproduceerd door Eye2Eye Media.

Tom van der Hoeven,
pastoraatgroep Berkel en Rodenrijs

Vluchtelingen
Voor Amersfoort is 2016 ook het jaar
waarin de toestroom en opvang van vele
vluchtelingen uit België tijdens de eerste
wereldoorlog wordt herdacht.
In de uitvoering van The Passion worden
verwijzingen naar deze gebeurtenis opgenomen, waardoor dit voor Amersfoort
op een mooie manier bij elkaar komt.
The Passion, 24 maart, 20:30 uur, live bij
EO-KRO op NPO 1
Bron: EO.NL.
Foto: Willem Jan de Bruin
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Over ethiek en liefde, gezin en homoseksualiteit

Een interview met Pastor Winfried Kuipers
Katholicisme is in beweging met confrontaties. In oktober zette Paus Franciscus
zijn stempel op de gezinssynode, die overigens mild was voor gescheidenen maar
het homohuwelijk bleef verwerpen. Rond Oudjaar waren er de harde uitingen van
kardinaal Eijk versus de mildheid van Herman Finkers. We spraken met pastoor
Winried Kuipers over de katholieke gezinsmoraal.
Wat waren voor u
de positieve boodschappen van deze
synode?
“Dat de paus heel
duidelijk zei dat
kerkelijke leiders
niet moeten ‘indoctrineren’
en
‘met stenen gooien’; dus dat we de kerkelijke leer en moraal niet helemaal moeten
vastleggen in formules en regels (‘doctrine’)
om daarmee mensen te veroordelen (“met
stenen gooien” ; verwijzend naar het verhaal
van de overspelige vrouw in Johannes 8),
maar barmhartig zijn, bemoedigend.
Communie voor hertrouwde mensen vindt
hij geen kwestie van algemene wetten
maar iets tussen het individu en God, van
het eigen geweten, die in gesprek met een
geestelijk leidsman (biechtvader) bekeken
moet worden.”
Gezinsleven staat onder druk in de moderne
samenleving. Welke ondersteuning biedt katholiek geloof?
“Het katholieke geloof leert ons dat we elkaar moeten steunen, met elkaar moeten
meeleven, voor en met elkaar moeten bidden. Moeder Teresa zei vaak: “Een gezin dat
samen bidt, blijft samen”.
Als één van de twee ouders niet gelovig is,
dan is het belangrijk voor de wel-gelovigeouder actief deel te nemen aan kerkelijke
activiteiten, groepen, cursussen, etc.
Het belangrijkste is te beseffen dat partner
en kinderen gaven zijn van God en dat de
huwelijkstrouw en de opvoeding opgaven
van God zijn. Juist in deze tijd van individualisering en verabsolutering van de privacy
is het belangrijk te beseffen dat God ons
voor elkaar geschapen heeft en dat we ons
alleen door naasten-, huwelijks- en ouderliefde kunnen ontplooien en aan onze roeping kunnen beantwoorden.

We moeten ons bewust zijn van de (commerciële) verleidingen en ons aangeboren
egoïsme. Dan kunnen we die overstijgen
en in deze wereld toch christen zijn, ook als
gezin.”
Waarom gaan veel religies zo krampachtig
om met seksualiteit?
“Het is een reactie op een samenleving
waarin seksualiteit zoveel misbruikt wordt
in en buiten het huwelijk, als lustbevrediging. Seks zonder liefde en trouw vernedert
de mens tot een lustobject, tot het dierlijke.
In de geslachtgemeenschap geeft de mens
zich totaal aan de ander, geestelijk en lichamelijk. Wie wil daarna weer “bij het grof vuil
gezet worden als een afgedankte verwarmingsketel”? De mens is geen wegwerpartikel. Daarom is de kerk niet voor vrije
losbandige seksualiteit. Vanwege de hoge
waarde van de seksualiteit en de waardigheid van de mens.
In de zuivere seksuele moraal van de kerk
vind ik de meest menswaardige kijk op
seksualiteit omdat de kerk de geslachtsgemeenschap in liefde en trouw ziet als kroon
op de liefde, als de voltooiing van de relatie
tussen man en vrouw, die samen geschapen zijn naar het beeld van God. Die visie
vind ik niet terug in GTST, in Second Love,
de Playboy of pornografie.”
Zou het erg zijn als een groot deel van de
priesters homofiel zou zijn?
“Ik ken verschillende homofiele priesters, ik
ben er zelfs mee op vakantie geweest en ik
heb er ooit een op de pastorie inwonend
gehad. Er is geen enkel probleem, ook niet
om er voor uit te komen, als deze priesters
net als heterofiele priesters, hun celibaat
onderhouden. Het celibatair priesterschap
mag echter geen uitvlucht en dekmantel
zijn voor mannen die niet tot een huwelijk
in staat zijn.”

Hoe staat u zelf tegenover homofilie en homohuwelijk? Kunt u een homohuwelijk voltrekken in de kerk?
“Het huwelijk is een levensgemeenschap
van man en vrouw, die vanuit hun natuurlijke onderscheiden eigenheid elkaar aanvullen en verrijken. Zo ontstaat ook een
veilige en liefdevolle omgeving waarbinnen kinderen kunnen opgroeien. Daar zijn
homoseksuele relaties niet toe geroepen.
Daarom kan en wil ik geen homohuwelijk
voor de kerk sluiten. Maar als ze als vrienden willen samenwonen, zo nodig met een
samenlevingscontract, dan kunnen ze mijn
zegen krijgen, zoals iedere mens van goede
wil, kloosterlingen, vrijgezelle broers, zussen, etc.”
Waarom verwerpt de R.K. kerk homoseksualiteit en waarom zet ze daarvoor priesters
uit hun ambt?
“Homoseksualiteit beantwoordt niet aan
Gods bedoelingen met de seksualiteit.
Jezus zei: “Hebt u niet gelezen dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft en gezegd heeft: ‘daarom zal
de man zich binden aan zijn vrouw en deze
twee zullen één vlees worden.’ Wat God
verbonden heeft zal de mens niet scheiden.” Niet alleen de kerk, maar Jezus, God
zelf, verwerpt dus alle vormen van seksualiteit buiten trouwe monogame man-vrouwrelaties. God heeft huwelijksliefde, trouw en
seksualiteit met elkaar verbonden en dat
mogen wij niet van elkaar scheiden.
De kerk maakt geen onderscheid, discrimineert niet. Ook heterofiele priesters die
hun celibaatbelofte verbreken ontneemt de kerk hun
functies.
Homofiele priesters die zich aan
hun celibaatbelofte houden worden
door de kerk evenzeer gewaardeerd als heterofiele.
Kijk maar naar Antoine Bodar.”
Stelling: een religie is volwassen als die gelovigen niet langer de maat neemt.
Uit Matteüs: “Een mens is een volwassen
christen als zijn maat van zuiverheid, liefde
en gerechtigheid die van schriftgeleerden
en farizeeën ver overtreft…”
Peter Olsthoorn
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Algemeen Parochienieuws
Aankondiging: nieuwe serie
filmavonden Catholicisme
We kijken terug op vijf geslaagde
film/
gespreksavonden van de DVD
Catholicisme. De deelnemers van de
afgelopen serie zijn enthousiast en
willen graag een vervolg.
Wij willen u de kans bieden zich aan
te sluiten bij deze nieuwe serie van
film/gespreksavonden van de DVD
Catholicisme. In deze serie neemt
Father Robert Barron je als kijker
mee in de wereld van het katholieke
geloof waarbij hij vertelt over de essentiële thema’ s van het Katholieke
geloof. De nieuwe serie bijeenkomsten startte vanaf maandag 11 januari 2016 en vinden om de 14 dagen
plaats in het parochiehuis van Bergschenhoek. Steeds op de maandagavonden van 19.45 tot 21.45 uur.
Van 19.45 tot 20.00 uur is er inloop
met koffie en thee. Rond 20 uur
startten we met een korte inleiding,
waarna we een aflevering van de
DVD serie gaan bekijken.
In twee deelgroepjes wordt er vervolgens over het thema van die
avond gesproken en gedeeld. Om
21.30 uur sluiten we plenair af en
om 21.45 uur keert ieder weer huiswaarts.
U hoeft zich niet aan te melden,
maar mocht u vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met:
Marianne Uijttewaal email: CatecheseBerkel@parochiechristuskoning.nl
Geïnteresseerden kunnen de volgende nog resterende data alvast in
hun agenda noteren:
• 8 en 22 februari
• en 7 maart
We hopen u van harte te mogen ontmoeten!
Joke Laan, Margret Peters,
Jacques van Bijsterveld en
Marianne Uijttewaal
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‘POETRY’ bij filmclub Oostland
Op donderdag 18 februari staat alweer
de derde filmavond van het seizoen op
het programma. Vertoond wordt de film
‘Poetry’.
Mija is een ouder wordende verzorgster
die de voogdij over haar kleinzoon heeft.
Ze is bescheiden en trots tegelijk en draagt
haar verantwoordelijkheden met een stille
droefheid, die ze tot uiting brengt in een
poëzieklasje. ‘Ik hou van bloemen en zeg
vaak rare dingen’ zegt ze, als bewijs voor
haar dichterlijke inslag. Haar geestelijke
gesteldheid verslechtert als ze ontdekt dat
haar kleinzoon betrokken is bij een serie

Wereldgebedsdag
vrijdag 4 maart 2016
Een wereldgebeurtenis..
Samen vieren,
Samen bidden, samen
delen!!
WERELGEBEDSDAG heeft een lange traditie:
in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot
een gebedsdag in hun land.
Deze oproep is uitgegroeid tot een
wereldwijde dag van gebed waaraan door
183 landen wordt deelgenomen.
Al sinds 1929 wordt ook in Nederland
deze internationale dag gevierd, en in
2014 bestond het Nederlandse Comité
Wereldgebedsdag dus al 85 jaar!
Op de eerste vrijdag in maart gaat het
gebed de wereld rond, en ieder jaar
opnieuw voelen honderdduizenden mensen zich door het gebed verenigd en
bemoedigd. Door Wereldgebedsdag krijgt
het christelijk geloof een internationale,
oecumenische dimensie.

Ziekenzalving
Voor de ziekenzalving is het dringend gewenst dat u bijtijds een afspraak maakt. Dat
wil zeggen meerdere dagen tevoren.
Er is niet elk moment een pastor bereikbaar
of beschikbaar. De ziekenzalving is niet het
laatste sacrament dat in het uur van sterven
toegediend wordt. Het is het sacrament om

gruweldaden. De jongen, ondergedompeld
in een wereld van junkfood en oppervlakkige
televisie, blijkt een gevoelloos monster.
Poetry geeft, zoals de titel al zegt, een
poëtische, maar ook wrange kijk op de
hedendaagse Koreaanse samenleving.
Desondanks blijkt dat schoonheid overal te
vinden is, voor wie goed kijkt.
Datum: donderdag 18 februari. Tijd: 19.30
uur. Plaats: benedenzaal Pius X-kerk,
Anjerdreef 48, Berkel en Rodenrijs.
Entree: € 5,00 p.p. incl. koffie/thee vooraf en
een drankje na afloop.
Kees Bracco Gartner,
pastoraal werker

De viering is dit jaar voorbereid
door vrouwen uit Cuba.
Met als thema:
Ontvang Mij als een kind!
Om onze gebeden ook praktisch
ten uitvoer te brengen, wordt
geld voor verschillende projecten
in Cuba ingezameld tijdens de viering.
In zowat alle kernen van de Christus Koning
Parochie wordt deze viering gehouden.
Kijk u in de plaatselijke bladen waar en
wanneer!
In Berkel en Rodenrijs wordt deze viering
gehouden op:
Vrijdag 4 maart om 19.30
In Woonzorgcentrum Huize St. Petrus
Noordeindseweg
Na afloop staat er een kopje koffie voor u
klaar.
Werkgroep Wereldgebedsdag

een ernstig zieke in de
laatste levensfase kracht
en rust te geven en kan
dus het beste bij kennis
en in aanwezigheid van
familie ontvangen worden.
Pastor Winfried Kuipers

Algemeen Parochienieuws
Boekenbespreking
Auteur: Erik Borgman
Titel: Waar blijft de kerk: Gedachten over
opbouw in tijden van afbraak
Uitgever: Adveniat, 2015; prijs: € 19,50
ISBN: 97894 9209 312 7;
aantal pagina’s: 158
Erik Borgman stelt voor de
berichten over krimp en de
prognoses over afbraak van
de kerk als een list van de heilige Geest te beschouwen.
De r.-k. kerk kan niet meer
gered worden door bezuinigingen, efficiënter beheer of
intelligentere organisatie.
“We moeten niet allereerst
iets doen, we moeten weer
iets gaan ontvangen: de signalen van de Geest.” Wij moeten terug naar
de vraag: “wie en wat is God en wat betekent het in hem te geloven.”

De theoloog Borgman zoekt in dit boek
naar de bron van de kerk. Het gaat hem om
de vraag hoe de kerk in onze tijd teken en
instrument van de liefde van God kan zijn.
“Haar taak is te doen wat in het licht van
het geloof als nodig verschijnt, ook al lijkt
het onmogelijk.” De kerk moet niet met alle
winden meewaaien, maar wel
weten dat het verlangen naar
God zich steeds weer opnieuw
en zich steeds weer anders
voordoet, en daarvoor openstaan. Dat vraagt een open en
creatieve manier van kijken naar
de wereld van vandaag.
De benadering van Borgman is
verfrissend. Hij schrijft vanuit
zijn liefde voor de kerk en noemt
het boek een liefdesverklaring.
Gods liefde voor ons doet ons
“weten dat wij, wat er ook gebeurt, niet
kunnen en mogen ophouden kerk te zijn.”
Pier Tolsma, diaken

Adventsconcert Moeder en Kind

Moeder en dochter
De band tussen moeder en kind is oneindig.
Zo’n band zie je maar weinig.
Dat is houden van…
Zoals alleen een moeder kan.
Ik voel me dan ook een gelukkig mens.
Daarom is later moeder worden mijn
grootste wens.

Viënne Kasius

Hier
Hier, hier sta ik nu. Net als alle anderen.
Mijn moeder heeft mij op de wereld gebracht.
Met Geluk.
Met Liefde.
Met Rust en Gehuil.
Met Tranen op het Gezicht.
Of Mijn Hele Slabbetje Onder Het Kwijl.
Na al die jaren, houdt ze nog van mij.
Al begrijp ik dat zelf niet altijd.
Maar oké, we houden van elkaar.
Met Geluk.
Met Liefde, Rust en Gehuil.
Met Tranen op mijn Gezicht.
Of Samen Zingen, Weet Je Wel.
Al met Al.
Liefde met Liefde.
We Houden Van Elkaar.

Scot van Dijk

Moeder en kind

Op 7 december was het Adventsconcert in
de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte.
Een goed gevulde kerk luisterde naar het
Zoetermeers Mannenkoor, dat voor een
mooi programma had gezorgd. Naast de
mooie zang waren er tien kinderen die elk
een door hen zelf geschreven gedicht hebben gelezen. Ook de gedichten hadden
Moeder en Kind als thema. In deze Mor-

genster vindt u de eerste twee gedichten.
De rest wordt in de loop van dit jaar gepubliceerd.
De opbrengst van het concert bedroeg
bijna € 2.000. Dit bedrag gaat is zijn geheel
naar de projecten van de Adventsactie.
Meer foto’s van deze avond vindt u op de
Facebookpagina van de parochie.
Pier Tolsma, diaken

Ik heb een moeder en jij waarschijnlijk ook.
Ik zat in haar buik en jij waarschijnlijk ook.
Wij kunnen samen lachen. En samen huilen.
Helaas dat kan niet overal
soms wordt er een kind weggebracht
omdat dat niet mag.
Ze mogen geen meisjes of juist geen jongens.
Dat is toch niet leuk.

Esmee van Deelen
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Algemeen Parochienieuws
Radio Maria Nederland
lanceert nieuwe app
Radio Maria Nederland lanceert een nieuwe app voor de smartphone en tablet. Naast live luisteren zijn ook uitzending gemist en
een radiogids geïntegreerd.
Het wordt nu nog makkelijker om Radio Maria Nederland te beluisteren. Het katholieke radiostation lanceert een app voor Android en
iOS. Naast live radio luisteren en het bekijken van de programmering is er ook de mogelijkheid om programma’s terug te luisteren.
Ook het luisteren onderweg krijgt met de app een nieuwe impuls.

Franciscus Gasthuis Rotterdam,
Dienst Geestelijke Verzorging
De dienst geestelijke verzorging van het Franciscus Gasthuis is op
zoek naar Kosters m/v
De dienst geestelijke verzorging is verantwoordelijk voor de kerkdiensten die iedere zondag om 09.30 uur in het Gasthuis worden
gehouden. Voor deze diensten moet elke keer de kerkzaal, die door
de week als vergaderlocatie is ingericht, in orde worden gebracht.
We zijn op zoek naar mensen die één keer per maand de verantwoordelijkheid op zich willen nemen om koster te zijn. De koster
zorgt voor het gereedmaken van het liturgisch centrum van de
kerkzaal, voor het klaarzetten van orgel en piano, voor de kaarsen
etc., zodat op waardige wijze de dienst van Schrift en Tafel kan wor-

Laat je zorgen achter bij God
en ga verder met je leven
Column van René Mittertreiner
Twee armen om je heen;
soms is dat het enige antwoord dat je nodig hebt (*)
Ze was er op het verkeerde moment, in de verkeerde tijd.
Oudejaarsnacht was het, in Keulen. Ze was naar haar tante
geweest, met de trein. Nu stond ze op het stationsplein.
Wat een drukte was het; ze genoot van het vuurwerk.
Al die kleuren, al die knallen, ze vond het prachtig! Plots voelde ze
een hand bij haar onderlichaam.
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“Er is bij de ontwikkeling ook rekening gehouden met diegenen die
in de auto, trein of op de fiets willen luisteren. Er is naast de gewone
stream ook een low-bit stream beschikbaar. Deze stream verbruikt
minder data wanneer je onderweg naar Radio Maria luistert”, zegt
Lars Gerfen, medewerker communicatie en promotie.
Radio Maria Nederland hoopt met deze app nog meer mensen te
bereiken met de Blijde Boodschap die de katholieke Kerk verkondigt.
De app kan worden gedownload via Google
Playstore, als u een Android telefoon heeft
of via iTunes als u een Apple product heeft.
den gevierd. Na de viering is de koster verantwoordelijk voor het
opruimen van de kerkzaal. De koster is ook verantwoordelijk voor
de sacristie en voor het bijhouden van de voorraad (kaarsen, brood
en wijn).
De koster vervult zijn/haar taak naast andere vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor beeld en geluid en voor het vervoer van
patiënten van en naar de kamer.
Deze vrijwilligerstaak, die samen met enkele andere kosters wordt
vervuld, kost per zondag ongeveer drie uur werk.
Mensen die geïnteresseerd zijn in deze vrijwilligersfunctie kunnen
contact opnemen met Lemke Krijgsman, vrijwilligerscoördinator
van het Franciscus Gasthuis (010-4616068) of met Joost de Lange,
geestelijk verzorger (010-4616000).
Ze schrééuwde het uit! Schreeuwen, gillen, dat was alles wat ze
doen kon nou... Mensen keken naar haar, maar ze was helemaal in
paniek! Een politieagent probeerde haar gerust te stellen,
zonder succes. In overleg met een andere agent besloot hij
haar thuis te brengen.
Ze wist het huisnummer niet meer... o ja, toch, 3!
Op nummer 2 bleek een gezinsvervangend tehuis te zitten.
Daar kwam Sjors op haar af, met open armen.
Twee armen om je heen; soms is dat het enige antwoord dat
je nodig hebt. Allebei verstandelijk gehandicapt, maar wat
begrepen ze elkaar goed! Zij snikte en stotterde, hij hield gewoon
van haar, ook nu, juist nu!
(*) spreuk uit de Gerarduskalender van de redemptoristen,
klooster Wittem

Jeugd & Jongeren
Misdienaar worden
Als uw kind het leuk vindt om misdienaar
te worden, stimuleer het dan alstublieft.
Het is een speelse manier om te groeien in
geloof en kerkbetrokkenheid. En dat wilt u
toch als ouder? Uw kind kan al misdienaar
worden na het ontvangen van de Eerste
Heilige Communie. Het brengt zeker enige
verplichting met zich mee, maar het kind
is over het algemeen maar 1x in de maand
aan de beurt en u kunt bij de aanmelding
aangeven dat bepaalde (zon-)dagen bezet
zijn en u kunt bij onverwachte verhindering
ook nog de beurt ruilen. Geef uw kind dus
s.v.p. op bij het parochiesecretariaat, een
pastor of de contactpersoon ter plaatse van
de misdienaars. Ze worden uiteraard eerst
geoefend en dienen de eerste keren met
ervaren misdienaars. Ook oudere kinderen
en zelfs vormelingen en middelbare scholieren kunnen nog misdienaar worden.

Het maken van een
palmpaasstok
Op 20 maart is het palmzondag.
Dan mogen alle kinderen naar de
kerk komen met een mooi versierde palmpaasstok. Zo maak je
een palmpaasstok:
Je hebt nodig:
• een lat van ongeveer 70 cm en eentje van
ongeveer 40 cm;
• crêpepapier of verf (geel, wit of helder
groen);
• papier om bloemen en versieringen van
te maken;
• touw / wol / garen;
• linten;
• broodhaantje (kopen bij de bakker of zelf
maken van brooddeeg);
• lekkere dingen (een appel, theezakjes, rozijnen, paaseitjes, koekjes, ...);
• een beetje hulp van een volwassene.

W. Kuipers

40-Dagengebedenboekje

Voor de 4e keer geven we dit jaar een
boekje uit voor de 40-dagentijd.
Vorige keren was het voor volwassenen en rond diaconie, dit jaar is
het weer een boekje met gebeden
voor kinderen. De kinderen die kunnen lezen kunnen zelf aan tafel of als
avondgebed een gebedje voorlezen.
Voor de kleuters staat er op het einde
een versje dat dagelijks terugkomt en
dat ze dus zo uit het hoofd kennen en
mee kunnen zeggen. Er ligt dit jaar
een accent op de natuur, naar aanleiding van de encycliek van de paus
Laudato Si, over het milieu.
De boekjes worden aan het begin van
de veertigdagentijd uitgedeeld in de
kerk en aangeboden aan basisscholen. U kunt ze ook via de secretariaten
krijgen.
Pastor Winfried Kuipers

Neem de twee latten en maak daar een
kruis van. Omwikkel dit kruis met stroken
crêpepapier. Versier de palmpaasstok met
zelfgemaakte papieren bloemen, kuikentjes
en slingers. Hang er lekkere dingen aan.
Van rozijnen kun je een snoer rijgen.
Als je er paaseitjes aan wilt hangen, kun je
die het beste in een zakje doen en dat zakje
vastmaken aan de palmpaasstok.
Bovenop steek je een broodhaantje.
In de kerk maken we er een palmtakje aan
vast. Let op: maak de stok niet te zwaar,
want je moet er goed mee kunnen lopen.

Natuurlijk kun je ook een kleinere stok maken.
Hieronder kun je lezen wat de
verschillende dingen van de
palmpaasstok betekenen.
Het kruis staat symbool voor
het kruis waarop Jezus sterft.
De palmtakken staan symbool voor de
intocht in Jeruzalem, als de inwoners Jezus
als koning verwelkomen door te zwaaien
met palmtakken. Het brood van het broodhaantje staat symbool voor het breken en
verdelen door Jezus van het brood bij het
laatste avondmaal. De haan verwijst naar de
haan die kraait nadat Petrus drie keer heeft
gezegd dat hij Jezus niet kent.
Eieren staan symbool voor het nieuwe leven. 30 Rozijnen staan symbool voor het
geld dat Judas kreeg om Jezus te verraden.
In plaats van rozijnen kun je ook andere
snoepjes gebruiken.
Voor wie is de palmpaasstok?
Na afloop van de viering in de kerk worden
de palmpaasstokken weggebracht naar
mensen die wat extra steun en aandacht
goed kunnen gebruiken. In de kerk zijn
adressen van mensen waar de stok naartoe
gebracht kan worden. De meeste mensen
zijn erg blij met zo’n bezoekje.
Als je heel graag een stok wilt geven aan
je opa of oma, dan kun je ook twee stokken maken: een voor je opa of oma en een
voor iemand die wat extra aandacht goed
kan gebruiken.
Marjo Wijsman, pastoraal werker

Nu aanmelden voor WJD Krakau:
€ 50 korting
De aanmelding voor de Wereld Jongeren
Dagen is nu gestart. 16-30 jaar.
Meld je nu aan op www.vnb.nl
BUSREIS met bisdom Rotterdam 17 juli-2
augustus: Let’s Go! Krakau.
Weg van Barmhartigheid. Samen vieren,
ontmoeting, feest met de hele kerk.
Via Echternach, Dachau, Praag. Mail naar:
jongerenpastoraat@bisdomrotterdam.nl

Voor deze reis krijgen de eerste 10 nietwerkende jongeren van onze parochie die
zich aanmelden € 50 korting.
Mail naar: wownaarkrakow@gmail.com
Er zullen ook nog sponsoracties voor beide
reizen gehouden worden.

FIETSTOCHT 9 juli-1 augustus:
Wow! Naar Krakow met jou! 1550 km in 2
weken via Eisenach en Mariabedevaartplaats
Czestochowa.
De Morgenster 11

Jeugd & Jongeren
Jongeren voor Vrede
Op 29 november trokken we
met zeventien jongeren uit
onze parochie naar Den Haag.
Om 12.00 uur verzamelden we
ons in de Sint Agneskerk aan de
Beeklaan om daar de Spaanstalige Eucharistieviering bij te wonen. Dat was meteen een bijzondere
ervaring. Alles was in het Spaans en daarmee moeilijk te volgen.
Dat gaf direct een indruk van hoe het moet zijn als je als vluchteling
hier aan komt en helemaal niets van de taal begrijpt.
Na een broodje vertelde Edwin Kools over het
thema van de bijeenkomst: de vluchtelingen.
Ook Jezus was ooit een vluchteling. Samen
met zijn ouders vluchtte hij naar Egypte omdat koning Herodus Hem wilde doden. Daarna
was er een indrukwekkend verhaal van Sander
van Aarle. Hij vertelde over de
opvang van vluchtelingen op
het Griekse eiland Kos, waar
hij afgelopen zomer heeft geholpen. Ook sprak hij
over zijn ervaringen tijdens de Wereld Jongeren
Dagen In Rio de Janeiro. Daarna was er een ontspannend gedeelte met een kennismakingsspel.

Om kennis te maken met de landen waar vluchtelingen vandaan
komen, zijn uit die landen afkomstige hapjes gemaakt.
Ondertussen zochten anderen
op internet informatie over de
redenen waarom mensen uit
die landen vluchten. Een man
uit Angola vertelde nog over
zijn problemen als vluchteling
in Nederland. Tenslotte zijn er
Sinterklaascadeautjes gemaakt voor de kinderen in het AZC in Den
Haag.
De dag werd in de kerk afgesloten met een gebed om barmhartigheid en het opsteken van een kaars bij het H. Hartbeeld.
Om 17.00 uur was iedereen na een geslaagde dag weer op weg
naar huis. Op de Facebookpagina van de parochie zijn nog meer
foto's te vinden.
Voor meer informatie over activiteiten voor jongeren in de parochie:
• ENS in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en
Bleiswijk: Jan Willem Koen, 06-28973248
• Rock Solid in Nootdorp, Pijnacker en
Ypenburg: Sjoerd Zuidersma, 06-21593936.

advertentie
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Pier Tolsma, diaken

Parochiekern H. Bartholomeus
De nieuwe pastoraatgroep
stelt zich voor

Colofon
Parochiekern H. Bartholomeus
Veenweg 36
2631 CL Nootdorp
www.parochiechristuskoning.nl
Locatiepastor:
M. van Zaal, priester

Deel 1: Sebastiaan van Alphen
In een beknopt interview wil ik
de leden van pastoraatgroep aan
u voorstellen. In dit eerste deel
maakt u kennis met Sebastiaan
van Alphen. Hij heeft binnen de
pastoraatgroep het onderdeel
catechese / leren in zijn portefeuille. Sebastiaan is een enthousiaste
35-jarige parochiaan uit Ypenburg / Den
Haag. Hij is getrouwd en heeft kortgeleden
zijn derde kind mogen verwelkomen.
De kinderen zijn 4, 2 en 0 jaar.
Ik vroeg hem wat volgens hem de functie van
de pastoraatgroep is. Voor hem betekent het
vooral de verbindingen leggen binnen de
geloofsgemeenschap maar ook naar buiten
toe. In de praktijk werkt dat volgens hem met
een dienstbare houding er vooral kunnen zijn
voor de vele werkgroepen en parochianen.

Daar de pastoraatgroep nog enkel
uit twee leden bestaat, zal het
incidenteel ook mogelijk zijn dat u
contact krijgt met Anne van Geen.
Omdat de benoeming door de
Bisschop voor 4 jaar is vroeg ik aan
Sebastiaan wat hij in deze jaren
graag wil bereiken. Hij zei: “Toen
wij 6 jaar geleden hier kwamen
wonen en bij de gemeenschap
kwamen, viel het ons op wat een mooie
actieve gemeenschap wij in Nootdorp –
Ypenburg hebben. Dat is nog steeds zo en ik
heb in die jaren ook gezien dat er veel ruimte
is om dat nog groter te maken. Ik wil mij
richten op voornamelijk de leeftijd tot en met
40 jaar: kinderen, tieners, jongeren en jonge
gezinnen. De Kinderkerk is een groot succes
in onze parochiekern en ik zou graag zien
dat er ook voor andere leeftijdscategorieën
een nog groter en constructiever aanbod
komt op het gebied van gemeenschap en
catechese, ook buiten de zondagsvieringen.
Een ambitieus plan en we wensen Sebastiaan
succes en Gods zegen voor de komende
vier jaar. In de volgende Morgenster maakt
u kennis met Anne van Geen, het andere lid
van de pastoraatgroep.

E. SecretariaatNootdorp@
ParochieChristusKoning.nl

Sebastiaan wil de samenwerking met de
diverse werkgroepen en het pastorale team
verbeteren door een beter contact met
elkaar, om zo elkaar van dienst te kunnen zijn
en elkaar te versterken. De werkgroepen die
vallen onder catechese / leren zullen dan ook
het meeste contact hebben met Sebastiaan.

Bankrekeningen:
NL82 INGB 0000 2670 40

Nieuws van de Kinderkerk

gespeeld en ook de Vastenperiode krijgt
extra aandacht. Hou de Morgenster, het
Kerkgeeltje of de website in de gaten!

Secretariaat geopend:
ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur
T. 015 3109159
(Na 12.00 uur en in het weekend
met telefoonbeantwoorder)

NL53 ABNA 0516 0390 24
T.b.v. de restauratie van de kerk:
o.v.v. restauratie kerk
NL15 RABO 0137 3027 03

Kopij

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

Afgelopen Adventsperiode hebben we toegeleefd naar de geboorte van Jezus door met
alle kinderen een deur te bouwen. Elke week
is er een apart thema met betrekking tot de
deur besproken. Het is een mooie kleurrijke
(stal)deur geworden met stenen en planken.
Door de geboorte van Jezus ging de deur
open en konden wij binnenkomen bij Hem.
Op eerste kerstdag was er om 15.00 uur
kindje wiegen. Met meer dan 50 kinderen
hebben we naar het kerstverhaal gekeken
dat opgevoerd werd door poppen. Het was
fijn om met elkaar te mogen zingen en de
geboorte van Jezus te vieren!
En nu kijken we vooruit naar het nieuwe
jaar. Er staan weer mooie activiteiten op
de planning, naast dat het elke week al
kinderkerk is tijdens de Eucharistieviering.
We gaan extra aandacht besteden aan Maria,
tijdens Palmpasen wordt het Passie verhaal

Erika de Vries

Namens de Kinderkerk medewerkers,
Karin Smid, tel. 06-24779880
Deur Adventsproject Kinderkerk
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Parochiekern H. Bartholomeus
Tineke Mooijman neemt afscheid
van het parochiesecretariaat
Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie
van zondag 3 januari jl. werd niet alleen
stilgestaan bij wat geweest is en wat gaat
komen in onze parochiekern maar ook bij
het afscheid van Tineke Mooijman. Zij is
ruim 14 jaar steun en toeverlaat geweest van
de parochie, pastores/het pastoraal team,
vrijwilligers en parochianen. Inmiddels
heeft Tineke de leeftijd bereikt dat zij met
haar man Harrie van haar pensioen kan
genieten. Dat betekent ook dat zij afscheid
neemt van het parochiesecretariaat.
In deze Morgenster willen wij graag aandacht
besteden aan de periode dat Tineke het
secretariaat van de H. Bartholomeus mede
heeft opgebouwd. Mart van der Kraan, oud
vicevoorzitter van het parochiebestuur,
stelde Tineke een aantal vragen in keuken
van de pastorie, een net zo vertrouwde plek
voor Tineke als het secretariaat.

werd ik zelfs thuis gebeld! Dat kwam omdat
ik toen met mijn telefoonnummer in de
parochiegids stond. Dat nummer heb ik er
in een volgende uitgave uitgelaten!” lacht
Tineke.
In de periode dat Tineke het secretariaat
bemande, werkte zij voor en met drie
pastorale teams. Mart zegt de indruk te
hebben gekregen dat wanneer er een nieuw
pastoraal team kwam, Tineke degene was
die zich steeds als een kameleon aanpaste
aan de wensen van het team.
“Ja,” beaamt Tineke, “dat moet ook wel
want je hebt steeds met andere mensen
en wensen te maken. Maar als ik iets op
een andere manier wilde doen, dan deed
ik dat altijd in overleg. Iedereen had z’n
‘lijstje’ waarmee werd gewerkt. Nu wordt
veel geregeld in het groter verband van de
nieuwe parochie en dat betekent dat die
eigen structuur ook een beetje verdwijnt.”

Aan de keukentafel in de pastorie, een voor Tineke Mooijman vertrouwde plek.

Als vrijwilliger was Tineke al lang actief
voor de parochie en in 2001 kwam zij op
het secretariaat terecht. Tineke vertelt
dat zij heel veel heeft geleerd van Maria
Brand, destijds vicevoorzitter van het
parochiebestuur. Zij bracht structuur in de
organisatie, een structuur waar zij steeds
mee is blijven werken.
“Het was een boeiende periode, en soms
vind ik het jammer dat ik geen dagboek
bijgehouden heb.”
Mart stelt dat Tineke toch wel de vraagbaak
en het geheugen van de parochie was. Als
iemand het niet meer wist werd gezegd
“vraag maar aan Tineke, die weet het wel”.
“Dat is zo,” zegt Tineke. “In de begintijd
14 De Morgenster

In al die jaren dat Tineke op het secretariaat
werkte, heeft zij veel koffie gezet. “Ja, we
hadden zo onze gewoontes,” zegt Tineke.
Eén er van was het koffie drinken. Zoals na
de Eucharistieviering, op de eerste vrijdag
van de maand, dan kwamen een groepje
kerkgangers, pastores en Jan de koster
koffie drinken in de pastorie. Interessante
onderwerpen kwamen daarbij aan de orde.
Altijd heel waardevol. Het koffiedrinken is
later verplaatst naar het parochiehuis.
Ook het koffie drinken met vrijwilligers in
de keuken was niet alleen gezellig maar ook
goed voor de informatie-uitwisseling.”

Vicevoorzitter Kees van der Kraan dankt Tineke
met een cadeau en een fraaie bos bloemen.

Gesteld mag worden dat er in die 14 jaar
veel gebeurd is in de parochie.
De Bartholomeuskerk moest grondig gerestaureerd worden. Tineke herinnert zich
nog dat zij de bouwvergaderingen notuleerde. “Dat was interessant maar ook heel
lastig omdat dat over ingewikkelde zaken
ging. Met Ab Rolvink heb ik toen heel fijn
samengewerkt. De fases 1, 2 en 3 van de
restauratie heb ik van A tot Z meegemaakt,
maar ook de bouw van het parochiehuis
en de restauratie van de kruiswegstaties,
kerststal en orgel.” Een mooie afronding van
haar werk bij de parochie is dat Tineke nu in
een geheel gerestaureerde pastorie haar
carrière op het secretariaat kan afsluiten.
“In al die jaren heb ik heel fijn samengewerkt
met heel veel mensen, waaronder Jolanda
van Eijk. Zij was mijn steun en toeverlaat.
Als ik er eens niet was, dan nam Jolanda
het van mij over. Jolanda heeft een groot
deel van de ledenadministratie opgezet en
houdt het nu up-to-date. Dat was en is een
hele klus.”
“Inmiddels is door het samenvoegen van
de parochies de samenwerking tussen de
secretariaten ook intensiever geworden.
Ook met alle vrijwilligers heb ik een goede
band. Als ik eens belde om hulp, dan was
iedereen heel bereidwillig om die hulp te
geven. Daar werd ik dan heel blij van.
Ik heb nooit het gevoel gehad er alleen
voor te staan.
Ik heb heel veel geleerd, het was een afwisselende baan, geen dag was hetzelfde.
Ik heb mijn opvolger Femke van der Sman
ingewerkt en ik heb er alle vertrouwen in dat
zij het goed zal doen. Zelf ben ik inmiddels
begonnen aan een cursus Frans. Dat komt
omdat één van onze zoons in Frankrijk woont
met zijn gezin en we daar nog wel eens naar
toe gaan. Het beheersen van de Franse taal
is dan natuurlijk heel handig. Nu kan ik gaan
genieten van mijn vrije tijd,” besluit Tineke.
Gerry Buursink

Parochiekern H. Bartholomeus
Festival of Lessons and Carols
was indrukwekkend
Op 29 november, de eerste zondag van de
Advent, was er in onze kerk een oecumenische viering in de aanloop naar Kerstmis.
Een viering volgens Engelse traditie, de zogenaamde “Festival of Lessons and Carols”.
Hierin werd de verwachte komst van het
Christuskind verteld en bezongen. De zeven

Eucharistische aanbidding op
donderdagavond
Met ingang van januari is de Eucharistische
aanbidding van de maandagavond verplaatst naar de donderdagavond. Dit is naast
de aanbidding op de donderdagmiddag van
13.30 en 14.30 uur. Dit biedt degenen onder ons met een baan en/of gezin een extra
mogelijkheid om de Heer persoonlijk in alle
rust te ontmoeten en tot ons hart te laten

Een gezegend en gezond 2016
toegewenst namens Live Life
Foundation
Een nieuwe start, een nieuw begin van het
jaar. Vorig jaar heb ik (Mariska de Bruijn)
samen met twee andere meiden, Live Life
Foundation in het leven geroepen, dat onvoorwaardelijke steun biedt aan de verbetering van de gezondheidszorg en hygiëne
voor de bewoners van Malawi. We zijn gevestigd in een dorp (Mzuzu) in Malawi. We zijn
dankbaar voor wat 2015 ons gebracht heeft
en zijn nog meer dankbaar voor de steun
die we van u hebben gekregen. Dankzij uw
giften met Oogstdankdag (€ 2.168,38), het
Bartholomeusfeest (€ 825,25) en vele particuliere bijdragen en een geweldige actie van
de kringloopwinkel in Nootdorp (€ 1000,00)
hebben we het afgelopen jaar vele mooie
acties kunnen ondernemen in Malawi. Zo is
er in samenwerking met Memisa een ambulance aangeschaft voor de kliniek in Mzuzu.
Deze zal halverwege februari 2016 in Mzuzu
en omgeving gaan rijden, waardoor patiënten niet meer uren hoeven te lopen of per
kruiwagen naar de kliniek vervoerd hoeven
te worden. Ook hebben we de malariabehandeling voor vele patiënten gesponsord waarvoor de rekeningen onbetaalbaar zijn. Tot slot
zijn we een project begonnen om pitlatrines
te bouwen voor de basisschool van Mzuzu.

kerkelijke koren uit Nootdorp en Ypenburg
namen deel aan het festival. The Living Lord
Singers, Cantorijen Nootdorp en Ypenburg,
Laus Deo, Puur en de kinderkoren Zamariem en De Vrolijke Nootjes. De korte bondige teksten uit het eerste Evangelie van
Johannes gevolgd met een hedendaagse
rijm werden afgewisseld met gezangen die
de teksten nog eens bekrachtigden: Kerstmis komt in zicht; we zoeken de stilte van de

nacht; elke kaars brengt meer licht op de nabije geboorte; de belofte van God: “Woord,
Licht en Leven” in Judea geboren voor ons
allemaal; zo ver weg en toch zo dichtbij. De
verwachte komst van Jezus: Wees blij, wees
blij, o Israël, Hij is nabij Emmanuel. De afwisselingen binnen de gehele dienst maakte
het bijzonder, boeiend en aangrijpend.

spreken. Het komende half jaar zal de aanbidding plaats vinden op de volgende donderdagavonden: 25 februari, 10 en 24 maart,
7 en 21 april, 19 mei, 2, 16 en 30 juni, telkens
van 20.30 tot 21.30 uur. Wilt u meer informatie over de aanbidding op de donderdagavonden dan kunt u contact op nemen
met Rianne Kok-Spoon, rianne-kokspoon@
hotmail.com of tel. 06-28969989.

Actie Kerkbalans 2016 gemist?

Rianne Kok-Spoon

In 2016 hopen we weer op uw steun te kunnen rekenen zodat we de kliniek meer kunnen uitbreiden. Dit is hard nodig. We hopen:
• een laboratorium te kunnen bouwen
voor de kliniek;
• waterpompen te plaatsen in verschillende omliggende dorpen waar men nu
enkel van de waterstroom van de Katopi
boom leeft;
• te sparen voor het bouwen van een
kraamafdeling.
Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en de vordering van onze ANBI status
aanvraag? Neemt u dan een kijkje op onze
website www.livelifemalawi.nl en schrijf u in
voor onze nieuwsbrief. Laat u ook een berichtje achter in ons gastenboek?

Fred Tijssen

Dit jaar liep de Actie Kerkbalans van 18 tot
30 januari. Vrijwilligers gingen op pad om
de enveloppen uit te delen en een week
later weer op te halen. Veel van hen lopen
al meer dan 20 jaar in hun wijk, anderen
werden dit jaar gevraagd en ook zij gingen
positief aan de slag. Deze mensen samen
vormen een groep die heel belangrijk is om
de actie voor onze kerk tot een succes te
maken. Bedankt voor jullie inzet!!
De tassen zijn weer ingeleverd maar het
totaal van de toezeggingen is nog niet bekend.
Als u dit bericht leest en de envelop met
formulieren niet heeft gekregen maar toch
nog wilt bijdragen dan kan dat natuurlijk.
Neemt u contact op met het secretariaat,
tel. 015-310 9159, dan zorgen wij dat u de
formulieren alsnog krijgt.
Werkgroep Kerkbalans

Tot slot nog een oproepje: we zouden
graag een samosa workshop (Malawiaanse
hartige bladerdeeghapjes) geven voor het
goede doel, maar zien op dit moment geen
mogelijkheid voor een locatie. Heeft u nog
ergens een ruimte over of een andere tip,
dan houden we ons van harte aanbevolen.
Namens Live Life Foundation wensen we u
een gezegend en gezond 2016!
Mariska de Bruijn, voorzitter Live Life Foundation
Tel. 06 17590495
mariska@livelifemalawi.nl
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Liturgische Kalender
Februari

zaterdag
6 februari

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

H. Bartholomeus
Nootdorp

H. Joannes de Dooper
Pijnacker

Onze Lieve Vrouw
Geboorte, Berkel

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

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

Zo. 11.00 u
Do. 19.00 u Rozenkrans

WV - O.l.v. parochianen

EV – W. Kuipers
De Cantorij

Geen viering

EV – M. van Zaal
Laus Deo

WV – K. Bracco Gartner
Samenzang

EV/Familieviering
W. Kuipers
BeRKelnootjes
Eigen kerkband
KWD en Crèche

19.00 EV – M. van Zaal
The Living Lord Singers

09.00 EV – M. van Zaal
K. Bracco Gartner

19.00 GV – P. Tolsma

zaterdag
13 februari

EV – M. van Zaal

WV - O.l.v. parochianen
Samenzang

Geen viering

zondag
14 februari

EV – M. van Zaal
De Vrolijke Nootjes

EV – J. Zuidgeest
St. Cecilia

WV – M. Wijsman
Cantemus Domino

WV – M. Wijsman

EV – M. van Zaal
De Cantorij

Geen viering

zondag
7 februari
woensdag
10 februari
ASWOENSDAG

1e zondag van de
veertigdagentijd

13.00 Doopviering

Bisschoppelijke
Vastenaktie
woensdag
17 februari
zaterdag
20 februari
zondag
21 februari

EV – M. van Zaal

zondag
28 februari

19.00 Taizéviering in De Dorpskerk
WV – P. Tolsma

EV – W. Kuipers
Salvation

Geen viering

EV - M. van Zaal

WV - P. Tolsma
St. Cecilia
Koffie drinken in De Schakelaar.

EV - M. van Zaal
Cantemus Domino

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

EV

= Eucharistieviering

WV = Woord- en gebedsviering (of –communieviering)
GV = Gezinsviering
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EV – W. Kuipers

13.00 Doopviering o.v.

2e zondag van de
veertigdagentijd

zaterdag
27 februari

EV – M. van Zaal
Vivace

Liturgische Kalender

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

Februari

zaterdag
6 februari

Pius X
Rodenrijs

Onze Lieve Vrouwe
Visitatie, Bleiswijk

St. Willibrord
Bergschenhoek

Za. 19.00 u

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

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

WV – K. Bracco Gartner
Pius X koor

EV – M. van Zaal
Samenzang

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

Geen viering

Blasiuszondag
EV/Gezinsviering/
Terugkomviering dopelingen
M. van Zaal / P. Tolsma
Op Blijde Wijs

EV - W. Kuipers
The Young Christian Singers

Geen viering

19.00 GV – M. Wijsman
St. Caecilia

19.00 EV – W. Kuipers
Caeciliakoor

zaterdag
13 februari

WV - O.l.v. parochianen

Geen viering

WV – M. Wijsman
Orgel/samenzang

zondag
14 februari

Geen viering

EV – M. van Zaal
St. Caecilia

Presentatieviering EHC
M. Wijsman
Kerkrakkertjes
Kinderopvang

zondag
7 februari
woensdag
10 februari
ASWOENSDAG

1e zondag van de
veertigdagentijd

Bisschoppelijke
Vastenaktie

13.00 Doopviering

woensdag
17 februari

19.00 Vastenviering
O.l.v. parochianen

zaterdag
20 februari

WV – K. Bracco Gartner
Pius X koor

WV – O.l.v. parochianen
Samenzang

WV – P. Tolsma
Orgel/samenzang

Geen viering

WV/Themaviering
K. Bracco Gartner
Lesito

EV – W. Kuipers
Caeciliakoor

EV – M. van Zaal

Geen viering

WV – M. Wijsman
Orgel/samenzang

Geen viering

EV/MOV-viering
W. Kuipers
St. Cecilia

Themaviering vastenactie
EV - W. Kuipers
Caeliliakoor

zondag
21 februari

2e zondag van de
veertigdagentijd

zaterdag
27 februari
zondag
28 februari

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

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

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

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

H. Bartholomeus
Nootdorp

H. Joannes de Dooper
Pijnacker

Onze Lieve Vrouw
Geboorte, Berkel

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

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

Zo. 11.00 u
Do. 19.00 u Rozenkrans

vrijdag
4 maart
zaterdag
5 maart

WV – O.l.v. parochianen
The Living Lord Singers

EV – W. Kuipers
De Cantorij

Geen viering

zondag
6 maart

EV – W. Kuipers
Laus Deo

EV – J. Zuidgeest
Samenzang

Presentatieviering EHC
EV – W. Kuipers
BeRKelnootjes
Eigen kerkband
KWD en Crèche

WV - O.l.v. parochianen
Samenzang

Geen viering

Presentatieviering EHC
Gezinsviering
M. van Zaal / K. Bracco Gartner

EV – W. Kuipers
Cantemus Domino

4e zondag van de
veertigdagentijd

Laetare

13.00 Doopviering

zaterdag
12 maart

EV – M. van Zaal

zondag
13 maart

EV – M. van Zaal
Laus Deo

dinsdag
15 maart

19.00 Boeteviering – M. Wijsman
Aansluitend biechtgelegenheid.

Boeteviering in Nootdorp

WV – K. Bracco Gartner

EV – M. van Zaal
De Cantorij

Geen viering

EV – M. van Zaal
Processie
Laus Deo

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

EV – W. Kuipers
De Juiste Stemming

5e zondag van de
veertigdagentijd

woensdag
16 maart
zaterdag
19 maart
H. Jozef
zondag
20 maart
PALMZONDAG

19.00 Taizéviering
in De Ontmoetingskerk

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

EV

= Eucharistieviering

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

18 De Morgenster

Liturgische Kalender

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

Maart

Pius X
Rodenrijs

Onze Lieve Vrouwe
Visitatie, Bleiswijk

St. Willibrord
Bergschenhoek

Za. 19.00 u

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

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

vrijdag
4 maart

19.30 IKO-viering
Ds. E. van Rooijen

zaterdag
5 maart

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

EV – M. van Zaal
Samenzang

WV – M. Wijsman
Orgel/samenzang

zondag
6 maart

Geen viering

EV – M. Van Zaal
Lesito

EV – M. van Zaal
Caeciliakoor

zaterdag
12 maart

WV – P. Tolsma

Geen viering

EV- W. Kuipers
Orgel/samenzang

zondag
13 maart

Geen viering

WV – P. Tolsma
St. Caecilia

EV – W. Kuipers
Orgel/samenzang

4e zondag van de
veertigdagentijd

Laetare

5e zondag van de
veertigdagentijd

dinsdag
15 maart
woensdag
16 maart

19.00 Boeteviering
O.l.v. parochianen

zaterdag
19 maart
H. Jozef

EV – W. Kuipers
Pius X koor

WV – P. Tolsma
Cantor

WV – M. Wijsman
Orgel/samenzang

Geen viering

EV /Gezinsviering
M. Van Zaal
Op Blijde Wijs

EV – W. Kuipers
M. Wijsman
Caeciliakoor
Kinderwoorddienst

zondag
20 maart
PALMZONDAG

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

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

11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
14.30 uur
16.00 uur
19.00 uur
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Parochiekern H. Joannes de Dooper

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

Deelname gratis, aanmelden niet nodig. Wil je aan de voorbereidingen van het Paasfeest
meewerken? Neem contact op met Jitka Bulthuis jitkabulthuis@hotmail.nl, 06 39352557.

Locatiepastor:
K. Bracco Gartner, pastoraal werker

Kennismaken met onze
nieuwe communicantjes

Secretariaat geopend:
ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur
T. 015 3692480
(na 12.00 uur en in het weekend

Op 17 april aanstaande zullen
23 kinderen hun Eerste Heilige
Communie ontvangen.
We zijn in december met de
voorbereidingen begonnen.
De voorbereiding bestaat uit
een aantal ouderbijeenkomsten
en kinderbijeenkomsten. Pastor Bracco Gartner en pastoor Kuipers zijn hierbij betrokken.

met telefoonbeantwoorder)

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

Tijdens de bijeenkomsten praten we samen
over de verschillende thema’s uit het werkboek “Blijf dit doen” om de kinderen goed
voor te bereiden. Ook lezen we verhalen uit

het oude en nieuwe testament.
Op deze wijze proberen we de
kinderen te leren wat de betekenis is van de eucharistie en
waarom we dit iedere zondag
weer herhalen.
Op 13 maart 2016 is de presentatieviering van de deelnemers
aan de Eerste Heilige Communie
en kunt u kennismaken met de
communicantjes.
We hopen van harte dat u de communicanten een warm welkom geeft in deze viering.
Namens de werkgroep EHC,Mirjam van Kuijk

Eenheid van de Christenen

Kopij

RedactiePijnacker@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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De Internationale bidweek voor de Eenheid van de Christenen vond plaats van 17 januari tot en
met 24 januari. Als afsluiting hiervan was er op zondag 24 januari een Oecumenische viering
in de Dorpskerk te Pijnacker. Het koor Salvation werd versterkt door begeleiding vanuit de
Dorpskerk en heeft zo zijn medewerking verleend.
De viering was grotendeels door de jongeren gemaakt, het was een jeugddienst.
Voorgangers waren Ds. Treuren en pastor Kees Bracco Gartner.
Annie van der Burg

Parochiekern H. Joannes de Dooper
Personele wijzigingen in de pastoraatgroep
Twee nieuwe gezichten in het Pijnackerse kerkwerk
In betrekkelijk stilte hebben twee “oudgedienden”, beiden jarenlang
nauw betrokken bij het reilen en zeilen van onze parochiekern,
afscheid genomen van de pastoraatgroep. Charles van der Mast
(Liturgie) en Mia van der Voort (Diaconie) hebben met ingang van
het nieuwe jaar hun taken als vrijwilliger overgedragen aan opvolgers
Annie van der Burg en Jos Arends. Eén ding is dus in ieder geval niet
veranderd: het kerkwerk op beide gebieden blijft in handen van een
“bekend gezicht”. De Morgenster sprak met drie van de betrokkenen.
Charles van der Mast was jarenlang het gezicht van de pastoraatgroep. In de roerige jaren van de fusie en de omvorming tot een
parochie Christus Koning was de pastoraatgroep, zoals Charles het
uitdrukt, “de ogen en oren van het pastorale team”. Dat betekent
in dit geval allesbehalve het bewaken van de gebaande weg, want
die was (en is) er gewoon niet! Er was, noodzakelijkerwijs door
de drukke werkzaamheden van de pastores, altijd juist heel veel
ruimte voor vrijheid-in-gebondenheid en voor eigen initiatieven,
en dat blijft ook zo.
Ook opvolgster Annie van der Burg zal ongetwijfeld worden
geconfronteerd met zaken waarvoor nergens een draaiboek
klaarligt. “Daarom is het sámen doen zo belangrijk”, zo benadrukken
beiden. Annie: “Ik heb ja gezegd tegen deze taak, omdat ik het toch
als een soort roeping voel. Het is heel belangrijk om mooie, goed
verzorgde vieringen te hebben. Daarvoor moet je samenwerken:
met de kosters, de voorgangers, de koren, organisten, lectoren, de
bloemengroep, de schoonmaaksters en al die andere vrijwilligers
en vrijwilligsters.” Voor hen wil zij een vraagbaak en aanspreekpunt
zijn. Annie vermoedt dat de praktische invulling, meer nog dan het
natuurlijk ook aanwezige spirituele gedeelte, het grotere deel van
het werk zal vormen.
Ubi caritas est
Wat meer in de luwte dan de in de vieringen zo zichtbare liturgie
ligt de diaconie. Van oudsher speelt de parochiële caritas zich af
in het domein van mens-tot-mens, de uitgestoken hand die hulp
biedt aan de hand die juist naar hulp reikt. Mia van der Voort was
in onze parochie het contactpunt voor al die vrijwilligers die in stilte
bijvoorbeeld de zieken bezoeken, thuis of in het ziekenhuis.
Ook was (en is) zij namens onze parochiekern betrokken bij zaken
als de Adventsactie, de Vastenestafette en Vastenactie, Vredesweek,
Fairtrade etc. Daarnaast speelt diaconie een belangrijke rol in het
overleg met welzijnsorganisaties zoals De Zonnebloem, de KBO,
het Rode Kruis en de collega-kerken.

Net als bij het werkveld liturgie gaan er ook bij diaconie “panelen
schuiven”, zoals een gestage verandering ooit eens in een politiek
rapport is genoemd. Natuurlijk is er ook hier het “nieuwe gezicht”
Jos Arends. Maar bovenop de bestaande taken is er ook een nieuwe
invulling.
Onder invloed van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) worden er steeds meer zorg- en hulptaken door het Rijk naar
de gemeenten verschoven. Dat vraagt om een stevig aanwezige
kerkelijke betrokkenheid, een “gemeenschappelijk platform van de
kerken in Pijnacker en Nootdorp”, zoals Jos Arends het zelf uitdrukt.
Een duidelijk herkenbaar aanspreekpunt te zijn voor (hulp)vragen
van binnen en buiten de gemeentelijke politiek als de situatie
daarom vraagt, dat is wat hij zich in het diaconaatswerk ten doel
stelt. Denk bijvoorbeeld aan –erg actueel- alles wat er komt kijken
bij de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Dat Jos Arends gepokt
en gemazeld is in de lokale politiek en over een uitgebreid netwerk
beschikt , maakt hem uitstekend geschikt voor deze ‘klus’.
Inspiratie en bezieling zijn volop aanwezig: Jos Arends heeft als
deelnemer aan de Alphacursus veel geleerd over wat het geloof
met en voor je kan doen. Als kind opgegroeid in het Rijke Roomsche
Leven heeft hij, in een heel persoonlijk proces van verandering,
de Alphacursus ervaren als stimulans tot een moderne vorm van
geloven. Deelname aan de Omegacursus (het vervolg op Alpha,
hoe kan het ook anders) staat al in de agenda. Maar daarover
wellicht meer in een volgende editie van De Morgenster. Voor nu
aan beiden ook vanaf hier heel veel voldoening gewenst bij het
werk in liturgie en diaconaat.
Henk Kleinrouweler

V.l.n.r.: Jos Arends, Annie van der Burg en Charles van der Mast.
Mia van der Voort ontbreekt op de foto.

Werken aan en in gemeenschapsopbouw
Zoals u heeft kunnen lezen zet de pastoraatgroep haar werk voort met twee nieuwe, enthousiaste vrijwilligers in haar midden.
Na de verhuizing van Bruno van der Werff blijft echter nog steeds één vacature in de pastoraatgroep onvervuld: die van portefeuillehouder
Gemeenschapsopbouw. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd te reageren.
U kunt uw interesse voor het werk in de gemeenschapsopbouw kenbaar maken bij zowel de afscheid nemende als de nieuwe leden van
de pastoraatgroep.
Lees voor meer nieuws verder op pagina 23
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Parochiekern H. Joannes de Dooper
Projectkoor voor kinderen
In de gezinsviering op Kerstavond heeft het
kortgeleden opgerichte “Projectkoor voor
kinderen” (er wordt nu nagedacht over een
nieuwe naam voor het koor) een zeer goede
eerste prestatie geleverd. Door het vertrek
van Tonnie en Wim Sedee naar Brabant is
het kinderkoor een tijdje “in ruste” geweest.
We hebben hard gezocht naar een opvolger.
In september hebben we een enthousiaste
muziekdocent gevonden in de persoon
van Mario Kind. Hij is bekend op diverse
basisscholen in Pijnacker en omgeving door
de leuke gitaar-, piano- en muzieklessen
die hij op en na schooltijd geeft.
Wij hebben met hem een wervingsplan
gemaakt om voldoende kinderen te
krijgen voor een eerste project tijdens
de kerstviering. Op 14 november vond
de eerste repetitie plaats. Door mondop-mondreclame waren er snel veertien
enthousiaste kinderen lid! Van de ouders

PCI in Pijnacker: Praktisch
en Creatief Inspringen
(bij acute problemen)
Bent u ze moe, al die discussies met en
zonder nuance over de “vluchtelingenproblematiek”? Terwijl de politiek overlegt
en de maatschappij zich reurt, blijven er
mensen uit andere landen toevlucht zoeken
in ons land. Gelukkig zijn er ook
heel veel ogen, oren en handen
beschikbaar voor de praktische
kant van de zaak. Ook vluchtelingen moeten immers ergens
wonen, de was doen en hun
boodschappen kunnen betalen.
De Parochiële Caritas Instelling
(PCI) helpt hen daarbij een
handje. Voor het tweede jaar
achter elkaar kwam de opbrengst van de
traditionele PCI-deurcollecte tijdens de
viering van het Christus Koningfeest ten
goede aan het Steunfonds Vluchtelingenwerk
Pijnacker-Nootdorp.
Met uw steun konden vluchtelingen met
een officiële verblijfsstatus (in de gemeente
Pijnacker-Nootdorp zullen er daarvan in 2016
naar verwachting ongeveer 160 bijkomen)
genieten van een kleine kersttoelage.

horen we dat de kinderen er heel veel plezier
aan beleven en graag blijven komen.
Door ademhalingstechnieken te oefenen
leren de kinderen hun stem en hun lichaam
goed te gebruiken. Het is geweldig dat het
koor in zes repetities zomaar vijf kerstliedjes
heeft weten te leren! Fantastisch dat Mario
dit voor elkaar heeft gekregen in zo korte
tijd. Als ‘generale repetitie’ koos Mario
ervoor om ze te laten zingen tijdens het
kerstconcert op zondag 13 december j.l.
, in Brasserie Huszar in Delft. Dit is een
halfjaarlijks terugkerend evenement van
zijn muziekschool ‘Kind of Music’, waarbij
leerling-muzikanten met gitaar, piano en
zang hun ‘geleerde kunsten’ mogen vertonen. Ons piepjonge koor is daar voor
het eerst opgetreden met enkele van de
geleerde kerstliederen! Geweldig voor de
kinderen en alle aanwezigen.
Na deze flitsende start gaan we verder
om met deze kinderen de viering met
Palmpasen op te luisteren. We denken en

In de Telstar van november kon u daar meer
over lezen. Of zoals bij het Iraanse gezin dat
in Nootdorp kwam te wonen zonder een
cent op zak. De PCI zorgde voor geld voor de
allereerste boodschappen, totdat de officiële
instanties het na een paar dagen konden
overnemen. Kleinschalig, praktisch en direct,
zonder formulieren en rompslomp: dat is de
PCI. En zeker niet alleen voor vluchtelingen!
Kent u iemand in uw omgeving
die het schoolreisje voor zijn of
haar kind met geen mogelijkheid
kan betalen? Iemand met een
chronisch lege portemonnee
en een plotseling haperende
wasmachine? Of iemand die op
een van die andere duizenden-een-manieren, vaak geheel
buiten eigen schuld, in acute
nood is geraakt vanwege een onverwachte uitgave? Meld het bij de PCI van
onze parochiekern! U kunt mailen naar
secretariaatPCIPijnacker@gmail.nl .

Het nieuwe kinder-projectkoor o.l.v. Mario Kind
timmert hard aan de weg.

hopen dat er vast nog meer kinderen willen
meezingen! Er is plaats genoeg. Op zaterdag
9 januari zijn we weer begonnen met de
repetities. Deze is op de zaterdagmorgen
van 09:30 - 10:30 uur in de bovenzaal van
het Parochiehuis, Oostlaan 38A in Pijnacker.
Palmpasen valt op zondag 20 maart.
Voor meer inlichtingen en opgave van
kinderen kunt u terecht op annievdburg@
outlook.com.
Annie van der Burg en Charles van der Mast,
Pastoraatgroep

Kindje wiegen
Op eerste Kerstdag was er om
09.30 uur voor de allerkleinsten
Kindje wiegen in de Joannes de
Dooper kerk. Het was op dit vroege
tijdstip omdat er om 11.00 uur een
Eucharistieviering was. De kinderen
konden meespelen in het kerstspel
en gingen, verkleed als herder, engel,
Maria , Josef etc., helemaal op in hun
spel. Na afloop kregen ze nog een
kleine traktatie en een kleurplaat.
Complimenten voor de werkgroep
die dit mogelijk heeft gemaakt!
De pastoraatgroep

Achterin de kerk liggen altijd folders met
de namen en contactgegevens van de PCIbestuursleden.
Neemt u gerust een foldertje mee!
Henk Kleinrouweler
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Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Een bijzonder Nieuwjaar

Colofon
Parochiekern
Onze Lieve Vrouw Geboorte
Noordeindseweg 102
2651 CX Berkel en Rodenrijs
www.parochiechristuskoning.nl
Locatiepastor:
W. Kuipers, priester
Secretariaat geopend:
di. t/m vr. 10.00 - 12.00 uur en
zaterdag van 09.00 - 12.00 uur.
T. 010 5112330
E.	SecretariaatBerkel@
ParochieChristusKoning.nl
Pius X-kerk
Anjerdreef 48
2651 XT Berkel en Rodenrijs
Bankrekeningen:
NL11 INGB 0000 5890 00
NL42 RABO 0106 7930 98
De stipendia kan men contant betalen op het secretariaat of storten op:
NL93 RABO 0307 4029 24
o.v.v. de misintentie

Als u dit leest is het nieuwe jaar alweer
even op gang. Namens de Locatieraad en
alle andere vrijwilligers wens ik u alsnog
een gezegend en gelukkig 2016. Het wordt
voor onze parochiekern een bijzonder
jaar. Binnenkort starten we met de grote
restauratie van pastorie en hoofdkerk.
Een ingreep die we niet langer kunnen
uitstellen omdat dan grotere schade dreigt.
Bijzonder blij zijn we dan ook met de inzet
en bijdragen van velen. Op www.vijfvoor12.nl
vindt u alle actualiteiten, zoals over het grote
sponsordiner op vrijdag 5 februari en de Kids
and Funmiddag op zondag 6 maart. Ook
parochianen uit onze omliggende kernen zijn
daarbij natuurlijk welkom!
De hersteloperatie leidt straks ook tot enkele
kleine aanpassingen in de dagelijkse gang
van zaken. In de Nieuwsbrief Restauratie
bij deze Morgenster staan het verwachte
tijdschema van de aannemer en de beperkte
aanpassingen om straks alles in goede banen
te kunnen leiden.

Sobere maaltijd en
vastenvieringen in 2016
Ook dit jaar beginnen wij de
vastenperiode met een sobere
maaltijd.
Tijdens de sobere maaltijd,
die plaats zal vinden op
woensdag 17 februari a.s. in de
benedenzaal van de Pius X kerk
in Rodenrijs, zal een presentatie
gegeven worden van het project van de
vastenactie. Dat is een voedsel project in
Oeganda met thema “Water, bron van leven”.
De sobere maaltijd begint om 17.30 uur en
daarna volgt om 19.00 uur de vastenviering,
ook met het thema “Water bron van leven”.

Hulp gevraagd

Kopij

RedactieBerkel@
ParochieChristusKoning.nl
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Binnen onze parochiekern zijn we
op zoek naar een aantal ouders
die op Palmzondag het maken
van de Palmpasen-stokken willen
organiseren. Het betreft een
éénmalige activiteit per jaar. Als dit
iets voor u is zouden we graag met u
in contact komen.

Eind december hebben enkele pastores samen
met de pastoraatsgroep en de locatieraad
tijdens een gezellige bijeenkomst in het
parochiehuis met elkaar teruggekeken op
2015. Ook werd de inzet voor 2016 met elkaar
gedeeld. Iedereen was vooral positief over
de toegenomen betrokkenheid binnen onze
parochiekern. Onze parochiegemeenschap
is immers meer dan alleen de gezamenlijke
zorg voor een kerkgebouw; het is vooral
een Samen Onderweg, waarbij we proberen
steeds oog te hebben voor elkaar.
Bij deze Morgenster vindt u ook de folder
voor de Algemene Kerk Bijdrage. In de
bijbehorende brief lichten wij toe hoe we
met uw jaarlijkse bijdrage ook in 2016 willen
zorgen voor het normale onderhoud van
onze gebouwen en het financieren van alle
vrijwilligersactiviteiten. Niet alle parochianen
doen echter mee met deze AKB. In navolging
van omliggende parochiekernen starten we
daarom dit voorjaar met een persoonlijke
benadering van deze parochianen.
Johan van der Burg, voorzitter locatieraad

De tweede en laatste vastenviering is, zoals vorig jaar, een
boeteviering. Deze viering zal
plaatsvinden op woensdag 16
maart a.s., eveneens in de Pius X
kerk om 19.00 uur.
Wij nodigen u allen, ook onze
medeparochianen uit de andere
parochiekernen, van harte uit om
deel te nemen aan deze maaltijd
en vieringen.
Namens de werkgroep Woord en Communievieringen en de MOV groep,
Frand Uijttewaal

Er is een format aanwezig en de
dames en heren die het voorheen
organiseerden zijn graag bereid u op
weg te helpen. U kunt zich aanmelden
bij het parochiesecretariaat of bij
mij.
Mailadres:
Liturgieberkel@
parochiechristuskoning.nl
Loes Wijsman

Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Uit de Pastoraatsgroep:
De familiezondag-vieringen voorzien in
een behoefte. De reacties op deze vieringen zijn erg enthousiast. In het overleg met
de vertegenwoordigers liturgie van de verschillende pastoraatsgroepen zal worden
geprobeerd een rooster te maken, zodat er
geen overlap van gezins-activiteiten plaatsvindt in de verschillende kernen.
Een van de punten van het beleidsplan van
de parochie dat iedere kern een vorm van
catechese voor kinderen (zoals in onze kern
de cathclub) zal opstarten, is besproken in
een overleg met vertegenwoordigers uit de
verschillende parochiekernen.

10 geboden
van een gastvrije kerk
Onze parochie wil een gastvrije kerk zijn.
Dat doen we onder meer door mensen welkom te heten bij de weekendvieringen. U
kent wellicht een t.v.-programma waarin de
gastvrijheid van een stad wordt getoetst.
Hoe zou uw kerk scoren op de schaal van
gastvrijheid? Op de website missionairsteunpunt vond ik een mooi artikel met de
uitdagende titel “De 10 geboden van gastvrije kerken”. Niet alles in het artikel is even
herkenbaar en toepasbaar. Toch is het goed
om na te denken over de vraag hoe gastvrij
we zijn. Hierbij volgende een aantal citaten
uit genoemd artikel:
1. U zult bidden voor de mensen in de
viering die u niet herkent. Dat zijn waarschijnlijk gasten die zich oncomfortabel of
onzeker voelen.
2. U zult niet aan de einde van de rij zitten. Verplaats naar het midden, zodat gasten zich niet langs u hoeven te wringen. U
overleeft uw nieuwe plaats echt wel.

Berichtgeving van de PIUS X
• Zaterdag 6 februari en 5 maart zal er na
de H.mis van 19.00 uur koffie worden
geschonken in de Pius X kerk aan de
Anjerdreef 48 in Rodenrijs.
Iedereen is van harte welkom.

Lansingerland zal gezamenlijk een cathclub
organiseren en Pijnacker en Nootdorp ook.
Eva van Rijn is de werkgroep Eerste Heilige
Communie komen versterken. Vanaf deze
plaats heten wij haar hartelijk welkom!
Op 10 september a.s. is de O.L.V. Geboortekerk weer geopend tijdens Monumentendag. Thema van de monumentendag is
Iconen en Symbolen.
De planning van de familievieringen voor
de periode na Pasen is doorgenomen.
De data worden iets aangepast.

Ton Neijenhuizen heeft zijn kosterschap
neergelegd. Hij is ongeveer 25 jaar koster
geweest. Wij bedanken hem heel hartelijk
voor zijn inzet. Hij heeft inmiddels de gebruikelijke attentie en een bloemetje ontvangen.
Het is ons gelukt iemand te vinden die de
kostersgroep gaat versterken, namelijk
Koos Wessel. We zijn heel blij dat hij het
team wil komen versterken en heten Koos
hartelijk welkom.
De datum voor de vormselviering is aangevraagd bij het Bisdom. Het vormsel zal in januari 2017 zijn. De voorbereidingen starten
in september.
Namens de pastoraatsgroep, Loes Wijsman

3. U zult vrijwilligers aanstellen om gasten te helpen. Deze vrijwilligers zijn goed
zichtbaar, zodat gasten weten aan wie ze
hulp kunnen vragen.
4. U zult gasten helpen. Zelfs met vrijwilligers kan het zijn dat er gasten zijn die hulp
zoeken. Komt dan uit uw comfortzone en
vraag of u ze kunt helpen.
5. U zult niet te lang praten met uw heilige vrienden. Natuurlijk het is goed om met
uw parochianen bij te kletsen, maar doe dat
niet te koste van een gesprek met een gast.
6. U zult mensen groeten die u niet kent.
Het is misschien een risico, het kunnen
parochianen zijn die u niet kent. U kunt zelfs
in een kort gesprek verzeild raken, maar
geen zorgen, u overleeft het wel!”
Hoe ervaart u de gastvrijheid in onze
vieringen? Reacties op dit artikel
zijn welkom op secretariaatberkel@
parochiechristuskoning.nl of de pastorie.

Collecteschema 2016
• 16 t/m 31 januari Actie Kerkbalans
• 10 februari t/m 17 maart Vastenactie
/ Kinderkoor en misdienaars tijdens
presentatieviering 1e communicantjes
• 26 en 27 maart collecte Wereld
Jongeren Dagen
• 7 t/m 15 mei Pinksteractie (week voor
de Nederlandse missionarissen)
• 27 en 28 augustus MIVA (Missie
Verkeersmiddelen Actie)
• 17 t/m 25 september collecte
Vredesweek
• Oktober Oogstdankdag, LTO-collecte
met doel
• 22 en 23 oktober Missiezondag
• 19 en 20 november Priesteropleiding
van het bisdom
• 26 nov. t/m 18 december
Bisschoppelijke Adventsactie
Niet genoemde collecteerdoelen dienen ruim

Tom van der Hoeven,
lid pastoraatsgroep Berkel

vooraf besproken te worden met de locatieraad
O.L.V Geboorte. Alle collectes (behalve Kerkbalans
en die via een zakje gaan) zijn deurcollectes.

Kringloopwinkel De Paardestal
• Zondag 7 februari en 6 maart wordt er
een gezellige middag georganiseerd
voor alle alleenstaanden in onze parochie. Van 14.00 tot 17.00 uur zal de
Pius X kerk aan de Anjerdreef 48 open
zijn om er een gezellige middag van
te maken. Iedere alleenstaande is van
harte uitgenodigd.
Marja Koot

De Kringloopwinkel De Paardestal bevindt
zich onder de O.L. Vrouw Geboortekerk en
verkoopt tweedehands goederen, waarvan
de opbrengst ten goede komt aan projecten over de hele wereld.
U kunt goederen die u niet meer gebruikt
tijdens de openingstijden aanbieden.
Kijk voor de openingstijden op de website
van de Paardestal: www.depaardestal.net
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Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Kind aan huis in Gods huis
“Onze Kerk”, een uitdrukking met veel betekenissen. We kunnen ermee bedoelen: de katholieke wereldkerk met haar 1,2 miljard leden
en ruim 400.000 priesters. Maar we kunnen er
ook het bisdom (Rotterdam), onze parochie of
onze lokale geloofsgemeenschap in Bleiswijk
mee aanduiden. En tenslotte: ons kerkgebouw,
de kerk van Onze Lieve Vrouwe Visitatie in
Bleiswijk. Over deze laatste invulling van het
begrip, ons kerkgebouw, wil ik het dit keer met
u hebben.

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

Kopij

RedactieBleiswijk@ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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We kennen het allemaal, ons kerkgebouw,
onze kerk. Velen van ons zijn er gedoopt, hebben er hun Eerste Communie gedaan, het H.
Vormsel ontvangen. Velen zijn er getrouwd,
hebben hun kinderen naar het doopvont gebracht. En velen hebben er de avondwake en
uitvaartmis van hun ouders, kinderen en geliefden meegemaakt. En last but not least: We
worden er wekelijks uitgenodigd aan de tafel
van de Heer. Kortom, we zijn er kind aan huis.
Onderzoek heeft uitgewezen, dat katholieken over het algemeen meer gehecht zijn
aan hun kerkgebouwen dan protestanten en
andere christelijke denominaties. De spiritualiteit van de sacramenten straalt voor hen
als het ware af op het gewijde kerkgebouw.
Daarom is een kerksluiting voor katholieken
dan ook veel meer dan een organisatorische
kwestie. Zeker, je kunt binnen je parochie wel
in een ander kerkgebouw terecht, maar je wilt
toch liever dat gebouw, waar jouw herinneringen liggen en je al die sacramenten gekregen hebt, behouden.
Vaak beseffen mensen dat te laat. Ze gaan pas
actie voeren voor het behoud van hun kerkgebouw als het in feite al te laat is. Veel beter is
het dan ook om die acties al te voeren als de
situatie nog gezond is. En dat begint met acties voor het onderhoud. Want bij een vervallen
kerkgebouw wordt de conclusie bij parochie en

Werkgroep kinderwoorddiensten
gaat samen met gezinsvieringen
Corrie en Sonja Van Mil en Michelle Verbakel van de werkgroep kinderwoorddiensten,
gaan samen verder met de werkgroep gezinsvieringen. Nadat ze 18 jaar verbonden
was aan kinderwoorddiensten heeft Corrie van Mil een nieuwe uitdaging gevonden
in de werkgroep gezinsvieringen.

bisdom tot sluiting eerder getroffen dan bij een
goed onderhouden gebouw.
Wij hebben dat soort acties vaak gevoerd.
De meest recente acties waren die voor het
behoud van onze torenspits en voor onze geluidsinstallatie. Maar daarnaast is er ook het
periodieke onderhoud aan kerkgebouw en
pastorie. Zo werd vorig jaar de buitenboel geschilderd. Thans is het interieur aan de beurt
voor een schilderbeurt. Zie hierover het artikel
van Henk van Vliet. We hebben de opdracht
daarvoor kunnen gunnen aan de firma Rob en
John Ploeg voor een uitstekende offerte van
circa € 30.000,--.
In mijn nieuwjaarsspeech heb ik allen die toen
in de kerk waren opgeroepen, naar vermogen
hiervoor een extra gift over te maken op onze
bankrekening, onder vermelding: Verfbeurt
interieur Kerk OLVV. U kunt hiervoor ook nog
de voorbedrukte formulieren krijgen op ons
kerkkantoor bij Marjon. Wij beseffen dat dit,
naast het feit dat we thans ook weer met onze
jaarlijkse actie kerkbalans komen, veel voor
u kan zijn. Twee opmerkingen daarbij: op de
eerste plaats kunnen ook deze giften van de
belasting afgetrokken worden. Op de tweede
plaats u kunt bij de actie kerkbalans zelf bepalen wanneer in 2016 u uw gift overmaakt. Dan
kan je bijvoorbeeld nu voor de verfbeurt een
gift storten en in november voor kerkbalans.
Vijfentwintig jaar geleden werd onze kerk voor
het laatst van binnen geschilderd. Een actie
bracht toen zoveel op dat er van het overgebleven geld nog de prachtige kroonluchters
aangeschaft konden worden, die ons interieur
zo verfraaien. Dat hoeft nu natuurlijk niet, we
zijn al dankbaar en tevreden als het bedrag
van € 30.000,-- gehaald wordt. En we geloven
dat dit kan, want OOK U WILT DAT HUIS VAN
GOD, WAAR U KIND AAN HUIS BENT, TOCH
BEHOUDEN!
Dick van Vliet, voorzitter locatieraad
Sonja Van Mil en Michelle Verbakel, welke de
laatste jaren samen met Corrie, de kinderwoorddiensten verzorgden, kiezen eveneens
voor deze uitdaging. Dit betekent een flinke
verandering tijdens de themavieringen, die
meestal op de derde zondag van de maand
gehouden worden. Naast het Lesito-koor
welke steeds zorg draagt voor de muzikale
en vocale ondersteuning, waren de kinderwoorddiensten een vertrouwd gezicht.

Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
We gaan Corrie, Sonja en Michelle missen,
op de derde zondag en zien hen voortaan
weer graag terug op de eerste zondag van
de maand. Tijdens de gezinsvieringen zijn
Michelle en Sonja, de opvolgers van lector
Marja de Vreede.

Met Joke Laan en Ineke v.d. Laan van Op
Blijde Wijs en Linda Olierook, vormen ze samen de nieuwe werkgroep gezinsvieringen.
Door dit samengaan houden de “kinderwoorddiensten” op te bestaan.

Corrie van Mil en ook Sonja en Michelle, bedankt voor jullie inzet voor de werkgroep
kinderwoorddiensten en “Alle Goeds” gewenst met jullie nieuwe uitdaging in de
werkgroep gezinsvieringen.
Jan de Groot, portefeuillehouder Liturgie

Afscheid diaken Pier Tolsma
In een brief, die zondag 10 januari in onze
kerk voorgelezen werd, kondigt het bisdom
aan, dat de bisschop onze diaken Pier Tolsma met ingang van 1 mei aanstaande heeft
benoemd tot diaken in de parochiefederatie Vlietstreek te Leidschendam, Voorburg
en Rijswijk.
Als opvolger voor onze parochie Christus
Koning heeft de bisschop per 1 juli diaken

Gemma de Jong geeft na 34 jaar
trouwe dienst het stokje door aan
een compleet nieuw team voor de
“werkgroep gezinsvieringen”

Dick Vrijburg benoemd, nu nog diaken te
Gouda e.o.
Binnen de federatie Oostland en de daaruit nu ontstane Parochie Christus Koning
had Pier Tolsma onder meer onze parochie, thans lokale gemeenschap Onze Lieve
Vrouwe Visitatie in zijn aandachtsgebied.
In het algemeen gedeelte van de Morgenster zal, ook in een komend nummer aandacht besteed worden aan de ”komende en
gaande man“.

Voor onze agenda’s is het goed alvast te
weten, dat Pier Tolsma in Bleiswijk op zondag 24 april zijn laatste kerkdienst heeft. De
locatieraad Onze Lieve Vrouwe Visitatie zal
daar natuurlijk nader aandacht aan besteden en komt daar in de volgende Morgenster op terug.

bestuur en heeft onlangs haar bachelor
theologie-scriptie behaald.
Ineke van der Laan, dirigent van het Op
Blijde Wijs Koor, is primair verantwoordelijk voor de keuze van de liederen.
Corrie Van Mil welke al 18 jaar verbonden
is aan de werkgroep kinderwoorddiensten, brengt haar ervaring in.
Michelle Verbakel en Sonja van Mil, beiden ook bekend van kinderwoorddiensten, volgen Marja de Vreede op als lector tijdens de viering.
Linda Olierook bekend van de werkgroep
eerste communicanten, stuurt de kinderen aan tijdens de viering.

van de werkgroep, werd gehouden op dinsdag 5 januari jl.

•

Gemma de Jong gaf in het najaar van 2015
te kennen te stoppen, na 34 jaar meegewerkt te hebben aan de werkgroep gezinsvieringen. Lonneke van der Klugt stopte al
eerder na 8 jaar en Marja de Vreede is na
19 jaar meegewerkt te hebben, inmiddels
verhuisd naar Berkenwoude. Vervolgens
is er een geheel nieuwe “gezinsvieringenwerkgroep” geformeerd, die bestaat uit:
• Joke Laan welke de taak van Gemma vervult, draagt zorg voor de teksten en de
vieringboekjes. Joke was al eerder “portefeuillehouder catechese” in het kerk-

•

Voor liefhebbers van traditionele
kerstvieringen in onze OLV.
Visitatiekerk

Maarten Knol de aanwezigen te boeien met
liederen zoals Cantiek Noël en Tranceamus.
Dank aan pater De Rooy scj. voor de fraaie
eucharistieviering, diaken Tolsma voor de
assistentie en de preek en aan ons Caeciliakoor. Na de viering ging een ieder in opperbeste stemming naar huis.
Eerste kerstdag om 11.00.uur was ons Caecilia koor weer present in de Sacramentsmis.
Deze Hoogmis werd geleid door pastoor
Groenewegen, opnieuw geassisteerd door
diaken Tolsma. Caecilia onder leiding van
dirigent Kees Rutten, en organist Jacques
van Oosterom brachten ook nu het mooie
Cantiek Noël. Voorts het, Vrede vrede en
besloten met het fascinerende Ere zij God.
Ook nu enthousiaste bezoekers.

Was er ook dit jaar weer keuze uit mooie
eucharistievieringen en niet te vergeten,
Kindje wiegen. De jaarlijks traditie van ons
St. Caeciliakoor om op 24 december de
nachtmis en 12 uur later, op eerste kerstdag
de hoogmis te zingen is bijzonder.
Op 24 december startte St. Caecilia om
23.00 uur met het zingen van kerstliedjes.
Nadat pater De Rooij scj. geassisteerd door
diaken Tolsma , opende met de Nederlands
gezongen Schubertmis, klonk het, Stille
nacht, heilige nacht. Caecilia wist onder leiding van dirigent Kees Rutten en organist

•

•

De eerste vergadering in 2016, waarin
Gemma, Marja en Lonneke afscheid namen

Dick van Vliet, voorzitter locatieraad

We wensen de nieuwe werkgroep gezinsvieringen, dezelfde collegiale samenwerking toe, zoals Gemma, tezamen met Marja,
Lonneke en hun voorgangers dit 34 jaren
lang in de praktijk brachten.
Onze dank en respect aan Gemma, alsmede
aan Marja en Lonneke welke eveneens lange tijd aan de werkgroep verbonden waren.
De gezinsvieringen blijven onveranderd op
de eerste zondag van de maand. Waarin
we wederom mogen genieten, van het Op
Blijde Wijs koor.
Jan de Groot, portefeuillehouder Liturgie

Dank aan pastoor Groenewegen, inmiddels
een vertrouwd en gewaardeerd gezicht in
onze kerstvieringen. Diaken Tolsma en het
Caeciliakoor dit jaar opnieuw bedankt voor
de dubbele inzet.
Om 13.00 Kindje wiegen, met diaken Tolsma en de werkgroep in een vrolijke setting.
Steeds opnieuw weer treffend, al die kleintjes, hun moeders, vaders, oma’s en opa’s.
Rest mij dank aan alle vrijwilligers in en
rondom onze parochiekern OLV. Visitatie.
Bijvoorbeeld zij die zorgen voor een schone
kerk, met mooie bloemen en een fraaie onderhouden tuin er omheen. Alle vrijwilligers
te veel om op te noemen.
Jan de Groot, portefeuillehouder Liturgie
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Binnenschilderwerk kerkruimte
Onze mooie kerkruimte ziet er aan de
binnenzijde esthetisch helaas niet meer
zo uit als wij en u het zouden wensen.
De conditie van het schilderwerk is sterk
achteruit gegaan en vervuild. Daarnaast is
er op een aantal plekken scheurvorming en
zijn er zichtbare reparatieplekken.
Om het geheel visueel niet verder achteruit
te laten gaan, dient de kerkruimte opnieuw
geschilderd te worden en moeten de
scheuren hersteld worden.
Geen overbodige luxe maar noodzaak!!
De vorige schilderbeurt was alweer ruim 25
jaar geleden.
De uitvoering van het schilderwerk brengt
voor het kerkgebruik, helaas overlast
met zich mee. Een oplossing zou zijn om

Interkerkelijk gesprek over
muziek en zang
Op dinsdag 16 februari is er in
Bleiswijk weer een interkerkelijk
gesprek. Deze keer gaat het over
de rol van muziek en zang in de
kerk. Waarom zingen we? Wat
is de betekenis van de muziek?
Op welke manier wordt er in de
verschillende kerken gezongen en
muziek gemaakt? Waarom zijn er
verschillen?
Ook deze keer weer stof genoeg
voor een goed gesprek. De avond
begint met korte inleidingen door
de voorgangers van de evangelische
gemeente De Driehoek, de Gereformeerde Kerk, de hervormde
wijkgemeenten Het Anker en Dorpskerk en de katholieke parochiekern
Onze Lieve Vrouwe Visitatie.
Daarna wordt er in kleine groepen
met elkaar gesproken.
Iedereen is van harte welkom aan
deze avond deel te nemen.
Om 19.45 uur staat de koffie klaar
en om 20.00 uur beginnen de
inleidingen. De bijeenkomst is in
de gereformeerde kerk Open Hof,
Dorpsstraat 50 in Bleiswijk.
Diaken Pier Tolsma
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elders te gaan “kerken”, zoals bij de vorige
schilderbeurt, maar het bestuur heeft
besloten dit nu niet te doen o.a. vanwege de
kosten. Met het schildersbedrijf is gezocht
naar een werkmethode om de overlast te
minimaliseren. Tijdens deze periode zal
de kerk voor zeker 50% gebruikt kunnen
worden. Wij en het schildersbedrijf zullen
het uiterste doen om de overlast tot een
minimum te beperken. Het schilderwerk zal
ca. 5 à 6 weken in beslag nemen en eind
januari starten. Gepland is dat rond 10
maart het schilderwerk gereed zal zijn.
Na inschrijving is schildersbedrijf Rob en
John Ploeg uit Bleiswijk als meest gunstige
naar voren gekomen. De kosten, ruim €
30.000,- veroorzaken een flinke aanslag op
ons onderhoudsbudget.
De vorige schilderbeurt is bekostigd door
extra donaties van de parochianen.

Wij als bestuur, zouden het bijzonder
op prijs stellen als ook nu een deel van
het benodigde bedrag wordt gedekt
door donaties. Wij vertrouwen op uw
medewerking.
U kunt uw bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL47 RABO 0107
6002 42, onder vermelding van “donatie
schilderwerk kerkruimte”.
Zoals u wellicht weet is uw gift fiscaal
aftrekbaar. U kunt hierover meer informatie
inwinnen bij het kerkkantoor of bij mij.
Wij hopen dat velen ons met een gift willen
steunen.
Vanuit het bestuur en natuurlijk ook
namens uw mede parochianen, alvast heel
hartelijk bedankt.

In 2016 weer een Passion
Bleiswijk

Het enthousiasme onder de koorleden
en de gastleden voor eerdere Passions
is groot en er is een koor van 50 mensen
gevormd. Helaas is er geen ruimte voor
meer gastleden. Het koor begon, onder
leiding van dirigent Gerard de Bruijn en
begeleid door organiste Carla Vollebregt,
op 18 januari met de repetities. Lesito nam
al een voorschot met het instuderen van 2
nieuwe liederen.
Vanaf 1 maart zijn gratis toegangskaartjes
aan te vragen via: olvpassion2016@gmail.
com. Per aanvraag worden 2 kaartjes
verstrekt. De plaatsen zijn niet genummerd.
Voor deelnemers aan de stille tocht
worden banken gereserveerd van voor
naar achteren. Daarom vragen wij u in de
aanvraag aan te geven of u in de stoet
meeloopt. Heeft u geen internet of e-mail
dan is er vast iemand anders die voor u een
aanvraag wil doen.

De eigen vertolking van het passieverhaal,
het lijdensverhaal van Christus, door het
Bleiswijkse middenkoor Lesito was al twee
jaar achtereen een groot succes. Daarom
is er op Goede vrijdag 25 maart 2016 weer
een Passion Bleiswijk. Om 19.10 uur start
de stille tocht vanaf de gereformeerde kerk
aan de Dorpsstraat naar de R.K. kerk aan de
Hoefweg in Bleiswijk. Om 19.30 uur begint
hier de Passion.
De leden van het middenkoor Lesito,
aangevuld met gastleden, en voorgangers
verzamelen zich om 19.00 uur bij de
gereformeerde kerk waar zij om 19.10
uur vertrekken om het kruis in stilte en
op respectvolle wijze naar de R.K. kerk
te dragen. Iedereen die zich hierbij wil
aansluiten is van harte welkom.
In de kerk wordt het lijdensverhaal
voorgelezen en zingt het koor een mix
van nummers uit het eigen repertoire,
de musical Jesus Christ Superstar en de
huidige popmuziek.
De Passion Bleiswijk is een gezamenlijk
initiatief van de beide kerken en Lesito, waarin
het lijden van Christus op een passende
en eigentijdse wijze wordt herdacht.
De herkenbare populaire nummers en
sfeerbepalende elementen leveren daaraan
een bijdrage.

Namens het bestuur, Henk van Vliet,
onderhoud en beheer

Omdat dit bericht niet overal op hetzelfde
moment bekend wordt en iedereen
gelijke kans op kaartjes te geven, worden
aanvragen gedaan voor 1 maart niet in
behandeling genomen.
Vanwege het beperkte aantal plaatsen
heeft u zonder kaart helaas geen toegang
tot de kerk.
Namens de werkgroep Passion Bleiswijk
2016, John van der Zalm
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Kerstvieringen parochiekern Onze Lieve Vrouwe
Visitatie Bleiswijk 2015 bij Bunnik 4
Omdat de kerstvieringen in 1978 in onze parochiekerk teveel
bezoekers trokken, vond men dit niet langer verantwoord.
Zo werd in 1979, voor het eerst een kerstviering in de groenteveiling
gehouden en wat jaren later, verplaatst naar de bloemenveiling.
Door het enthousiasme van organisatoren en parochianen werd
dit een succes tot en met kerstmis 2014, waarna bloemenveiling
Flora gesloten werd. Na totaal 36 jaar kerstvieringen in de veiling
mochten we op zoek naar een nieuwe locatie, om de succesformule
te prolongeren. Dit voorjaar kwam Henk van Vliet in contact met de
broers Hans, Fred en Frans Bunnik, waarna het idee ontstond van
de eucharistievieringen op locatie Bunnik 4 aan de Hyacintenweg
35.
Op kerstavond 24 december was het zover, na goed teamwerk van
de voorbereidingsgroep onder leiding van Eef Zwinkels en de familie
Bunnik. In de bedrijfshal mooi omgeven met planten, was om 18.30
uur de primeur voor de eucharistieviering, met de gezinsvieringen
werkgroep en het koor Op Blijde Wijs. Onder leiding van dirigente
Ineke van der Laan en organiste Marina Pogosjan, werd ingezet
met het lied, Midden in de winternacht. Zodat veel kinderen, onder
wie hele kleintjes en hun moeders, vaders, opa’s, oma’s en vele
anderen, hiervan mochten genieten.

Terugblik op: Benefietconcert voor de Adventsactie
“Moeder en Kind”
Op maandagavond 7 december vond dit concert plaats in de kerk
van Onze Lieve Vrouw Geboorte te Berkel.
In samenwerking met het Zoetermeers Mannenkoor werd een
gevarieerd repertoire van Advent - en kerstliederen ten gehore
gebracht.
De schoolkinderen van de groepen 7 en 8 van de twee Bleiswijkse
scholen waren uitgenodigd een gedicht te schrijven over het thema
“Moeder en Kind”. Uit de vele mooie, ontroerende gedichten
werden er per klas twee uitgekozen om tijdens het concert te
worden voorgedragen. De keuze was echt niet gemakkelijk….
Maar uiteindelijk zijn er uit iedere deelnemende klas twee gedichten
gekozen die voorgelezen mochten worden.
Van de Oosthoekschool waren dit de gedichten van Fenna van
Buren en Maud van Dijk uit groep 7 en van Esmee van Deelen en
Elise Manhoudt uit groep 8.

Na begroeting door de lector en het prachtige, Wij komen tezamen
opende pastor Van Zaal de eucharistieviering, met als thema Licht
in de kribbe. Waarin het kerstverhaal door fraai verklede
kinderen werd voorgelezen. Mooie viering in een fraaie omgeving
en schitterende gezangen zoals Stille nacht en Er is een kindeke
geboren.
Om 20.30 uur was het de beurt aan het Lesitokoor en de
themaviering werkgroep. Waarin vooraf werd ingezet, met o.a. God
rest you merry en Als er vrede was. Daarna opende pastor Kuipers,
geassisteerd door diaken Tolsma, de eucharistieviering, met als
thema, Licht in duistere tijden.
Lesito onder leiding van dirigent Gerard de Bruijn en organist Carla
Vollebregt, wist met liederen zoals, Nowell, Nederkerst-medley en
Mary did you know, de gevoelige snaar te raken.
Na deze viering welke door ongeveer 780 bezoekers bezocht werd,
was er vervolgens een gezellig samen zijn, onder het genot van een
heerlijke krentensnee, koffie en thee.
Dank aan de pastores, voorbereidingsgroep met inbegrip van familie
Bunnik en medewerkers, Lesito, Op Blijde Wijs, gezinsvieringen-,
thema-werkgroep en alle vrijwilligers.
Graag tot volgend jaar.
Jan de Groot, portefeuillehouder Liturgie
Van de Klimophoeve school waren dit de gedichten van Viënne
Kasius en Scot van Dijk uit groep 7, Renee Hommes en Laura de
Jong uit groep 7-8 en Neva Kurtschreutter en Marg Kommer uit
groep 8.
De kinderen hebben er erg hun best voor gedaan om het gedicht
zo mooi mogelijk uit te laten komen. Zo hebben zij van te voren
geoefend op het duidelijk spreken in een microfoon. En dit was
goed gelukt. Van de gedichten van alle kinderen uit iedere klas is
een mooi boekje gebundeld als aandenken voor ieder kind dat
heeft mee gedaan.
Als aanloop naar Kerstmis was dit concert een hele mooie
voorbereiding.
De opbrengst van deze avond is gegaan naar de goede doelen
van de Adventsactie die speciaal moeder en kind gaan helpen in
ontwikkelingslanden.
MOV-groep Christus Koning Parochie, Parochiekern Bleiswijk, Marian
Ammerlaan en Roos Huijers
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Parochiekern Sint Willibrord
Presentatieviering communicanten
2016
Zondag 10 januari was de kick-off
bijeenkomst voor de 18 communicanten
(en hun ouders, broertjes en zusjes) die
op 29 mei aanstaande de eerste heilige
communie zullen ontvangen. In een aantal
kinderbijeenkomsten en ouderavonden
bereiden zij zich hierop voor. In de viering van
zondag 14 februari stellen de communicanten
zich voor aan de parochianen. Hiervoor

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

Van Aswoensdag….
De looptijd van deze Morgenster beslaat
bijna de hele periode van de veertigdagentijd.
Pasen valt vroeg dit jaar. We zijn nog
maar net bekomen van de feesten rond
Kerstmis en de jaarwisseling of we gaan de
voorbereidingstijd naar Pasen in.
De start van de veertigdagentijd wordt
gemarkeerd door Aswoensdag. We tekenen
ons met een kruisje van as, gemaakt van oude
palmtakjes. De takken die teken waren van
overwinning en zegenpraal worden nu teken
van onze bereidheid tot bekering, bezinning
en boete. U kunt uw oude palmtakjes in de
eerste twee weekenden van maart inleveren
in mand achter in de kerk.
Deze voorbereidingstijd biedt ons de kans dat
we ons bewust worden wie we nou eigenlijk
zijn; waar we vandaan komen en waarheen
we op weg zijn. De bekende levensvragen
waar ieder mens hoe dan ook eens voor komt
te staan, vroeg of laat.
Getekend worden met as, symbool van

… tot Palmzondag

Kopij

RedactieBergschenhoek@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
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De laatste zondag in de
veertigdagentijd is de eerste zondag van de Goede
Week. Dan vieren we
Palmzondag. We hopen
dat er veel kinderen zullen
zijn met een palmpaasstok.
Palmzondag is een dag
met twee kanten.
We horen hoe Jezus als koning Jeruzalem
wordt binnengehaald. Mensen staan aan
de kant te juichen, zwaaien met palmtakken
terwijl ze roepen: “Hosanna, zoon van David”.

maken de communicanten een werkstuk
waarin zij iets over zichzelf vertellen en over
wat Jezus en de kerk voor hen betekent.
De werkstukken zijn gedurende de
voorbereidingstijd te bewonderen aan de
wanden in de kerk. Loopt u er gerust eens
langs, zo kunt u onze communicanten beter
leren kennen!
Graag tot ziens bij de presentatieviering!
Werkgroep voorbereiding eerste heilige
communie

vergankelijkheid. De oude woorden: ‘Mens,
gedenk dat je stof bent en tot stof zult
wederkeren’ wijzen op het relatieve in ieder
mensenleven. Maar de mens is meer dan as
alleen.
Het tekenen met as op het voorhoofd gebeurt
in de vorm van een kruis. Het kruis, symbool
voor de kruisbalk waar iedereen in zijn leven
tegenaan loopt. Het kruis, symbool voor de
zelfgave van Jezus in alle verlatenheid, door
God vastgehouden door de dood heen.
In Aswoensdag klinkt zo toekomst door,
het perspectief dat ons met Pasen wordt
geschonken.
De veertigdagentijd vormt een aanzet om
de balans op te maken waar we staan in het
leven. Vasten kan een hulpmiddel zijn om
dichter bij onze bron te komen, om meer
aandacht te geven aan onszelf, aan onze
relaties met anderen, aan de oproep tot
solidariteit dichtbij en veraf, aan onze eigen
persoonlijke band met God.
Marjo Wijsman, locatie pastoor

Maar even later horen we hoe
diezelfde mensen roepen:
“Aan het kruis met Hem”.
Na de feestelijke intocht horen
we het lijdensverhaal.
Hoe Jezus wordt verraden, aan
het kruis wordt geslagen en
sterft.
We gaan op weg naar het
grootste feest dat we als kerk
kennen: Pasen. Mag het voor ons allemaal
een goede voorbereidingstijd zijn.
Marjo Wijsman, locatiepastor

