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Met vertrouwen de toekomst tegemoet
We hebben een wat rare zomer achter de
rug, vind ik. En dan bedoel ik niet het weer.
Meestal merk je in de zomermaanden dat
alles echt even tot rust komt. Je komt dan
toe aan dingen die door het jaar heen wat
blijven liggen. Een extra bezoekje, archiveren, de mailbox leegmaken, lezen van interessante boeken. Deze zomer heb ik het
anders ervaren. Het was een zomer van welkom heten aan diaken Vrijburg en afscheid
nemen van pastor Van Zaal. Pastor Bracco
Gartner treft een ander team aan nu hij
terug is van zijn sabbatverlof. Het was een
zomer van steeds geen volledige bezetting.
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Maar nu, in september, gaan we weer vol
goede moed van start met een nieuw
werkseizoen. Helaas kunnen we nog niet
melden dat er een priester is gevonden, die
als lid van het team het pastoresteam weer
compleet maakt. Ieder van ons blijft dus
een stapje extra doen, voor zover dat mogelijk is. Met elkaar, parochianen en teamleden, zetten we de schouders eronder om
het geloofsleven in onze parochie Christus
Koning gestalte te geven.
Er staat heel wat te gebeuren in de periode
die deze Morgenster beslaat. Nootdorp,
Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek
vieren hun patroonsfeest. En in het laatste weekend van het kerkelijk jaar (19-20
november) vieren we met z’n allen het patroonsfeest van de parochie: Christus Koning. Dat weekend zal de diaconie centraal
staan. Jezus Christus heeft ons heel duidelijk gemaakt hoe Hij Koning wil zijn: die-

nend. Met een lendendoek omgeknoopt
wast Hij knielend de voeten van zijn leerlingen. Het werk van de minste der knechten.
Zo is onze Koning een voorbeeld hoe wij
dienstbaar kunnen zijn. Over de feestelijkheden rond dit patroonsfeest leest u elders
in deze Morgenster.
In deze periode vallen ook de vieringen van
Allerheiligen en Allerzielen. Met Allerzielen
zullen we in alle parochiekernen onze lieve
doden gedenken. Bij ons op aarde zijn zij
gestorven, maar wij mogen geloven dat zij,
aan de andere kant van de dood, eeuwig
leven bij God.
Wij zijn nu zo’n anderhalf jaar met elkaar
verbonden als parochie Christus Koning.
We merken dat we steeds meer gaan denken vanuit dat geheel van parochiekernen.
Wat we samen kunnen doen, doen we samen. Waar we gebruik kunnen maken van
elkaars talenten, inzet en deskundigheid,
weten we elkaar steeds beter te vinden.
Daarom wordt achter de schermen ook
hard gewerkt aan een nieuwe website voor
onze parochie. Vanuit de eenheid van de
parochie kunnen dan de delen (parochiekernen en taakvelden) benaderd worden.
Het is mooi om te zien dat veel mensen zich
hiervoor met hart en ziel inzetten.
Laten we, ondanks de nodige onzekerheid,
met vertrouwen dit nieuwe pastorale werkseizoen ingaan.
Marjo Wijsman. pastoraal werker
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Uw
accountant
en adviseur
Ook voor uw aangifte: • inkomstenbelasting
• erfbelasting
• schenkbelasting
en advisering over:
• (levens)testamenten

...omdat het leven verder gaat.

06-128 222 22
(dag & nacht)

John van Kleef

Walter van Leeuwen

www.regenbooguitvaart.nl
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24 uurs levering mogelijk op meer dan 80% van onze producten!

Voor meer informatie: 015 36 15 140
Dé drukwerksite van uw vertrouwde uitgever
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Uitvaartcentrum ‘t Veenhuys

Veenweg 14  2631 CL Nootdorp

Pastoraal team:
W. Kuipers, priester/moderator
Locatiepastor Berkel en Rodenrijs
Bestuurszaken, jeugd & jongeren.

T. 06 81864539 (niet op maandag)
E. pastorkuipers@
ParochieChristusKoning.nl
D. Vrijburg, diaken
tijdelijk locatiepastor Nootdorp
tijdelijk locatiepastor Bleiswijk

Algemeen Parochienieuws
Dick Vrijburg: van bakker tot
katholiek voorganger

Geen seminarie, maar de LTS was weggelegd voor Dick Vrijburg die immers graag
bakker wilde worden. Op z’n veertigste trok
het religieuze leven hem aan, na diepgaande
gesprekken met z’n van oorsprong Gereformeerde vrouw. Een vraaggesprek met de
nieuwe diaken in de parochie Christus Koning, die op 1 juli 2016 begon.

Diaconie, MOV.

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

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

Door Peter Olsthoorn
Uw personalia?
‘In 1963 geboren in Wassenaar, getrouwd
met Anja en één zoon van 25. Hij is net afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam in
Economie. Mijn vrouw werkt in de bakkerszaak van Van Maanen in Voorburg.
We verhuizen van Gouda naar Ypenburg dat
met de Bartholomeus in Nootdorp binnen de
parochie Christus Koning valt. Ik woon graag
in de parochie waar ik werk. In 2007 ben ik
in Gouda benoemd en toen vanuit Den Haag
verhuisd.’

Locatiepastor Bergschenhoek
Liturgie, ouderenpastoraat.

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

Wanneer ben u gewijd? Waar gestudeerd?
‘In 2007 door bisschop van Luyn. Na de Pastorale School volgde ik een deeltijdopleiding
voor late roepingen in Bovendonk (Hoeven);
zes jaar, de eerste vier jaar naast je baan en de
laatste twee jaar met een stage. Voor mij in de
St. Willibrordparochie in Oegstgeest.’
En wat deed u ervoor?
‘Brood- en banketbakker bij verschillende bedrijven in loondienst, het laatst ook bij Van
Maanen. Dat ben ik 25 jaar geweest, vanaf m’n
16e. Toen kwam ik van de LTS, richting ‘Consumptieve Techniek’. Dat behelsde brood en
banket bakken, koken, serveren. Vandaar ook
dat koken een hobby is.’
Traditioneel was priesterschap voorbehouden
aan bollebozen. In boeren- en tuindersgezinnen ‘mocht’ er een jongen gaan leren aan het
Klein- en dan Groot Seminarie; nu universiteit.
Is LTS als ondergrond moeilijk? Wat deden uw
ouders?
‘Terugkijkend zou ik het weer zo doen. Ik had
wel een ander studieadvies, maar ik wilde dit
graag. De opgebouwde levenservaring hielp
mee aan het volbrengen van de theologische
opleiding nu. M’n vader werkte bij de gemeente Den Haag, m’n moeder werkte thuis
voor de twee kinderen.’

Wanneer en hoe kwam uw roeping?
‘Ik zag niet ineens het licht. Een tijd lang ging
ik niet naar de kerk, maar die liet me nooit helemaal los. Met m’n vrouw had ik veel aardige
discussies over katholiek en protestants geloof. We raakten dichter bij het eigen geloof
en bij de gemeenschap.
Ik ging meehelpen in m’n parochie in Mariahoeve, met collectes, werkgroepen, diaconie
en tenslotte vroegen ze me om voor te gaan
als leek. Daarvoor miste ik ondergrond. Zo
kreeg ik de smaak te pakken. Plus het tekort
aan voorgangers, dat waren de twee pijlers.’
Uw vrouw is nog Gereformeerd?
‘Nee, ze is vrij snel na ons huwelijk katholiek geworden, in 1988. Ze heeft toen Eerste
Communie en Vormsel gedaan.’
Wat mag u als diaken niet doen?
‘Ik praat liever over wat ik wel mag doen.
De barmhartigheid van de kerk trekt me het
meest. Ik werk graag aan de rand van de samenleving voor degenen die het minder hebben, ook in diaconie. Zo was er een inloophuis in Gouda waar we mensen opvingen,
gezelschap boden en ook voor hen kookten.
Dat was protestants, maar ik heb met wat
katholieke vrijwilligers me aangesloten. Ik
kookte er ook.
Ook vanuit de PCI, de Parochiële Charitas Instelling mensen ondersteunen. Ook binnen
Christus Koning werken PCI’s waarmee ik aan
de slag hoop te gaan.’
Zou u hier zo’n inloophuis willen opzetten?
‘Als dat zou lukken, zou het mooi zijn. Bij voorkeur oecumenisch, voor een breed draagvlak.
In diaconie kun je elkaar binnen het ChristenLees verder op pagina 4
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dom makkelijk vinden zonder tegen theologische dogma’s aan te lopen.’
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U werkte in Gouda met Dick van Klaveren samen, die werkte en gewijd is in Berkel en Rodenrijs, en nu van de RKK-diensten op televisie
in Bodegraven. Leuk?
‘Ja, hij kwam daar in 2008 en was een fijne
collega. Hij is een charismatisch man die makkelijk praat met een heldere boodschap die
graag gehoord wordt door de parochianen
en tv-kijkers.’

www.parochiechristuskoning.nl
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Jan Geert Groen
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Joke van Kester
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Katholicisme in de pers wordt veel positiever
benaderd. Bijvoorbeeld met kerkgang door bekende Nederlanders die zich soms bekeren zoals Stephan Sanders. Neemt de aantrekkingskracht van het katholicisme weer flink toe of is
dat mondjesmaat?
‘Eerder mondjesmaat. Maar er wordt weer
veel opener over gesproken dan twintig jaar
geleden. In de jaren tachtig werd je uitgelachen als je zei dat je naar de kerk ging. Nu
worden mensen nieuwsgierig en stellen je
vragen.
De jongere generatie draagt niet de ballast mee van de oude kerk waarin heel veel
niet mocht en men nog sterker dan nu met
de regels bezig was. Dat helpt ook met vrij
spreken. Bijvoorbeeld met de biecht, wat een
waardevol sacrament is. Biechten kan je leven
verrijken en waar je leven dreigt vast te lopen
kan het nieuwe perspectieven bieden. Er ontstaat nieuwe ruimte in je hart.’
U mag geen biecht afnemen?
‘Nee, biecht horen is voorbehouden aan
priesters. Diakens mogen dopen en voorgaan in huwelijksvieringen. De andere vijf sacramenten zijn voorbehouden aan priesters.
Ik mag wel Woord- en Communiediensten
doen.’
Is dat een ander stickertje, maar voor kerkgangers een Mis, waarin dan ook vrouwen gewoon
mogen voorgaan?
‘Zeker niet voor iedereen. Dat respecteer ik

ook. De Woord- en Communieviering is echt
Nederlands, bedacht om het tekort aan priesters op te vangen. In het buitenland kom je
die niet tegen.’
Blij met Paus Franciscus?
‘Ja, ook hij slaat de weg in naar barmhartigheid en zoekt weer naar de mens en de liefde,
bijvoorbeeld in de twee synodes. De regels
blijven, maar wie ervan afwijkt wordt niet veroordeeld. Hij wast ook de voeten van moslims.
Zijn houding en uitingen vind ik heel positief.
Niet dat zijn voorgangers dat niet gedaan
hebben, maar op een andere manier. Ze hebben hun kwaliteiten getoond.’
Is dat heel katholiek, om kritiek op zijn voorgangers te mijden. Hebben ze niet miljoenen
weggejaagd?
‘Nee, dat kun je zo niet zeggen. Uiteindelijk
waren ze misschien toch weggelopen. Komen
ze nu massaal terug? Mensen vinden een stok
om te slaan, om zichzelf te verontschuldigen
minder of niet naar de kerk te gaan. Mensen
keren nu niet terug voor de paus.’
Weet u het zeker? Maakt deze paus het katholicisme niet weer draaglijk voor veel mensen na
alle bemoeienis met privélevens?
‘Ik hoop van wel. Ik heb zijn houding ook gemist. Deze paus heeft mijn voorkeur, maar ik
zal niet zeggen dat die anderen het slecht gedaan hebben. Ik veroordeel niet. Wie zegt dat
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Algemeen Parochienieuws
ik het goed doe? Wat zeggen mensen over
honderd jaar over ons.’
In Nederland ontstaat een felle tegenstelling
tussen aartsbisschop Eijk, de baas, en bisschoppen als De Korte. Schadelijk?
‘Eijk is niet de baas, bisschoppen zijn zelfstandig en bisschop Van den Hende is
voorzitter van de Bisschoppenconferentie.
Ik voel me meer thuis bij De Korte, die liefde, barmhartigheid en de mens zoekt. En
ook niet ineens veel kerken sluiten.
Het zou niet moeten scheuren. Maar geef
verschillende stromingen ruimte, want dat
verrijkt elkaar. In plaats van elkaar de maat
nemen.’
Waar liggen uw grenzen?
‘De heiligheid die uit de kerk verdwenen was,
wordt meer hervonden. Er vindt een kentering plaats. Er zijn regels en niet voor niets,
maar het menselijke aspect staat voorop.
Neem het huwelijk tussen twee mensen van
hetzelfde geslacht. Volgens de kerk gaat dat
tegen de natuur en de Heilige Schrift.’
Homofilie en homoseksualiteit wordt toch
wel getolereerd in de kerk?
‘Inmiddels wordt daar niet meer over gedacht
als een zonde en ziekte die moet worden uitgebannen. De relaties worden geaccepteerd,
maar binnen de kerk zijn verschillende stro-

mingen van conservatieven die vasthouden
aan het verbod en progressievere stromingen die vinden dat die relaties ook in een
huwelijk worden geaccepteerd.’
Waar staat u zelf?
‘Op de plek waar mensen elkaar vinden
in hun relaties en daarin delen wat hun
lief is. Het is niet zo makkelijk om daar zo
uitspraak over te doen. Neem het Tweede
Vaticaans Concilie waarin de ramen werden
opengezet. Toen werd ook gezegd: dan zal
het celibaat wel worden opgegeven. Dat
bleek uiteindelijk niet zo zijn. Het is dus gevaarlijk om tendensen te voorspellen.
Het is een wereldkerk met heel verschillende gedachten. Dat buig je niet wereldwijd
even om. In Noord- en Zuid-Europa, Amerika of Afrika wordt er heel anders gedacht.
Ik denk niet dat wij de erkenning van het
homohuwelijk in de kerk gaan meemaken.’
Als u zelf mocht beslissen?
‘Hele lastige vraag…Waar mensen in liefde
met elkaar leven, moet een verbintenis mogelijk zijn.’
U bent getrouwd. Mag het celibaat ter discussie komen?
‘Ja, bijvoorbeeld in de eerste eeuwen kende
het Christendom geen celibaat. Zou men
dat toen zo verkeerd gezien hebben? Alles

De weg naar het onbekende...
De diaconale weg…
Hoe vaak slaan we nieuwe wegen in, als we naar ons
eigen levenspad kijken? Ik ben weer een nieuwe weg
ingeslagen in uw parochie en op onze nieuwe woonlocatie in Ypenburg. Samen met elkaar geven we vorm aan onze
gemeenschap, een gemeenschap die viert, leert en dient.
De weg naar het onbekende... Wanneer Abraham in zijn hart die
vreemde stem hoort, die stem van ‘Neem je tent op, ga op reis’,
staat hij voor een moeilijke keuze. Zich losmaken van je stam en je
land, je losscheuren van je familie, dat betekent in het oude Oosten zo ongeveer alles opgeven: je veiligheid, je identiteit. Maar God
weet Abraham zo te overtuigen door een belofte: een groot volk
worden, gezegend zijn en een zegen worden voor veel anderen.
God waagt het met Abraham, en God waagt het met ons om als een
mensenfamilie onderweg te zijn. En Abraham waagt het met God,
die onbekende God die hem leidt naar een onbekende toekomst.
Zo gaat ook Jezus, ook Hij laat veiligheid achter zich. Hij beseft dat
er in Jeruzalem voor Hem een dreiging is ontstaan. Maar Jezus weet
dat Hij zijn weg ten dode toe moet gaan. En dat is een donkere weg,

hoeft niet altijd hetzelfde te blijven. Als het
celibaat wordt opgeheven, ben ik daar niet
tegen.’
Nog te veel verboden in het katholicisme?
‘De kerk vind ik heel waardevol, maar naar
menselijke maatstaven wellicht te idealistisch. Dat kan voor mij geen kwaad. Ik zie
het juist als uitdaging om met de gebreken
van het ideale leven om te gaan. De regels
van de Heilige Schrift moet je serieus nemen, maar daarnaast altijd kijken naar het
menselijke aspect. Om samen die weg te
gaan. Het blijft altijd zoeken.’
Religies pretenderen toch de exclusieve
waarheid in pacht te hebben?
‘Dat heeft de katholieke kerk ook heel lang
gedaan, maar dat neemt af. Ik vind waarheid een heel groot woord. Wat is waarheid? In de schrift spreken passages elkaar
tegen. Het is een leidraad bij het zoeken
naar je juiste wegen.’
Wat is uw rol daarin?
‘Om de mensen bij te staan in die zoektocht. Hoe kun je elkaar vinden? Hoe kun je
ontdekken wat Gods Liefde betekent? Dat
kun je elkaar niet opdringen en elkaar niet
opleggen. We kunnen de vruchtbare bodem proberen te bieden waarop ze kunnen
bloeien in de liefde van God…’

een weg van eenzaamheid, van pijn en menselijkerwijs ook van mislukking. Hij legt dat aan zijn leerlingen uit. ‘Mij volgen’, zo zegt Hij, ‘betekent uiteindelijk
afzien van hoe je het zelf allemaal graag had willen
hebben. Mij achterna gaan is trouw zijn in wat van
je wordt gevraagd, ook als dat moeilijk en onaangenaam is. Mij volgen is die hele last van dat kruis op je nemen, op je
schouders, en dan gaan.’ Op weg naar bet onbekende.
Op onze levensweg komen we allemaal mensen tegen die in onze
samenleving behoefte hebben aan een hart. Een warm hart van een
medemens. We weten dat deze groepen van mensen en nog vele
anderen tot op de dag van vandaag bestaan. Mensen aan de rand
van de samenleving. Vanuit de diaconie staan wij voor een medemenselijk Hart van Warmte. Zo wil ik ook graag met u onderweg
zijn de komende jaren.
‘Hunk’rend naar hun oude land. Reisgenoten, grijpt hun hand’, zingen
wij in een lied. Als wij proberen ons leven te delen met Jezus Messias,
zal er meer en meer talloze lichtende ervaringen zichtbaar worden.
Dick Vrijburg, Diaken
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Twee nieuwe vertrouwenspersonen in onze parochie
Een tijdje geleden konden we u melden dat de parochie in Joke
Laan een vertrouwenspersoon had gevonden. We meldden toen
ook dat we nog op zoek waren naar een tweede persoon, liefst een
man. We zijn blij u te kunnen melden dat we deze persoon gevonden hebben in Fred Tijssen.
Fred is afkomstig uit de parochiekern H. Bartholomeus in Nootdorp. Hij geniet momenteel van zijn pensioen. In zijn werkzame
leven heeft hij diverse functies gehad binnen het korps gemeentepolitie van Den Haag. Hij was daar
onder andere rechercheur bij de
afdeling jeugd- en jongerenzaken.
De functie van vertrouwenspersoon heeft hij toen bekleed op de
politieacademie.
In zijn vrije tijd is Fred Tijssen lid van
het koor Laus Deo in de H. Bartholomeus. Daarnaast is hij ook voorzitter van het Rode Kruis, afdeling
Pijnacker-Nootdorp en is hij een
actief bridger en toerfietser.

19 november patroonsfeest met voorstelling Het
geheim van de kleermaker
In de vorige Morgenster hebben we de plannen voor het komende
patroonsfeest uit de doeken gedaan. 19 november lijkt nog ver weg,
maar toch zijn we al volop met de voorbereidingen bezig. Vanuit
alle parochiekernen bent u welkom om samen ons patroonsfeest
van Christus Koning te vieren. Wie weet leidt dit tot nieuwe, vruchtbare ontmoetingen. Op zaterdagmiddag vindt er een voorstelling
plaats van Peter Vermaat: Het geheim van de kleermaker.
Peter Vermaat (zie foto) is dichter-verteller en vertelt poëtische verhalen met een biografisch of sprookjesachtig karakter. Hij visualiseert zijn verhalen met karakteristieke poppen (vaak levensgroot) en
objecten. De voorstelling is bedoeld voor de leeftijd van 4 tot 94 jaar

Wereldjongerendagen

We zijn blij dat Fred Tijssen bereid is
om ook in onze parochie zijn expertise in te zetten.
Wat houdt de functie van vertrouwenspersoon ook al weer in? Heel
in het kort: een vertrouwenspersoon
is iemand binnen een organisatie,
vereniging of directe omgeving van
mensen, aan wie men vertrouwelijke
zaken kwijt kan en om raad kan vragen. Vaak heeft dit betrekking
op verschillende zaken. U kunt bijvoorbeeld denken aan pesterijen,
discriminatie en seksuele intimidatie.
Beide vertrouwenspersonen, Joke Laan en Fred Tijssen, zijn bereikbaar via email: VertrouwensPersoon@ParochieChristusKoning.nl
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Leon van
Adrichem, de vicevoorzitter van het parochiebestuur (vicevoorzitter@parochiechristuskoning.nl).
Anita Smits,
portefeuillehouder communicatie

en zal plaatsvinden in de Willibrorduskerk,
Smitshoek 122 in Bergschenhoek. De middag begint om 15.30u. Aansluitend zullen
we samen een maaltijd nuttigen.
We sluiten de middag af met een eucharistieviering om 19.00u in de kerk van
Bergschenhoek. Zet deze datum dus vast
in uw agenda. U kunt zich inschrijven voor
deze middag via secretariaatBergschenhoek@parochiechristuskoning.nl . Alles is gratis, maar we willen wel graag weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen. We hopen op een volle kerk!
Anita Smits
bestuurslid Communicatie

Ze zullen u vast niet zijn ontgaan: de Wereldjongerendagen in Krakau. Ze waren uitgebreid in het nieuws, landelijk, maar op bescheidener schaal ook hier in onze parochie. Zo heeft pastor Kuipers tijdens de viering van zondag 14 augustus in Bleiswijk in plaats van
een preek een interview gehouden met Olaf van Oosterhout, die met de fiets naar Krakau is geweest.
Foto’s, verslagen en video’s (o.a. van de door door paus Franciscus geleide H. Mis) zijn allemaal te vinden op de website van Jong
Katholiek. U hoeft alleen maar te klikken op www.jongkatholiek.nl/wjd2016/ voor een uitgebreide “update”.
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Algemeen Parochienieuws
Filmavonden (1): De
DVD-serie “Catholicism”
We gaan op 5 sept weer beginnen met onze eerste filmavond.
Zoals de meesten al weten zijn
onze filmavonden op de eerste
maandag van de maand. We
hebben tot nu toe een fijne grote opkomst gehad en hopen het komende seizoen u zeker ook weer te mogen verwelkomen. We hebben dit jaar voor een aantal geweldig mooie Dvd’s gekozen. Dvd’s
die al in veel parochies in Nederland, alsook bij ons in Bergschenhoek, worden vertoond (zie het artikeltje hierna). Omdat een aantal van onze parochiekernen nogal uit elkaar liggen willen we toch
iedereen de mogelijkheid geven om deze serie prachtige Dvd’s te
gaan zien. Het zijn in totaal 10 films die los van elkaar kunnen worden gezien omdat het telkens weer verschillende thema’s zijn.
Iedere eerste maandagavond van de maand (behalve op 5 dec.)
zullen we een film vertonen.

Verloop van de avond:
Inloop:
Start film:

19.15u gezellig met een kopje koffie.
We beginnen de avond met een kort gebed en een lied.
19.45u Iedere avond zullen we gaan kijken naar een
thema van ons Katholieke geloof.
20.45u even pauze voor een drankje.
Na het drankje is er gelegenheid om vragen te stellen
over het thema.
Jacques van Bijsterveld heeft zich beschikbaar gesteld,
om in te gaan op de vragen en om samen met ons van
gedachten te wisselen over het avond thema.

Filmavonden (2) : Gespreksavonden over het
katholieke geloof

In de aankondiging voorafgaand aan dit artikel las u dat in Nootdorp gestart wordt met het vertonen van de dvd ‘Catholicisme’. In
Bergschenhoek gaan we inmiddels beginnen met de laatste serie
gesprekken naar aanleiding van deze dvd. In deze DVD serie neemt
Father Robert Barron je als kijker mee in de wereld van het katholieke geloof waarbij hij vertelt over de essentiële thema’ s.
Een laatste serie van vijf bijeenkomsten start op maandag 26 september. Deze avond gaat over ‘Heiligen’ o.a. over de Heilige Thérèse van Lisieux, Edith Stein en Moeder Theresa. Maandag 10 en 24
oktober zal over het ‘Gebed en geestelijk leven’ gaan van o.a Teresia van Avila en Johannes van het Kruis. Tenslotte zal op maandag 7
en 21 november‘Het eeuwig leven’ besproken worden met o.a. ‘De
Hel van Dante’ en het zichtbare en onzichtbare van de schepping.
De bijeenkomsten vinden steeds plaats in het parochiehuis
van Bergschenhoek van 20 uur tot 21.45 uur.
Voor het drinken van een kopje koffie en thee is er een
inloop vanaf 19.45 uur.
De avonden starten om 20.00 uur met een korte inleiding, en daarna een filmfragment van 25
minuten

De indeling van de thema’s van de avonden is enigszins afgestemd
op het kerkelijk jaar.
Maandag 5 sept. no 2 Het onderricht van Jezus.
Maandag 3 okt. no 3	Het Mysterie van God. ( Feest van de H.
Drie-eenheid op 11 juni 2017)
Maandag 7 nov. no 8	De gemeenschap van de heiligen. (Feestdag op 1 november)
Maandag 12 dec. no 1	Jezus, God en mens. ( Feestdag van Jezus
geboorte op 25 december)
Maandag 2 jan

no 4	Maria, de moeder van God. (Feestdag op
1 januari)
Maandag 6 feb. no 6 Christus en de kerk.
Maandag 6 mrt. no 9	Gebed en geestelijk leven. (Vastentijd 1
mrt. t/m 15 april 2017)
Maandag 3 april no 7	Liturgie en Eucharistie. (Feest van Sacramentsdag is op 18 juni 2017)
Maandag 1 mei no 5	Petrus en Paulus. (Feestdag is op 29 juni)
Maandag 12 juni no 10 Het eeuwig leven.
Wij hopen velen van U op deze avonden te mogen verwelkomen.
Inschrijven is niet nodig en alle avonden kunnen afzonderlijk van
elkaar bezocht worden.
Kosten: collecte
Locatie: Parochiehuis van de H. Bartholomeuskerk
Veenweg 36 Nootdorp
Info: M.v. Bijsterveld. 06 387 258 59
Mary van Bijsterveld
Over het betreffende thema wordt vervolgens in twee deelgroepjes verder nagedacht en gesproken.
De avond wordt om 21.30 uur plenair afgesloten. Zo kan iedereen
om 21.45 uur weer huiswaarts keren.
Het is niet erg wanneer u niet alle vijf avonden kunt komen, omdat
elke avond een eigen invulling heeft.
Verder hoeft u zich niet van te voren aan te melden. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: Joke Laan; email:
joke@laan-online.nl of telefoon 0180 633075

Vooraankondiging
In de maanden januari t/m april 2017 zullen nog een zevental film/
gespreksavonden volgen waarin we met elkaar op zoek zullen gaan
wat nu echt van waarde is in het leven of hoe God de wereld bedoeld zou hebben. Houdt u daarvoor de Morgenster
en of andere kanalen in de gaten voor de mededelingen.
We hopen u in elk geval eind september weer te mogen ontvangen voor de avonden van ‘Catholicisme.’
Groetjes van Joke Laan, Margret Peters, Jacques van Bijsterveld en Francien van Veen.
Joke Laan
De Morgenster 7

Algemeen Parochienieuws
Vieringen met aandacht voor kinderen
Van ouders met (jonge) kinderen horen we nog weleens dat het wat lastig te zien is, wanneer er een viering is waarin extra aandacht is voor kinderen. Daarom gaan we proberen in
elke Morgenster een overzicht te plaatsen van alle vieringen met aandacht voor kinderen
in de hele parochie Christus Koning.
We hopen dat dit tegemoet komt aan de wensen van ouders.
datum
11 september
18 september
25 september
2 oktober
9 oktober

16 oktober
23 oktober
30 oktober
6 november
13 november
20 november

Nootdorp
Pijnacker
kinderkerk
kinderkerk
kinderkerk
gezinsviering
kinderkerk
gezinsviering
kinderkerk 0-4
kinderkerk
kinderkerk
kinderkerk
gezinsviering
kinderkerk
kinderkerk
kinderkerk

Berkel

Bleiswijk
gezinsviering

familieviering

gezinsviering

familieviering

gezinsviering

Bergschenhoek
gezinsviering

gezinsviering

gezinsviering

Marjo Wijsman, pastoraal werker, portefeuille liturgie

Bijbellezen in het nieuwe seizoen 2016 – 2017
Reeds vanaf 2003 wordt er in Nootdorp maandelijks gezamenlijk een stukje
uit de bijbel gelezen, besproken en uitgediept. De gespreksgroep bestaat uit
ca. 10 personen. Het komende seizoen 2016-2017 zal voor het bijbel-lezen zeer gevarieerd
zijn. Samen met andere parochies in het Westland is namelijk gekozen voor een jaarthema
in twee delen. Na een viertal onderwerpen over gebed in 2016, zal in 2017 aandacht worden
besteed aan een zestal gelovige vrouwen in de bijbel. Iedereen in de parochie “Christus Koning” is van harte welkom in Nootdorp om samen met een tiental anderen, in een gezellige
setting, van gedachten te wisselen over een interessant bijbelthema. We komen daartoe ook
dit jaar weer één keer per maand op een vrijdagavond van 19.30-21.30 uur, bijeen in de gezellige keuken van de pastorie van de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg 36 te Nootdorp.
Het jaarprogramma is als volgt :
Avondthema

Bijbeltekst

Datum

Gebed
Magnificat.
Gebedsonderwerp(en) uit ….
Gebedsonderwerp(en) uit ….
Het Onze Vader.

Lc 1,46,56;
Rom 8;
Lc 11;
Mt 6,9 – 13;

16 september.
14 oktober.
25 november.
16 december.

Gelovige vrouwen
Hanna.
De Sunammitische vrouw.
Marta en Maria.
De vrouw die Jezus zalft.
Lydia.

1S 1,1 – 2,11;
2K 4,8 – 37;
Lc 10,38 – 42;
Mt 26,6 – 13;
Hnd 16,11 – 15.40;

20 januari.
17 februari.
17 maart.
21 april.
19 mei.

Wij rekenen weer op voldoende belangstelling. U kunt zich aanmelden voor het nieuwe
seizoen via email of telefoon op resp. vanbijsterveld@ziggo.nl of 015-3109186. Vermeld
daarbij altijd uw volledige naam met huis- èn e-mailadres .
Jacques van Bijsterveld
8 De Morgenster

Voor iedereen die op zoek is
naar de zin van zijn leven!
Alpha in Nootdorp!
Op donderdagavond 8
september a.s. start er in
Nootdorp een Alpha-cursus. Tijdens tien interactieve en gezellige
bijeenkomsten ontdekt u wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al uw vragen en
praat met andere deelnemers door over
vijftien inspirerende onderwerpen.
De eerste avond is geheel vrijblijvend,
daarna kunnen de cursisten beslissen of
ze door willen gaan of niet. Alpha is geschikt voor iedereen die op zoek is naar
de zin van het leven. De cursus wordt
gegeven in een ongedwongen en open
sfeer. Iedereen is welkom!
Deelname aan deze cursus is gratis. De
avond is in de Parochiezaal van de Bartholomeuskerk aan de Veenweg 36 te
Nootdorp.
Mail voor meer informatie over Alpha
naar
AlphaParochieChristusKoning@
gmail.com of neem contact op met Jacinta Bunnik tel.nr. 06-45647007
Team Alpha Parochie Christus Koning

Celebrate festival in Stadskanaal.

Net als vorig jaar heeft een aantal parochianen het Celebrate festival in Stadskanaal
bezocht. Ondanks het in vergelijking met
vorig jaar wat kleinere deelnemersaantal
(dat had natuurlijk te maken met de wereld
Jongerendagen in Krakau) waren het enkele
zeer geslaagde dagen. Ook pastor Kuipers
was enkele dagen aanwezig. Het thema van
dit jaar was: Identity (Hoe kijkt God naar jou
en hoe kijk jij naar God). Je identiteit bepaalt
mede hoe je met gegeven talenten omgaat
en op welke manier je je roeping volgt.
Het festival heeft een eigen website,
www.celebratefestival.nl . Daarop staan alle
“ins en outs” van het festival.
(Informatie ontvangen van Joke Laan)

Algemeen Parochienieuws
Oogstdankdag
Op 9 oktober vieren we weer Oogstdankdag. Rond het altaar verzamelen we de
vruchten der aarde: tomaten, komkommers, paprika’s, bloemen, planten, kool,
kortom allerlei agrarische producten. De
oogst is binnen. Het werk van een jaar zit
er weer op! Gevoelens van dankbaarheid
komen naar boven. Wij denken nauwelijks
nog na over de oogst. Als je groenten wilt
hebben of melk, ga je naar de supermarkt.
Als er een slechte oogst is, halen we de
groenten van elders uit de wereld. Als in
een Derde Wereldland de oogst mislukt,
betekent dat er een grote nood ontstaat
met vaak de dood van velen mensen. Zij
ervaren als geen ander dat de natuur geen

Welkom bij de bijzondere
Kerkveiling op zondag 9 oktober
a.s.!
Een jaarlijks evenement, waarvan de opbrengst helemaal ten
goede komt aan de grote
restauratie van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk en pastorie in Berkel en Rodenrijs. Dit wordt alweer de derde grote veiling
in het Parochiehuis achter de kerk. Ook
nu kiezen we voor een combinatie met de
Oogstdankdag van LTO. Na de viering van
11.00u is er gezellig koffiedrinken met een
broodje, waarna de veiling losbarst. De eerste bijzondere kavels zijn al binnen! Omdat
het behoud van het karakteristieke kerkgebouw belangrijk is voor alle inwoners van
Lansingerland richten we ons dit keer ook
op een breder publiek. Vanzelfsprekend
zijn ook alle parochianen uit de andere kernen van onze parochie Christus Koning van
harte welkom op deze populaire en gezellige happening voor het goede doel. De komende weken wordt hard gewerkt aan de
verdere voorbereiding. Alle informatie kunt
u vinden op onze speciale website: www.
kerkveiling-vijfvoor12.nl.
Graag doen wij hierbij een oproep om kavels voor de veiling aan te melden bij het
parochiesecretariaat tel 010-5112330. Tot
ziens op 9 oktober!
De Veilingcommissie van Berkel en Rodenrijs

automaat is; dat de gaven van het land door
God gegeven zijn: niet alleen om alles voor
onszelf te houden, maar ook door de gaven
met elkaar te delen. Oogstdankdag is niet
alleen ‘t feest van Dankbaarheid, maar met
nadruk ook het feest van Solidariteit. Het
leven is een gave, een geschenk uit Gods
Hand.
Het leven is ook een opgave om er iets van
te maken! Dat doen wij in verbondenheid
met elkaar. Want niemand leeft voor zichzelf alleen.
Delen is een levensbeginsel.

Caritas Banneux N.D.
Ieder jaar organiseert het Banneux comité
bisdom Rotterdam in november een speciale reüniedag van het afgelopen bedevaartsjaar in Huize Ipse afd. Craeyenburch,
Brasserskade 4 te Nootdorp. Deze dag
wordt op zondag 13 november 2016 gehouden.
Na de feestelijke Eucharistieviering is er tijd
om elkaar te ontmoeten tijdens de lunch.
Daarna is er een muzikaal middagprogramma, met aansluitend het bidden van de Rozenkrans en een Plechtig Lof met zegening

Met de woorden van psalm 98:
Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.
Daarom zullen de vruchten der aarde vanuit
de kerk ook uitgedeeld worden aan mensen
in ons midden die een steuntje in de rug
goed kunnen gebruiken.
Dick Vrijburg, diaken

van de zieken. Tevens is er gelegenheid om
in het “winkeltje” artikelen uit Banneux te
kopen.
Graag willen wij U uitnodigen om kennis te
maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd
ook de gezelligheid van deze dag ter afsluiting van het bedevaart seizoen van Banneux 2016. De zaal is vanaf 9.00 uur open
en u wordt ontvangen met een kopje koffie
of thee.
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt
U onze brochure raadplegen. U kunt deze
aanvragen en verdere informatie verkrijgen
bij de volgende personen:
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan
tel. 015 3693148 e-mail : paula_opstal@hotmail.com
of bij:
Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070 3205872, e-mail :
gerard.debruijn@planet.nl
Bezoek ook onze website: www.banneuxcomite-bisdom-rotterdam.nl
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Algemeen Parochienieuws
Informatieavond Vormsel voor Pijnacker
en Nootdorp
Ook dit jaar zullen de Vormselwerkgroepen Pijnacker
en Nootdorp zich inzetten ten behoeve van de kinderen die zich voorbereiden op het Heilig Vormsel.
Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van het
Vormselproject ”In Vuur en Vlam” dat is ontwikkeld in
het Bisdom Rotterdam en wordt getypeerd als een fris
en eigentijds project dat zich onderscheidt door de missionaire
insteek, de gevarieerde werkvormen, het uitnodigende materiaal
en de aantrekkelijke vormgeving. Jongeren die zich met dit project voorbereiden op het sacrament van het Vormsel krijgen een
duidelijke boodschap mee.
Om deze werkwijze uit te leggen vindt er een informatieavond
plaats op:
Dinsdag 13 september 2015 van 19.30 uur tot 21.00 uur
In het Parochiehuis, naast de kerk, aan de Oostlaan 38a (1e verdieping) te Pijnacker.
Op de informatieavond zijn ouders en/of verzorgers en kinderen
welkom. De leeftijd van de doelgroep van het Heilig Vormsel is

Biddende en werkende moeders
Ben je een moeder en vind je het leuk om met andere moeders met
het christelijk geloof en de rol van dat geloof in de opvoeding van
jouw kinderen praktisch aan de slag te gaan? Dan is deze groep
misschien iets voor jou. Om de twee weken komen wij bij elkaar
op woensdag ochtend tussen 9.30 en 11.30 uur. Eerst praten wij
een beetje bij en daarna nemen wij een stukje Bijbeltekst, met een
filmpje of een liedje erbij om te kijken wat de Bijbel ons te zeggen
heeft en eindigen met een moment van gebed en stilte.
De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op 31 au-

Laat je zorgen achter bij God en ga verder met je
leven
Column van René Mittertreiner
Wie kijkt naar het verleden, staat met de rug naar de
toekomst (*)
In een tv-programma haalden ze herinneringen op, terwijl ze genoten van het uitzicht vanuit de kerktoren waar
ze vroeger altijd ‘gekerkt’ hadden. Hoe ze pepermuntjes
knabbelden tijdens de preek en de sport die ze ervan
maakten om de héle preek op één pepermuntje te zuigen. Dat ze
vroeger niets mòchten op zondag en daarom maar uren gingen
wandelen. Over de verdeeldheid in het gezin toen vader, die predikant was, naar een strengere afsplitsing van de kerk ging. Dat was
vroeger, maar hoe is het nu?
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groep 8 van de basisschool (schooljaar 2016/2017).
Deze informatieavond is geheel vrijblijvend, maar om een
idee te krijgen op hoeveel mensen en kinderen we kunnen rekenen, vragen we u om uw aanwezigheid kenbaar
te maken door uw gegevens te mailen naar vormsel.pijnackernootdorp@gmail.com . Mocht u verhinderd zijn
dan kunt U voor informatie contact opnemen met
ditzelfde e-mailadres
Op deze informatieavond kunt u uw kind opgeven voor de
voorbereiding op de grote dag van het Heilig Vormsel. Opgeven
kan tot uiterlijk 20 september 2016. Bij inschrijving krijgt u een
dataoverzicht van alle bijeenkomsten.
De vormselviering voor Pijnacker en Nootdorp is op zaterdag 21
januari 2017 om 19.00 uur in de H. Joannes de Dooper kerk te
Pijnacker.
Ook gaan de vormelingen van Pijnacker en Nootdorp gezamenlijk
op kamp in Kamphuis Ahoy te Den Hout van 28 oktober t/m 30
oktober 2016.
Vormselwerkgroep
Parochiekern H. Bartholomeus
Parochiekern H. Joannes de Dooper

gustus jongstleden. Om een idee te krijgen van wat er zoal besproken werd, kan de weblink www. alphanederland.org/prayercourse/
worden bezocht. Wij gaan eerst zes bijeenkomsten aan de slag met
de Prayer Course. Het wordt een reis door het Onze Vader met bijbehorende gespreksvragen voor elke bijeenkomst. Daarna gaan wij
verder, waarschijnlijk met het boek ‘Leven met de Psalmen’ uit de
serie van Gemeente Groei Groepen als achtergrond materiaal. Tussendoor doen wij natuurlijk samen iets leuks met onze families.
Voor verdere informatie, ook wat betreft locatie: Jitka Bulthuis,
jitkabulthuis@hotmail.nl, 06-39352557

Tegenwoordig is het een keuze als je naar de kerk gaat. Elke
zondag kun je zien wie die keuze maakt. Protestanten of
katholieken, dat maakt niet uit; de leegloop van kerken betreft de hele westerse wereld. Velen zijn furieus op de kerk
vanwege wantoestanden in het verleden. Anderen zijn het
geloof in God kwijtgeraakt.
Priesters, pastores, predikanten, dominees hebben leed
veroorzaakt. Is vergeving mogelijk? Moet je de kerk van
nu, met de leiders van nu, afrekenen op wat vroeger fout
was? Krijgt God nog een kans van jou?
Toch is het geloof levend, ondanks dat veel kerkbanken leeg
zijn. En het kan je sterken, net als vroeger. Het ‘pepermuntjesgevoel’ kom je ook nog wel eens tegen. Maar het allerbelangrijkste
is natuurlijk God. Als jij komt, blijft Hij niet achter...
(*) spreuk uit de Gerarduskalender van de redemptoristen, klooster
Wittem

Algemeen Parochienieuws
Brielle Lezing Roderick
Vonhögen
Op zaterdag 24 september wordt ter
afsluiting van het Bedevaartseizoen
in de HH. Martelaren van Gorcum opnieuw de Brielle Lezing gehouden.
Spreker van die middag is Roderick
Vonhögen, mediapriester en TV presentator van KRO NCRV. Roderick
Vonhögen is dan terug van de Wereldjongerendagen in Polen. Hij heeft
daar op zijn eigen wervelende manier verslag van gedaan. Daarvoor was hij in China waar hij contact had met mensen van de ondergrondse katholieke kerk.
Over beide onderwerpen zal hij in Brielle komen vertellen en zijn
verhalen ondersteunen met filmpjes die hij gemaakt heeft. Hij is
onder de indruk geraakt door wat hij gezien heeft bij de WJD-jongeren en zeker ook bij de vervolgde christenen in China. De situatie
in China raakt ons bijzonder vanwege het geloofsgetuigenis van de
Martelaren van Gorcum.
Daarom is het thema ‘Van China tot Polen: wat we kunnen leren van
kerkgroei op onverwachte plekken’.
Van Roderick Vonhögen is bekend dat zijn presentaties en internet-

Met hart en hoofd en handen
Zo had het nieuwe boek van Pater Mark-Robin
Hoogland C.P. moeten heten. Maar de uitgever
besliste anders. Daarom maar een kort stukje,
juist ook voor iedereen die geen academicus is:
De Wereld Draait Door nodigde me niet uit. Jammer, óók voor hen. Want het is echt een leuk en
interessant boek. Waarom?
We spreken wel over “de donkere Middeleeuwen”,
maar vooral omdat we er zo weinig van weten;
wie kan Latijn lezen? En dan nog: het was een héél
andere tijd. Toch zijn de preken van de H. Thomas van Aquino in
dit boek voor ons opvallend toegankelijk: het is spreektaal, zonder
moeilijke woorden; woord voor woord opgeschreven door iemand
die meeschreef en daarna niet meer bewerkt. Dat maakt deze teksten uniek!
Thomas was - en is - een invloedrijke denker. In zijn preken gaat
hij in op thema’s die nog altijd actueel zijn. Naast geloof, hoop en
liefde spreekt hij over spiritualiteit, opvoeding, carrière, succes, geluk, rechtvaardigheid enz.. We hoeven, willen en kunnen natuurlijk
niet terug naar de 13e eeuw, maar zijn preken laten ons verfrissend
kennismaken met onze geschiedenis èn laten ons met andere ogen
kijken naar onze eigen keuzes en manier van leven.

films over de hele wereld grote aantrekkingskracht hebben, vooral
op jongeren. In Amerika organiseerde hij radio ontbijtshows en
staat hij bekend als Father Roderick. Dit naast zijn parochiewerk in
Amersfoort. Hij is zo ook een voorbeeld van communicatie over het
geloof in deze tijd en in de toekomst.
We kunnen verwachten dat hij op een flitsende en positieve manier
zijn inzichten aan ons overbrengt. Na afloop is er gelegenheid om
hem persoonlijk te ontmoeten.
Programma 24 september zal zijn:
13.30 uur Ontvangst
14.00 – 15.30 uur Lezing en vragenronde
15.30 – 16.00 uur Informeel en einde
Locatie: Bedevaartskerk, De Rik 5 te Brielle
Aanmelden via bureau@bisdomrotterdam.nl. Deelname is kosteloos.
U bent van harte welkom en wij zien u graag in Brielle!
Met hartelijke groet,
Francis Wout, perschef
Frits Vermeulen, kanselier
Meer informatie over het Bedevaartsoord zie www.martelarenvangorcum.nl

Deze 20 preken van Thomas zijn de enige die
zijn overgebleven. Zeven eeuwen lang lagen ze
in een stoffige kloosterbibliotheek in Parijs. Kort
geleden werden ze herontdekt. Ik heb ze uit het
Latijn vertaald en van aantekeningen voorzien,
om ze nog toegankelijker te maken.
Waarom wilde ik die andere titel? Omdat deze
de opbouw van de teksten aangeeft: Thomas
wil eerst het hart van zijn gehoor raken. Met de
inhoud spreekt hij ons vervolgens vooral aan op
het hoofd: je kunt er wat van leren, zogezegd.
Tenslotte geeft hij handreikingen voor de praktijk
van alledag. Die titel zou het boek ook aantrekkelijker gemaakt hebben; want ik hoop uiteraard dat de mensen die
geïnteresseerd zijn, het boek ook zullen gaan lezen.
Mijn favoriete tekst? Ik denk waar Thomas uitlegt dat ons geestelijke en materiële bezit niet van ons is, maar dat God het ons heeft
toevertrouwd om te beheren en ervan uit te delen aan hen die
minder bedeeld zijn. Wie dat niet doet, is in feite een dief van andermans portemonnee (preek 15).
Thomas van Aquino, De academische preken. Ingeleid, vertaald en
van aantekeningen voorzien door Mark-Robin Hoogland C.P., uitgeverij Parthenon: ISBN 9789079578801, 398 pagina’s, €35.

De Morgenster 11

tie

s
6OOR UW
o VAKKUNDIGE
SCHOENREPARATIE
o STOMERIJ
(
)
o SLEUTELS
o NAAMPLATEN
Dorpsstraat 28a • Bergschenhoek
$ORPSSTRAAT A o "ERGSCHENHOEK

010-5217312
 
www.schoenmakerbik.nl

100 jaar kwaliteit in
grafmonumenten

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

12 De Morgenster

Parochiekern H. Bartholomeus
Nieuws van de Bartholomeus
gebedsgroep
De Bartholomeus gebedsgroep bestaat dit
jaar al weer 32 jaar. Toch komen wij nog veel
mensen tegen die nog nooit over onze gebedsgroep hebben gehoord. Veel nieuwe parochianen zijn er in onze Bartholomeuskerk
bij gekomen. Geweldig. Voor hen en tevens
voor alle parochianen willen we iets vertellen
wat deze gebedsavonden inhouden.

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

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

Kopij

RedactieNootdorp@
ParochieChristusKoning.nl

De gebedsgroep is een gezellige groep mannen en vrouwen. We beginnen de avond bij
aankomst met een lekker kopje koffie of thee
en daarna gaan we aan de gebedsavond beginnen. Zoals u weet zijn er veel noden in de
wereld en helaas ook in onze persoonlijke
omstandigheden. Wij hebben God en elkaar
nodig om staande te blijven en ons geloof en
in onze Hemelse Vader te verdiepen. Door
enthousiasme en liefde met elkaar te delen
mogen we steeds verder doorgroeien naar
Hem die ons lief heeft. Hoe proberen we daar
gestalte aan te geven in ons persoonlijk leven?
Naast onze zondagse Eucharistievieringen
komen we iedere week bij elkaar om: te zingen te bidden voor de noden in de wereld en

Allerzielen 2016
Rond Allerzielen worden vanuit onze kerk op
twee momenten de overledenen herdacht.
Omdat op dit moment het pastorale team
nog niet op volledige sterkte is, is nu nog niet
helemaal duidelijke hoe de bijeenkomsten
gaan plaatsvinden.
Op woensdag 2 november zal er om 19.00 uur
een viering in de R.K. Bartholomeus kerk zijn.
Na de viering is er gelegenheid om in processie mee te lopen naar de begraafplaats, waar
de graven gezegend zullen worden. U kunt
een, door u zelf meegebracht, lichtje bij het
graf ontsteken. In het parochiehuis zal koffie
geschonken worden.
Op de zondag voorafgaand aan Allerzielen,
zondagmiddag 30 oktober, zal er een Graf-

ons persoonlijk leven. We geven ook de gelegenheid om als u een nood hebt of ziek bent
om gebed van elkaar te ontvangen. Voorbede is een vast onderdeel van de avond, zoals ook de lofprijzing met prachtige nieuwe
liederen (uit de opwekkingsbundel). We lezen
met elkaar in de bijbel, één keer per maand
onder deskundige leiding, en wisselen hierover van gedachten. Vanaf 5 september zullen we iedere eerste maandag van de maand
met elkaar de Dvd’s gaan bekijken over Katholicisme. We praten erover met elkaar en
beantwoorden vragen. Meer informatie hierover staat in de aparte uitnodiging in dit blad.
Geen vraag is te gek. Dus schroom niet om
gewoon een keer te komen kijken, misschien
is dan 5 september de eerste filmavond een
goed moment. Bespeelt u een instrument
dan zou dat geweldig zijn!
De avond begint om 19.15 uur en duurt tot 21.
45 uur. De filmavonden zijn soms iets langer.
Locatie: pastorie Veenweg 36 in de Balthazarzaal. De filmavonden vinden plaats in het
parochiehuis naast de kerk.
U bent van harte welkom! Namens de gebedsgroep,
Mary van Bijstervel, telefoon 06-38725859

zegen zijn op de begraafplaats St. Janshof. In
de aula komen we samen en luisteren naar
verhalen uit de bijbel, gedichten en teksten.
We noemen de namen van de overledenen
en nabestaanden mogen hierbij een kaarsje
aansteken. Daarna is er gelegenheid om mee
te lopen naar de begraafplaats om het zegenen van de graven bij te wonen. Na afloop
is er tijd voor samenzijn en zal er koffie geschonken worden.
De nabestaanden van de overledenen van het
afgelopen jaar krijgen een schriftelijke uitnodiging. Verder is iedereen van harte welkom
om deze bijeenkomsten bij te wonen.
Verdere berichtgeving zal volgen via de kerkberichten in het ‘Kerkgeeltje’.
Anja van der Kraan

De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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Parochiekern H. Bartholomeus
Oktobermaand, Mariamaand
Beste parochianen,
De volgende maand is oktober, dat wil zeggen: Mariamaand. De Heilige Maagd Maria is heel belangrijk;
zij is en blijft onze voorspreekster bij haar zoon Jezus.
Door steeds weer opnieuw de rozenkrans te bidden
en haar te vragen en smeken om de noden in de wereld
te lenigen. Door steeds weer opnieuw te bidden voor
vrede onder de volkeren.
Door gebrek aan aandacht voor het rozenkransgebed
lijkt die vrede steeds verder weg. In haar “verschijningen” heeft Maria dat steeds gezegd en op haar moeten wij vertrouwen. Op haar
voorspraak kan haar zoon Jezus vrede schenken.
Wij moeten daar echter iets tegenoverstellen. Iedere dinsdagavond kunnen wij gezamenlijk in de kerk bidden, niet alleen voor
vrede maar ook voor andere intenties. Ati de Koning zal ook weer

enkele mooie liederen zingen. De datum waarop deze
gebedsavonden worden gehouden komen bijtijds in
het “kerkgeeltje” te staan. Na de Rozenkrans volgen
telkens nog enkele andere gebeden, de “Vespers”
genaamd. Alles bij elkaar duurt een gebedsavond
niet langer dan drie kwartier.
Nog een verzoek aan u: wij zouden graag een paar
voorbidders/sters bij ons groepje willen hebben. U komt
dan één keer in vijf of zes weken aan de beurt. Meldt u
zich hiervoor dan aan bij de coördinator, Piet de Vreede
(telefoon : 3108327).
Namens de groep voorbidders,
Cocky Maane
Cocky.gm@ziggo.nl

Verkoop Jozefschool
Iedereen heeft afgelopen periode waar kunnen nemen dat het
gonst van de bouwactiviteiten op het terrein naast de kerk. De
lange periode van voorbereidingen die hier aan vooraf is gegaan, is
echter voor velen ongemerkt voorbij gegaan. Dit is een proces geweest van vele jaren. De Jozefschool, eigendom van de parochie, en
het Jozefhuis, eigendom van de gemeente, hebben jaren geleden
hun bestemming verloren door de nieuwbouw van de Jozefschool
en de bouw van Cultura.
Om ontwikkelingen op de locatie van beide leegstaande gebouwen mogelijk te maken is al meer dan tien jaar geleden gestart met
besprekingen en onderhandelingen met de gemeente over aanpassing van het bestemmingsplan en het al dan niet gezamenlijk
ontwikkelen van de locatie. Het bestemmingsplan is destijds aangepast waardoor woningbouw mogelijk werd gemaakt. Ondanks
het feit dat verschillende partijen in die periode plannen hebben
gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied, is dit nooit van de
grond gekomen mede als gevolg van de economische ontwikkelingen en de instorting van de woningmarkt.

Nieuwe poging
Twee jaar geleden is de draad weer opgepakt en is er met de gemeente verder gesproken over de ontwikkeling. Uiteindelijk heeft
de gemeente besloten, los van de ontwikkeling van de rest van het
gebied, het Jozefhuis te verkopen. In eerste instantie voor bieders
wel met de opdracht om een integraal plan of visie in te dienen voor
de ontwikkeling van het Jozefhuis en de Jozefschool met omgeving. Gelet hierop zijn wij, toen nog als parochiebestuur, vanaf dat
moment zeer nauw betrokken bij de plannen en voorstellen voor
de herontwikkeling van het gebied. In deze fase hebben wij daar,
als vertegenwoordigen namens het Bisdom, ook een externe makelaar bij betrokken. Een aantal partijen heeft in die fase plannen en
biedingen ingediend voor de (her)ontwikkeling van het Jozefhuis al
dan niet in combinatie met het gebied van de Jozefschool. In het
kader hiervan hebben wij met drie partijen besprekingen gevoerd
over het Jozefschool gedeelte. Dit proces heeft uiteindelijk voor
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de gemeente niet het gewenste resultaat opgeleverd, waarna de
gemeente besloten heeft los van de overige ontwikkelingen het
Jozefhuis in de verkoop te doen.
Omdat het voor een drietal partijen, die eerder interesse getoond
hadden, interessant was toch het hele gebied integraal te ontwikkelen hebben wij met deze partijen verder onderhandeld over de
verkoop van de Jozefschool en omgeving. Dit heeft erin geresulteerd dat de uiteindelijke bieding van Waaijer Bouw, voor de ontwikkeling van project ’t Schoolplein, met positief advies van de makelaar aan het Bisdom is voorgelegd.
Het Bisdom heeft naar aanleiding hiervan in het eerste kwartaal
besloten een Bischoppelijke Machtiging af te geven voor de verkoop van de Jozefschool en de omliggende gronden. Nagenoeg
gelijktijdig heeft de gemeente besloten het Jozefhuis eveneens aan
Waaijer Bouw te verkopen.
Het doet ons deugd dat zeer snel na afronding van de verkopen
Waaijer is gestart met de bouwactiviteiten. Na lange tijd zal het
Jozefhuis en het gebied naast de kerk weer een goede bestemming
krijgen. Voor ons ligt nu de volgende uitdaging klaar, het vinden
van mogelijkheden voor het ‘opknappen’ van Kerkwijk, het gebied
met de woningen tegenover de kerk. Ook dit zullen wij oppakken
met expertise en ondersteuning van het bisdom.
Kees van de Kraan
Voorzitter locatieraad

Parochiekern H. Bartholomeus
Toen ook…
De jongerendagen 2016 in Krakau zijn voorbij. Jongeren keerden
enthousiast terug. En vroeger?
Het was in 1950. Een heilig jaar. Zoals Hannibal met olifanten en soldaten de Alpen overtrok, richting Rome, zo trok studentenmoderator drs. B. van Ogrop S.J. met 16 zware autobussen en 800 studenten van de Katholieke Universiteit Nijmegen op naar de eeuwige
Stad. Hannibal kwam Rome niet in. Wij wel. Het was er druk. De Sint
Pieter was vol pelgrims. We wachtten op de paus. Daar kwam hij.
Pius XII, Eugenio Pacelli.

Gejubel steeg op. Híj was het geweest die in 1943, toen in wereldoorlog II felle vijandschap tussen volkeren heerste, zijn encycliek
‘’Mystici Corporis’’ uitvaardigde. Over het Mystieke Lichaam van
Christus en Zijn Kerk. Over harmonie tussen God en mensen en tussen mensen onderling. Pius XII was het ook, die in 1950 het geloof
dat Maria ten hemel is opgenomen tot dogma verklaarde.
Het ‘’Christus Vincit’’ klonk en klonk opnieuw. We waren zeer enthousiast! Dit was Kerk! We keerden terug, evenals de jongeren nu,
vol goede moed, met een ervaring voor het leven! Toen ook…
Harry Arntz

18 op 19 juni : Nacht zonder dak
Een sfeerimpressie van een van de deelnemers
Om 16:00 begon de dag. Het organisatieteam was er klaar voor om
weer een leuke activiteit neer te zetten net als 3 jaar geleden alleen deze keer op het voetbalveld bij RKDEO. We begonnen met de
aanmeldingen. Iedereen kreeg een polsbandje om en mocht met
zijn of haar vrienden hun krot in elkaar zetten. Dit krot mocht allee
bestaan uit zijl, kartonnen dozen, touw en tape. Er zijn veel mooie
krotjes gemaakt. eerst maar eens bedenken waar die dingen gebouwd worden. Waar is de minste wind? Is het gras nog nat? Wat
voor materiaal heb ik meegenomen. Daarna zoek je een leuk plekje
uit. En dan……. Bouwen!
Na het bouwen werd er gegeten. Natuurlijk nog een gebed voor
het eten en dan lekker aanschuiven. Na het eten gaf stichting Tear,
de organisator van alle nacht zonder dak in Nederland, een interessante presentatie over waarom het belangrijk is dat tieners
meedoen en natuurlijk waar we het voor doen.
Toen begon het avondprogramma. Yuri, Lisa en Gabrielle
hadden een leuke activiteit voorbereid. Een fotodroppingspeurtocht (mooi word voor de scrabble). Oftewel, een dropping waarna je de weg terug moet vinden. Maar je kreeg
foto’s van plaatsen mee die je dan met je groepje ook moest
fotograferen. Een hele leuke activiteit. Hierna was iedereen best
wel moe. Maar voordat iedereen
naar bed gaat, eerst nog een ander spel met de hele groep spelen.
Dan op naar bed. De nachtwacht
houdt tijdens de koude nacht
iedereen in de gaten. Maar alle
jongeren lagen heerlijk te slapen
in hun kartonnen doos.
De volgende ochtend begonnen
we gelijk met een ochtendgymnastiek onder leiding van Joris.
Heel vermoeiend als je net een

nachtje in een doos hebt geslapen. Maar weer op krachten komen
bij een lekker ontbijtje, want het leukste moet nog komen: de krotten kapotmaken. Opgeruimd
staat netjes vonden we en binnen een uur had iedereen zijn
krot netjes afgebroken en het
karton afgevoerd. Daarna was
het afsluiten en de sleutels weer
aan RKDEO geven. Al met al een
leuke en toch best vermoeiende
activiteit was het weer. Maar ik
denk zeker weer voor herhaling
vatbaar.
Het was heel leuk om de algemeen coördinator van zo’n evenement te zijn, met dit doel dat
wij hebben bereikt. Met z’n allen
hebben we €2000 opgehaald
voor stichting Tear. Dit geld helpt straatkinderen in o.a. Bolivia
enorm. Ik denk dat zowel de organisatie als de jongeren zelf
vinden dat dit een leuke manier is om actief geld op te halen
voor het goede doel. Dit evenement heeft nu voor de tweede
keer plaatsgevonden en ik denk dat het zichzelf nog wel een
keer herhaalt in de toekomst.
Theo Bleukens
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Liturgische Kalender

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

September

H. Bartholomeus
Nootdorp

H. Joannes de Dooper
Pijnacker

Onze Lieve Vrouw
Geboorte, Berkel

Alle vieringen vinden op de
gewone tijden plaats, tenzij
anders vermeld

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

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

Zo. 11.00 u
Do. 19.00 u Rozenkrans

Zaterdag 3 september
Zondag 4 september
23e zondag door het jaar
Zaterdag 10 september
Zondag 11 september
24e zondag door het jaar
Zaterdag 17 september
VREDESWEEK - MOV

Zondag 18 september
25e zondag door het jaar

Zaterdag 24 september
Zondag 25 september
26e zondag door het jaar

EV – W. Kuipers

Geen viering

WV – D. Vrijburg

EV - W. Kuipers

13.00
Gezamenlijke doopviering
WV – D. Vrijburg

Geen viering

EV – W. Kuipers
Cantemus Domino

Patroonsfeest
WV – M. Wijsman
Alle koren
Geen viering

EV – W. Kuipers
K. Bracco Gartner
St. Cecilia
Gastvoorganger of
WV - O.l.v. parochianen
Salvation

Patroonsfeest
EV – W. Kuipers
Alle koren

Gastvoorganger of
WV – D. Vrijburg
Laus Deo

WV – K. Bracco Gartner
Vivace
13.00
Gezamenlijke doopviering

WV – K. Bracco Gartner

19.00
Oecumenische vesper
D. Vrijburg
Ds. G. van Herk

19.00
Taizéviering

De Vliegende Speeldoos
Gastvoorganger of
WV – K. Bracco Gartner

Geen viering
EV - Gezinsviering
EV – Familieviering
W. Kuipers
W. Kuipers
Belle Noci
BeRKelnootjes
Na afloop koffie drinken in De Kerkband
Schakelaar
Crèche
Na afloop koffie drinken

Geen viering

EV – W. Kuipers
De Cantorij
Gastvoorganger of
WV – M. Wijsman
samenzang

Oktober
Zaterdag 1 oktober
Zondag 2 oktober
27e zondag door het jaar
Zaterdag 8 oktober
OOGSTDANKDAG
Zondag 9 oktober
28e zondag door het jaar
OOGSTDANKDAG
Zaterdag 15 oktober
Zondag 16 oktober
29e zondag door het jaar
Zaterdag 22 oktober
Zondag 23 oktober
30e zondag door het jaar
Missiezondag
Zaterdag 29 oktober

16 De Morgenster

WV – M. Wijsman
Laus Deo
13.00
Gezamenlijke doopviering
WV – M. Wijsman
The Living Lord Singers
EV - Gezinsviering
W. Kuipers
De Vrolijke Nootjes

Geen viering

Geen viering
Gastvoorganger of
WV – K. Bracco Gartner

EV - Kuipers
WV – K. Bracco Gartner
Vivace
19.00
Taizéviering in
De Dorpskerk
Geen viering
EV – W. Kuipers
St. Cecilia

WV – D. Vrijburg
WV – D. Vrijburg
Laus Deo
Geen viering

EV – W. Kuipers
St. Cecilia

EV – W. Kuipers
K. Bracco Gartner
Salvation

WV – K. Bracco Gartner
De Juiste Stemming

WV – M. Wijsman
Cantemus Domino

EV – W. Kuipers

Gastvoorganger of
WV – M. Wijsman
Cantemus Domino

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

September
Alle vieringen vinden op de
gewone tijden plaats, tenzij
anders vermeld
Zaterdag 3 september
Zondag 4 september
23e zondag door het jaar
Zaterdag 10 september

Liturgische Kalender
Pius X
Rodenrijs

Onze Lieve Vrouwe
Visitatie, Bleiswijk

St. Willibrord
Bergschenhoek

Za. 19.00 u

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

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

EV – J. de Lange

Geen viering

Geen viering

Geen viering

EV – J. de Lange
St. Caecilia

EV – J. de Lange

EV – W. Kuipers
K. Bracco Gartner

Geen viering

Geen viering

WV – Gezinsviering
D. Vrijburg
Op Blijde Wijs
Geen viering

WV – M. Wijsman
Kerkrakkertjes

Zondag 11 september
24e zondag door het jaar
Zaterdag 17 september
VREDESWEEK - MOV

EV – W. Kuipers
Pius X koor

EV – W. Kuipers
Lesito
Themaviering Vredesweek
MOV

Zondag 18 september
25e zondag door het jaar

Zaterdag 24 september

WV – D. Vrijburg

Zondag 25 september
26e zondag door het jaar

19.00
IKO Vredesviering
Ds. J. van den Akker
Kleinkoor Shine
Dorpskerk
Kerkstraat 18, Bleiswijk
Geen viering
WV – D. Vrijburg
St. Caecilia

Geen viering

EV – W. Kuipers
Caecilia

Geen viering
WV – D. Vrijburg

Oktober
Zaterdag 1 oktober

WV – M. Wijsman

Zondag 2 oktober
27e zondag door het jaar
Zaterdag 8 oktober
OOGSTDANKDAG

EV – W. Kuipers

Zondag 9 oktober
28e zondag door het jaar
OOGSTDANKDAG
Zaterdag 15 oktober

WV – M. Wijsman

Zondag 16 oktober
29e zondag door het jaar
Zaterdag 22 oktober
Zondag 23 oktober
30e zondag door het jaar
Missiezondag
Zaterdag 29 oktober

Geen viering

Geen viering

EV – - Gezinsviering
W. Kuipers
Op Blijde Wijs
Vrijwilligersdag

EV – W. Kuipers
Caeciliakoor
16.00
Marialof
Caeciliakoor
Geen viering

Geen viering
Gastvoorganger of
WV – K. Bracco Gartner
St. Caecilia
Voedselbankactie: “Doe goed vanuit
uw en jouw overvloed!”
Geen viering
Gastvoorganger of
WV – M. Wijsman
Lesito
Themaviering

WV - Gezinsviering
M. Wijsman
Kerkrakkertjes
Geen viering
EV – W. Kuipers
Caeciliakoor

EV – W. Kuipers

Geen viering
EV – W. Kuipers
St. Caecilia

Geen viering
WV – M. Wijsman

EV – gastvoorganger SVD

Geen viering

Geen viering
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Liturgische Kalender
Oktober

Zondag 30 oktober
31e zondag door het jaar

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

Gastvoorganger of
WV – M. Wijsman
Laus Deo

WV – Gezinsviering
K. Bracco Gartner
Belle Noci
Na afloop koffie drinken in De
Schakelaar

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

Ochtendviering vervalt

19.00
EV – W. Kuipers
De Juiste Stemming
Na afloop koffie drinken

November
Dinsdag 1 november
ALLERHEILIGEN
Woensdag 2 november
ALLERZIELEN
Zaterdag 5 november
Zondag 6 november
32e zondag door het jaar

Zaterdag 12 november
Zondag 13 november
33e zondag door het jaar
Zaterdag 19 november
Zondag 20 november
34e zondag door het jaar
Diaconale zondag
PCI
CHRISTUS, KONING VAN HET
HEELAL
Zaterdag 26 november
Zondag 27 november
1e zondag van de Advent

WV – D. Vrijburg
Laus Deo
19.00
GV – D. Vrijburg
The Living Lord Singers
EV – gastvoorganger SVD
EV – gastvoorganger SVD
Laus Deo
13.00
Gezamenlijke doopviering
Geen viering
WV – D. Vrijburg
Laus Deo
Viering in Bergschenhoek
EV – W. Kuipers
Laus Deo

Geen viering

Gastvoorganger of
WV – K. Bracco Gartner
Laus Deo

19.00
GV – K. Bracco Gartner
Vivace
Geen viering
Gastvoorganger of
WV – K. Bracco Gartner
samenzang

EV – W. Kuipers
samenzang
EV – W. Kuipers
St. Cecilia
Viering in Bergschenhoek
EV – W. Kuipers
St. Cecilia
13.00
Gezamenlijke doopviering
19.00
Taizéviering in
De Ontmoetingskerk
WV – K. Bracco Gartner

Gastvoorganger of
WV – K. Bracco Gartner

EV – W. Kuipers
De Juiste Stemming

Gastvoorganger of
WV – M. Wijsman
Viering in Bergschenhoek
Familieviering
WV - M. Wijsman
BeRKelnootjes
Kerkband
Crèche
Na afloop koffie drinken
EV – W. Kuipers

Viering in de Pius X

15.00
Festival of Carols & Lessons

Liturgisch rooster
In deze Morgenster treft u, zoals altijd, het liturgisch rooster aan.
Het is deze keer een rooster met nog een flink aantal onzekerheden.
Op het moment van het maken van het rooster is er nog geen zicht
op een priester voor het pastoresteam. We zullen daarom proberen
gastpriesters in te zetten in een aantal vieringen. De kopijdatum
voor dit blad is 15 augustus. Op dat moment zijn nog niet alle vieringen definitief voorzien van een voorganger. Het kan zijn dat er
in het rooster een dubbele vermelding staat: een eucharistieviering
met een gastvoorganger óf een woord-en-communieviering met
een pastoraal werker of de diaken. We blijven ook na 15 augustus
doorzoeken naar gastpriesters in onze vieringen. Voor meer zeker18 De Morgenster

heid omtrent de vieringen kunt u het beste de website in de gaten
houden, of contact opnemen met het parochiesecretariaat.
Ook de besluiten rond de vieringen op de zaterdagavond liggen
niet voor 15 augustus vast. Hiervoor geldt eveneens: kijk op de
website of neem contact op met het parochiesecretariaat.
Het spijt ons dat we niet meer duidelijkheid kunnen verschaffen.
We doen wat op dit moment haalbaar is.
Vrede en alle goeds,
Marjo Wijsman, pastoraal werker,
portefeuille liturgie

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

Oktober

Liturgische Kalender
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

Gastvoorganger of
WV – D. Vrijburg
Lesito

EV – W. Kuipers
Caeciliakoor

19.00
EV – W. Kuipers

9.00 uur
EV – W. Kuipers
19.00
WV – O.l.v. parochianen i.s.m. Werkgroep Avondwake
St. Caecilia

19.00
WV – M. Wijsman
19.00
GV – M. Wijsman

EV – W. Kuipers

Geen viering
Gastvoorganger of
WV – Gezinsviering
D. Vrijburg
Op Blijde Wijs
Zondag voor de oecumene

WV – D. Vrijburg

Geen viering

Geen viering
Patroonsfeest
EV – W. Kuipers
M. Wijsman
Caeciliakoor
KWD/crèche
Aanstelling acolieten
Geen viering

Viering in Bergschenhoek

EV – W. Kuipers
St. Caecilia
Viering in Bergschenhoek

Zondag 30 oktober
31e zondag door het jaar

November
Dinsdag 1 november
ALLERHEILIGEN
Woensdag 2 november
ALLERZIELEN
Zaterdag 5 november
Zondag 6 november
32e zondag door het jaar

Zaterdag 12 november
Zondag 13 november
33e zondag door het jaar
Zaterdag 19 november

Gastvoorganger of
WV – D. Vrijburg
Lesito
Themaviering

Zondag 20 november
34e zondag door het jaar
Diaconale zondag
PCI
CHRISTUS, KONING VAN HET
HEELAL
Zaterdag 26 november
Zondag 27 november
1e zondag van de Advent

WV – M. Wijsman
Kerkrakkertjes
Patroonsfeest
Christus Koning
pastoresteam
WV – M. Wijsman
Caeciliakoor

Voor info over de vieringen op zaterdag: zie website www.parochiechristuskoning.nl

EV – W. Kuipers
25-jarig bestaan Pius X kerk

WV – M. Wijsman
St. Caecilia

EV – W. Kuipers

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

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

11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
14.30 uur
16.00 uur
19.00 uur

* 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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Parochiekern H. Joannes de Dooper
Toren in de steigers

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

Volgend jaar bestaat de Joannes de Dooper
kerk 125 jaar. Het wordt een jaar waarin we
nogal wat extra activiteiten willen ontwikkelen. Onze kerk en daarmee onze parochiegemeenschap willen we wat meer in het
voetlicht zetten. We willen meer aandacht
voor wie we er zijn in Pijnacker en waarvoor
we staan. U zult daar meer van gaan horen.
Echt zichtbaar wordt het als we binnenkort de
toren van het kerkgebouw in de steigers laten zetten. Deze is toe aan groot onderhoud.
Omdat ons kerkgebouw een rijksmonument
is, hebben we er een mooie subsidie voor gekregen. De kerk blijft toegankelijk maar het
kan wat overlast met zich meebrengen.
Nadat de toren opgeknapt is en de Oostlaan
helemaal klaar is, zal ook het kerkplein weer
moeten worden hersteld. Veel niet-kerkbezoekers hebben de afgelopen periode hun
auto op het plein geparkeerd en dat heeft zo
zijn gevolgen gehad. Wij zijn van mening dat
het kerkplein alleen gebruikt mag worden
door bezoekers van onze kerk en mensen die
daar toestemming voor hebben gekregen.
We overwegen dan ook het kerkplein af te
sluiten voor de andere gebruikers.

met telefoonbeantwoorder)

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

De kerktoren gaat al 125 jaar mee

KERKORGEL

Kopij

RedactiePijnacker@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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We hopen dat we ook binnenkort met de
renovatie van het grote kerkorgel kunnen
beginnen. Het zou voor het eerst in 125 jaar
zijn dat het orgel gerenoveerd
gaat worden. Het zal niet iedereen zijn opgevallen, maar
de klanken zijn niet meer zo
mooi als ze ooit waren. We
hebben deskundigen er naar
laten kijken en die adviseren
een grote renovatie waarbij
het orgel in zijn geheel verwijderd moet worden. Een kostbare zaak, maar nu de toren
onder handen wordt geno-

men, biedt dat de mogelijkheid om ook binnen in de toren maatregelen te nemen ten
behoeve van het orgel. We zullen het dus
tijdelijk zonder het grote orgel moeten doen.

VACATURES
We blijven zoeken naar vrijwilligers voor onze
parochie. Zo zoeken we een secretaris voor
onze locatieraad in Pijnacker. Niet zo heel veel
werk maar het vraagt wel continuïteit en wat
schrijfvaardigheid. Het gaat niet om notulen
maken, maar wel om een goede samenwerking met het kerksecretariaat. Het is leuk en
dankbaar werk.
Verder kijken we uit naar iemand die voor de
Joannes de Dooper kerk de faciliteiten wil
beheren en daarvoor met de andere kerkvertegenwoordigers in de Parochie Christus
Koning overlegt over gezamenlijk inkopen.
We hebben afgelopen jaren daardoor al veel
kunnen besparen. Als u hier enige ervaring
mee heeft of dit leuk vindt om te doen dan
ontvangen we graag uw reactie.
Voorts zoeken we nog iemand die wat ervaring heeft met communicatie. De hoofdredacteur van de Morgenster heeft aangegeven na de zeer vele jaren trouwe dienst er
mee te willen stoppen. Maar ook de input
voor de Morgenster vanuit Pijnacker dient
gecoördineerd te worden. Ook dit is niet zo
heel veel werk, maar verwacht wel doorlopende aandacht.
Heeft u belangstelling voor één van deze vacatures of wilt u er meer over weten, neem
dan contact op met het kerksecretariaat (0153692480).

KERKBALANS
De Kerkbalans is een blijvende zorg voor het
bestuur. Hierboven ziet u voor welke grote
uitgaven we staan die, gelukkig maar, niet
elk jaar terugkomen. Ze zijn wel noodzakelijk voor het behoud van onze kerk. We zijn
blij dat het aantal donateurs (775) van de
kerkbalans vergelijkbaar is met dat
van 2015 en ook de opbrengst tot
en met juli 2016 op hetzelfde niveau
ligt als in 2015. De uitgaven zijn echter voor dit jaar en volgend jaar veel
hoger. Heeft u al wat overgemaakt
of wilt u nog wat aanvullen? Alle
beetjes zijn welkom op Rekening nr.
NL19 INGB 0002588511 t.n.v. PCK J.
de Dooper Kerkbalans te Pijnacker.
Louk Teunissen

Parochiekern H. Joannes de Dooper
125 jaar Joannes de Dooper – Kei van een kerk
In 2017 vieren we het 125-jarige bestaan van onze mooie en intieme neoromaanse kerk die als rijksmonument is geregistreerd. De
kerk van de H. Joannes de Dooper is in 1892 ingewijd. In 1992 is het
eeuwfeest groots gevierd. Toen is de kerk eerst zeer grondig gerestaureerd en vervolgens is een jaar met vele activiteiten gestart.
Sinds dit voorjaar is een stuurgroep actief om allerlei festiviteiten
te organiseren en acties te bedenken. In deze voorbereidingsperiode is nagedacht over een thema en een logo. Op het Joannes de
Dooper-feest van dit jaar zijn beide bekendgemaakt aan een groot
aantal vrijwilligers van de parochiekern tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond in het Parochiehuis. Wij hebben een heel concreet
motto bedacht dat in een aantal activiteiten een plaats zal krijgen.
Het motto is H. Joannes de Dooper, Kei van een kerk. Stuurgroeplid Anja Brand-Heemskerk heeft daar een krachtig beeldmerk bij
ontworpen. Dit is op een banner gezet en onthuld door een van de
oudste en een van de jongste parochianen, zie de overzichtsfoto.
Deze banner staat nu achter in de kerk.
De stuurgroep is hard bezig met het bedenken en uitwerken van vele ideeën. Het eerste idee bij het gekozen motto
is de aanleg van een meditatief keienpad naast het kerkgebouw. Aan de uitwerking wordt volop gewerkt. Het thema
‘kei’ geeft verder vele mogelijkheden voor jong en oud. We
kunnen nu nog niet veel meer vertellen, maar u zult binnenkort meer van ons horen. Ook zoeken we vrijwilligers voor
de werkgroepen die bij de uitwerking van activiteiten in en
rond de kerk nodig zijn. Zo zoeken wij mensen die willen
helpen bij het maken van een kwartetspel en mensen die
in 2017 een kerststallententoonstelling willen organiseren.
Eén datum en activiteit hebben we al in de agenda vast-

Misintenties
Het is gebruikelijk dat er tijdens de vieringen naast de wekelijkse
intenties ook persoonlijke intenties worden opgedragen bij de
voorbeden.
Deze misintenties worden besproken bij het parochiesecretariaat.
Veelal gedenken we onze dierbare overleden familieleden, we zijn
hen niet vergeten en bidden voor hen en voor de naasten die zij
achterlieten. Zowel op zaterdag als op zondag worden de op deze
manier aangemelde intenties herdacht tijdens de weekendviering.
Met ingang van 11 september zal bij ons achter in de kerk bij het
middenpad een Intentieboek liggen. Kerkbezoekers kunnen voor

Pater Hogervorst
De afgelopen maanden juli en augustus was Pater Rudi Hogervorst,
werkzaam in Chili, weer even in zijn geboorteland. In Pijnacker, het
dorp waar hij geboren is, is hij verschillende keren tijdens de viering in zijn vertrouwde Joannes de Dooperkerk, voorgegaan; alsook in Welzijnscentrum Keijzershof op vrijdag 19 augustus, met een
mooie Maria-viering.
Op de vrijwilligersavond is de paaskaars verloot. De opbrengst be-

De reacties op de ziekte en het overlijden van mijn innig
geliefde man, onze goede vader en trotse opa

Wim Sedee
waren overweldigend. Bezoekjes, kaarten, mailtjes,
telefoontjes; het was hartverwarmend.
Wij hopen hier steun en troost uit te kunnen halen voor
de moeilijke tijd die voor ons ligt.
Het is voor ons niet mogelijk om iedereen persoonlijk
te benaderen, daarom willen we u op deze manier heel
hartelijk danken.
Tonnie Sedee, kinderen en kleinkind
Sprundel, augustus 2016

gelegd. Dat is het hoogtepunt van de Eucharistieviering met onze
bisschop op zondag 25 juni 2017. Aan een andere activiteit wordt
nu al hard gewerkt: het schrijven van een boekwerkje door
Aad Tas over de geschiedenis van het katholieke geloof en
onze kerk in Pijnacker vanaf ongeveer het jaar 953!
Graag noemen we hier alvast de leden van de stuurgroep
125 jaar kerk, zodat u weet wie u kunt aanspreken voor
informatie en het aanbieden van uw hulp. Wij staan ook
open voor initiatieven van parochianen!
De stuurgroep 125 jaar kerk,
Jos Arends, pastor Kees Bracco Gartner, Anja Brand-Heemskerk, Miranda de Bruijn, Annie van der Burg, Margareth
Hooijmans, Charles van der Mast en Louk Teunissen.
Contactadres: annievdburg@outlook.com

aanvang van de viering een persoonlijke intentie opschrijven.
Voor deze intentie wordt in de viering gebeden. Voorbeelden van
zo’n intentie zijn: Voor gebed tijdens ziekte, herstel na operatie,
het slagen van een examen, voorspoedige reis enz. Het is niet de
bedoeling, dat er personen, namen, genoemd gaan worden.
Na aanvang van de viering haalt de koster het boek op en de
lector draagt de intenties op bij de voorbeden. De aanwezige parochianen en de mensen die via andere media de viering beluisteren, bidden samen om kracht en het is mooi om dit als parochiegemeenschap voor elkaar te kunnen doen.
Annie van der Burg

droeg maar liefst € 310,- en dat bedrag is aan Pater Hogervorst
geschonken. Ook de opbrengst van de collecte in Welzijnscentrum
Keijzershof (€ 254,-) en de inhoud van de Melkbus, die in het weekeinde van 27/28 augustus prominent in de kerk stond, is voor Pater
Rudi. We weten, dat hij er veel goed werk mee kan doen in Chili.
We danken de Pater voor zijn inzet en hopen hem een van de volgende jaren weer terug te zien.
Annie v.d. Burg
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Parochiekern H. Joannes de Dooper
Parochiepenning voor drie vrijwilligers
Drie vrijwilligers van onze parochie kregen tijdens het Joannes de
Dooperfeest op zondag 26 juni jongstleden de parochiepenning uitgereikt voor hun vele en langdurige verdiensten voor de parochie.
Als eerste ‘ontvanger’ riep Louk Teunissen, de voorzitter van de locatieraad, Charles van der Mast naar voren. Al meer dan 25 jaar is
Charles actief binnen de kerk. In het voormalig kerkbestuur was hij
voorzitter en bestuurslid.
Bep Verheul blijft liever op de achtergrond maar kwam toch even
naar voren.
De derde die de parochiepenning ontving was Margareth Hooijmans. Zij leidt al jaren het hele programma voor de vormelingen,
van aanmelding tot bijeenkomsten achteraf. Margareth zet zich tevens in voor de kinderkruisweg, de verkoop van de Gerarduskalender en was vroeger actief bij de werkgroep gezinsviering. Momenteel is zij ook betrokken bij de leiding van de Alphacursus.

Als eerste ontvanger’ was Charles van der Mast aan de beurt.
Hij was actief bij de werkgroep die in 1992 de viering van het honderdjarig bestaan van de kerk organiseerde en zit nu ook in de
stuurgroep die het feest bij het 125-jarig bestaan voorbereidt. Dat
wordt volgend jaar gevierd. Charles maakte deel uit van de pastoraatgroep en is nog actief bij het Beraad van Kerken, de Kerkennacht en bij rondleidingen bij de Eerste Heilige Communie. Hij
bemant de ‘kerkenkraam’ op de jaarmarkt en zit in de Stichting Parochiehuis. Hij is collectant en lekenvoorganger bij de woord- en
communieviering.
Als tweede werd Bep Verheul naar voren groepen. Zij blijft liever op
de achtergrond. Daar zorgt zij samen met een groep enthousiaste
dames al heel lang voor de aankleding van de kerk met bloemen bij
alle vieringen. Ook helpt zij met het schoonhouden van de pastorie
en met koffie schenken bij diverse gelegenheden. Ze was overigens
jarenlang huishoudster bij pastoor Van der Laer.

Margareth Hooijmans is al vele jaren op diverse fronten actief binnen
de kerk.
Tijdens de viering werd afscheid genomen van enkele acolieten,
oudere misdienaars. De vertrekkende acolieten zijn Erik Bunnik en
Jesse Eeken. Er werden twee nieuwe acolieten geïnstalleerd: Thomas
van der Pol en Quido van Winden.
Sjaak Oudshoorn
(Dit artikel verscheen eerder al in de Telstar)

‘ff Anders’ in de Herfstvakantie
Thema: Aan tafel
’Met elkaar aan tafel gaan’ herinnert ons aan
een belangrijk aspect van wie Jezus is: Hij
zoekt mensen op en eet met hen. Eten is in
het jodendom een diepe vorm van gemeenschap. Aan tafel laat Jezus iets zien van Wie
Hij is en hoe het leven met Hem eruit ziet. Het
zijn tekenen van Zijn Koninkrijk. Hij laat zien
wie er bij Hem welkom zijn en hoe je bij Hem welkom bent. Kortom:
Allemaal aan tafel, omdat Hij van je houdt!
Kom jij ook in de herfstvakantie naar ff Anders in Pijnacker? Neem al
je vriendjes en vriendinnetjes mee en kom, alle kinderen zijn van harte
welkom! In het programma voor groep 1 t/m 8 komt verhalen over
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Jezus vertellen, zingen, sketch, spel, knutselen
en nog veel meer aan bod. Voor de tieners uit
groep 7 en 8 is er een apart uitdagend programma. Deelname is gratis en opgeven hoeft
niet!
Wanneer donderdag 20 oktober van 09.30
tot 12 uur en vrijdag 21 oktober van 09.30 tot
13 uur, inclusief lunch
Waar Ontmoetingskerk, Klapwijkseweg 91,

Pijnacker
Informatie bij Judith de Knegt: 015-364 0797 / Jitka Bulthuis: 015361 4884, jitkabulthuis@hotmail.nl
Jitka Bulthuis

Parochiekern H. Joannes de Dooper
Pastor Van Zaal neemt afscheid
in de Keijzershof
Vrijdag 1 juli nam pastor Van Zaal afscheid
in de Keijzershof. Hij was verrast en verbaasd
dat daar zoveel werk van was gemaakt. In
haar welkomstwoord wist Jeanne te vertellen, wanneer de pastor de 1e Eucharistieviering in het Hofland was voorgegaan. Dat
was op 5 januari 2010. Daarna verhuisde
pastor van Zaal mee naar de Keijzershof. Alles bij elkaar is de pastor 36 keer voorgegaan in de vieringen. Het koor Con Amore
was uitgenodigd met Sonja Nowee aan de
piano en Thea v.d. Bogaerdt als dirigente.
Dit stelde pastor Van Zaal zeer op prijs.
Na een mooie viering werd de pastor toegesproken door Tineke en als dank kreeg hij
een mooie plant, een glas in lood raamhanger van Pijnackerse kerken en het boek ´Betoverend licht´ . Een boek met afbeeldingen

van Toon Schulten en teksten van Anselm
Grun. Tineke vertelde dat de begintekst in
het boek wel heel toepasselijk is. Daar staat
geschreven : Waar de hemel de aarde raakt
wordt de mens bewogen.
Deze zin vond zij wel heel sterk bij pastor
Van Zaal passen. “Met uw werk, met uw
belangstelling voor de mensen, raakt ook,
hier in Keijzershof, de hemel de aarde . Het
heeft ons elke keer weer getroffen met hoeveel zorg u, pastor Van Zaal, omgaat met de
mensen. Uw luisterend oor, uw aandacht ,
uw interesse, uw zorgzaamheid heeft vele
parochianen , bewogen en getroffen.” zo
sprak zij.
Wij wensen pastor Van Zaal een goede tijd
toe voor de komende periode, en we hopen
van harte dat hij wat meer tijd krijgt om van
zijn rust te gaan genieten.
Paul Kruijdenberg

21 oktober Ziekenzalving in
Welzijnscentrum Keijzershof
Een hand op je schouder, een stem die zegt:
“Ik ben bij je, wees niet bang, je bent veilig.
Ik draag je over alle grenzen van pijn en onmacht
heen,
Ik zegen je met kracht en sterkte,
om vol vertrouwen verder te gaan.”
Op vrijdag 21 oktober om 19.00 uur is er de mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen in het
Welzijnscentrum in Keijzershof. Adres: Floralaan 102. De ziekenzalving wordt tijdens de Eucharistieviering toegediend. Men kan
zich hiervoor opgeven via het secretariaat van de parochie (tel. 015
3692480), of men kan het ook doorgeven na een van de vieringen in
het Welzijnscentrum Keijzershof, aan een vrijwilliger die daar aanwe-

Scopus: Bronnen van leven
In het najaar van 2016 starten we met een nieuwe reeks Scopus!
Het thema is deze keer: Bronnen van leven.
Scopus is een manier om op een alternatieve wijze met de Bijbel
aan de slag te gaan. In vijf sessies gaan we (na het lezen van een
Bijbeltekst) aan de hand van een soort spel met vragen in op wat
die tekst ons persoonlijk zegt of doet. Zo wordt de Bijbel geactualiseerd en verruim je je blik door de interpretaties van andere
deelnemers.
Scopus is geschikt voor iedereen die nieuwsgierig is naar de Bijbel
als Bron.

Afscheid van pastor Van Zaal in Keijzershof

zig is. Vroeger ontving men de ziekenzalving aan het
einde van zijn/haar leven. Nu kan men, wanneer daar
behoefte aan is, de ziekenzalving en zegen al ontvangen voordat men afscheid neemt van het aardse leven.
Iedere ziekenzalving kent emotie, maar de gezamenlijke toediening ervan wordt als een geruststellende
samenkomst ervaren. Ook voor familieleden wordt
een stukje bezorgdheid weggenomen ingeval de situatie daartoe aanleiding geeft. Door dit sacrament ontvangen de zieke of oudere mensen de genade van de
heilige Geest, die hen in hun ziekte of ouderdom juist
kracht geeft en hen ondersteunt. In deze tijd, waarin
er weinig priesters zijn, die ook nog eens op korte termijn niet altijd
beschikbaar zijn, is dit misschien een goed argument om het sacrament te ontvangen.
Werkgroep vieringen Keijzershof

Tijdens de kerkdienst op 25 september en de proefavond van
Scopus op 28 september gaan wij op zoek naar onze bronnen in
de hoop om dichterbij onze Bron te kunnen komen. Wees welkom!
Locatie: Ontmoetingskerk, Klapwijkseweg 91, Pijnacker, 20.00 uur.
Data: 25 september (kerkdienst 10.00 uur) (gratis) en 28 september
(proefavond) (gratis, aanmelding noodzakelijk); 12 + 26 oktober
en 9 + 23 november
Kosten: € 10 incl. koffie/thee (voor de serie)
Informatie: Jitka Bulthuis, 06-39352557, jitkabulthuis@hotmail.nl
Jitka Bulthuis
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Parochiekern Sint Willibrord
Vrijwilligerdag 26 juni 2016

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

Pastoor Van Zaal en pastor Marjo Wijsman
gingen voor in de Eucharistieviering. Het kinderkoor De Kerkrakkertjes en het Ceciliakoor
verzorgden samen de liederen. Een prachtige
start van deze vrijwilligersdag.
Na de viering in de parochiezaal smaakten
ons de koffie/thee/limonade en het monchou
gebakje heerlijk. Joke van Kester opende de
dag; Robert en Yin Kerver leidden de gezellige
quiz. Per groep (tafel) werden de 21 vragen
beantwoord met het opsteken van de juiste
gekleurde vliegenmepper. De captain van de
groep was herkenbaar aan het kroontje.
Aansluitend volgde een rondleiding rond de
kerk, onder deskundige leiding van de historische vereniging van Bergschenhoek. Binnen
werd een presentatie gehouden over de geschiedenis van onze kerk en omgeving. Een
mooie presentatie lag er uitgespreid op tafel.

Locatiepastor:
M. Wijsman, pastoraal werkster

Open Monumentendag op
zaterdag 10 september

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

De locatieraad van de R.K. St. Willibrordkerk
aan de Smitshoek 120 heeft besloten om dit
jaar weer mee te doen aan de open monumentendag op zaterdag 10 september. Onze
kerk is een gemeentelijk monument van Lansingerland en omdat het totaal aan monumenten niet erg groot is willen wij graag onze
kerk voor geïnteresseerden open stellen.
Voor de zaterdag 10 sept. is het volgende
programma samengesteld.

Colofon

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

Dagprogramma 10 september monumentendag RK St. Willibrordkerk aan de Smitshoek 120 te Bergschenhoek:
-- open vanaf 10.00 uur
-- doorlopend; prijsvraag over monument,
uitleg over het monument, expositie van
geschilderde Iconen

Marialof op zondag 2 oktober om
16.00 uur

Kopij

RedactieBergschenhoek@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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De meimaand en de oktobermaand zijn vanouds toegewijd aan onze hemelse Moeder.
Wij bevelen ons in deze maand bijzonder aan
bij de heilige Maagd en leggen Haar onze
noden en problemen voor. Wij vereren Haar
en vragen hulp en bijstand. Bij haar beeltenis
steken wij een extra kaars aan en wij zorgen
voor een bloemetje.

Men kon de boeken inzien en eventueel kopen.
Om 13.00 uur volgde de lunch. Drankje werd
rondgedeeld, de tafel met salades en stokbrood stond klaar. Buiten bakten Mieke en
Robert hamburgers, worstjes en saté.
Wat een verwennerij en wat smaakten ons al
dit lekkere eten. Het was smullen!
Het organisatoren kunnen terugkijken op een
zeer geslaagde dag. De mensen genoten van
elkaars gezelschap. De kinderen amuseerden
zich vermakelijk. De catering was prima verzorgd. We kwamen niets te kort.
De sfeer was optimaal. Zonder iemand tekort
te doen bedank ik de Activiteitencommissie
heel hartelijk voor het organiseren van deze
vrijwilligersdag. Ik hoop dat jullie ook van
deze dag hebben genoten, want jullie zijn
ook VRIJWILLIGER.
Anne-Mieke van der Burg-in ‘t Veen
-- van 10.30 - 11.30 en van 13.00 - 14.00 mensen die 15 min onder begeleiding van op
het orgel willen spelen, op afspraak
-- van 11.00 - 11.45 en van 14.00 - 14.45 rondleiding over historische kerklocatie, ism
Historische vereniging Bergschenhoek
-- 15.00 uur koorzang van Cecileakoor met
orgel begeleiding
-- 15.30 prijsuitreiking winnaar prijsvraag en
tekenwedstrijd voor lagere scholen
-- 15.45 - 16.00 orgelspel door huisorganist
-- 16.00 sluiting
Tijdens hele dag zal koffie en limonade geschonken worden en een stuk taart kan besteld worden - Koffie/ limonade kost 1 Euro stuk taart 2 Euro. In de 2 weken vooraf wordt
een tekenwedstrijd over het monument georganiseerd op de RK basisscholen voor de
kinderen in de bovenbouw.
Werkgroep monumentendag

Ook dit jaar willen wij onze aanhankelijkheid
tonen tijdens het Marialof. Wij zingen vanouds bekende liederen die vertrouwd in het
gehoor liggen en die iedereen kan meezingen. U zult verrast zijn door de sfeer, de eerbied en de uitstraling van het lof. Komt u ook?
U bent van harte welkom. Zondag 2 oktober
dus, ’s middags om 16.00 uur.
Namens de pastoraatsgroep,
Jan Kerver.

Parochiekern Sint Willibrord
Gezocht: Vrijwilliger
Geniet u met uw kind van onze gezinsvieringen? Kom dan meedoen
bij het voorbereiden ervan. De dames die nu de werkgroep vormen,
stoppen er na vele jaren mee. Na
de zomervakantie kunnen wij geen
beroep meer op hen doen voor de
gezinsvieringen.
Daarom zoeken we een paar enthousiaste, jonge ouders die de
vieringen willen gaan verzorgen.
Het gaat om samenstellen van de
liturgie, overleg met voorgangers
en dirigent kinderkoor, het maken van het
boekje en het vragen van kinderen om te
lezen in de viering. U hoeft niet liturgisch
onderlegd te zijn. Pastor Marjo Wijsman wil
u daar graag wegwijs in maken. Er is voldoende materiaal voorhanden, zowel digi-

taal als in boekvorm.
Zoekt u een uitdaging? Wij heten u
graag welkom.
Voor nadere informatie en aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat: secretariaat-bergschenhoek@
parochiechristuskoning.nl en bij
pastor Marjo Wijsman: pastorwijsman@parochiechristuskoning.nl

Allerzielen

Fietsen op 25 september,
opgeven kan nog!

Op 2 november vieren we Allerzielen. We
gedenken onze lieve doden. We noemen
namen en steken kaarsen aan. We houden
de herinnering aan hen levend en daardoor
leven zij voort. Zij zijn nog zo met ons leven
verweven. De liefde die we gegeven en ontvangen hebben blijft. Liefde is sterker dan
de dood. Liefde heeft eeuwigheidswaarde.

In de vorige Morgenster heeft u kunnen lezen dat onze locatie dit jaar voor
het eerst meedoet aan de Rabobank
Sponsorfietstocht op 25 september.
Met deze fietstocht haalt u geld op
voor onze parochiekas. Dit kan door
de volgende afstanden te fietsen:
30 km: € 10,60 km: € 20,Wielrenroute 85 km: € 20,-

Het is God zelf die de liefde in ons hart heeft
gelegd. Geplant als een klein zaadje mag
het uitgroeien tot iets moois en groots. Dat
zie je in het leven van veel mensen terug.
Dat hoor je in de verhalen als mensen vertellen over hun overleden man, vrouw, vader, moeder, zoon, dochter, vriend, vriendin,
broer, zus. Liefde die gevoeld en beleefd is,
gaat verder dan de dood. De dood is een
grens aan het aardse leven. Aan de andere

Tijdens de fietsttocht kan je leuke prijzen winnen. Kijk voor de acties op https://events.rabobank.com/zuid-hollandmidden/sft2016/

Willibrorddag (parochiedag) op
6 november 2016

Aanmelden fietstocht
Aanmelden voor de fietstocht kan op
de volgende wijzen:
Vanaf 18 juni t/m 24 september middels het inschrijfformulier achter in de
kerk. Of u kunt een e-mail sturen naar
jacquelinevanderburg@parochiechristuskoning.nl. Geef hierbij de volgende
gegevens op: naam, telefoonnummer,
aantal deelnemers, afstand.
Jaqueline vd Burg

Op 6 november vieren we in Bergschenhoek het patroonsfeest van St. Willibrord.
De patroon van onze kerk. Willibrord reisde
omstreeks het jaar 690 naar Nederland
om het geloof te brengen. Wij nodigen u
uit om op 6 november dit feest met ons
te vieren. De dag is geschikt voor jong en
oud. Acitiviteiten voor de jongeren zullen
georganiseerd worden door onze jongerengroep ENS.
De dag begint om 9.15 uur met de H. Eucharistieviering. De activiteiten starten met
koffie en gebak rond 10.30 uur in het pa-

kant van die grens bloeit nieuw leven. Zoals
na de doodse winter in de lente bomen opnieuw tot leven komen en er weer groene
blaadjes aan de takken verschijnen.
In onze geloofsgemeenschap gedenken we
in de Allerzielenviering onze overleden parochianen. We noemen de namen van hen
die in het afgelopen jaar zijn overleden. Als
uw geliefde al langer geleden overleden is,
kunt u de naam laten noemen bij de intenties. Aansluitend aan de viering in de kerk
trekken we naar de begraafplaats om daar
de graven te besprenkelen met wijwater.
Zoals dauw op het veld in de vroege morgen aangeeft dat de nieuwe dag is aangebroken, zo mogen de druppels van dit gewijde water teken zijn van Gods nieuwe dag
voor onze lieve doden.
Marjo Wijsman, locatiepastor Bergschenhoek

rochiehuis. We eindigen de dag rond 15.00
uur met daarvoor als lunch een BBQ en een
competitie tussen jong en oud.
Vanwege de barbecue willen wij graag weten of u komt en of u blijft eten. Wilt u dit
daarom uiterlijk 24 oktober aan ons doorgeven? Dit kunt u doen middel van aanmelden via secretariaatbergschenhoek@
parochiechristuskoning.nl of per telefoon
010 5212313.
Namens, de activiteitencommissie
Koen van Mil, Silvia Wessels, Stefan Hengst,
Germaine van Kesteren en Jacqueline van
der Burg
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Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Zondag 9 oktober 2016 vieren wij
“Oogstdankdag”
Ook dit jaar met zijn extreem wisselende
weersomstandigheden met hoosbuien vieren we Oogstdankdag. Voor vele boeren is
het niet eenvoudig om het hoofd boven water te houden. Regelmatig stonden de gewassen te rotten op het veld en kon er slechts
een gedeelte geoogst worden.

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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Wij als consumenten merken hier weinig van
in onze supermarkten, waar nog steeds voldoende levensmiddelen voor handen zijn.
Voor deze overvloed mogen we dankbaar zijn.
Het is soms moeilijk jezelf voor te stellen, dat
dit niet voor iedereen bereikbaar is. Dat er
mensen zijn die gewoonweg geen geld hebben om voldoende eten en drinken te kopen.
Mensen zoals u, jij en ik, die voor korte of
langere tijd in een soms uitzichtloos lijkende
situatie belanden.
“De voedselbank” is er om deze mensen te
helpen, zodat ook zij in staat zijn om in hun
eerste levensbehoeften te voorzien.
De voedselbank is hiertoe in staat, omdat bedrijven en vooral wij als medemensen, regelmatig geld en goederen aan hen schenken.

Allerzielen, 2 november a.s.
Op Allerzielen gedenken we alle geliefden en bekenden die ons ontvallen zijn.
Uit voorafgaande jaren leren we dat medeleven van anderen het gemakkelijker maakt
om ons verdriet te dragen. Niet dat dan je
verdriet voorbij is, maar toch. Je voelt jezelf
gedragen, zodra bij de uitvaart van jouw geliefde, familie, vrienden en bekenden tijd vrij
maken, om je te condoleren met het verlies
en op deze manier het verdriet met je delen.
Tijdens de jaarlijkse Allerzielenviering op 2
november in onze kerk, ervaren we een zelfde gevoel. Ook dit jaar komen we samen als
gemeenschap van gelovigen bijeen, om onze
geliefde overledenen te gedenken. In de viering dit jaar, wordt u voorgegaan door medeparochianen uit onze Avondwake- en Woord
& Communievieringwerkgroepen, met medewerking van ons Caeciliakoor. Een Woord
& Communieviering, waarin een Avondwake
gedeelte plaatsvindt. Tijdens het Avonwake
gedeelte, worden de namen voorgelezen van
onze geliefde parochianen welke zijn overleden tussen 1 november 2015 en 1 november
2016. Vanzelfsprekend staan wij ook stil bij al

Onze parochiekern OLV Visitatie houdt op
Oogstdankdag een inzameling van voedsel
voor de mensen die van de voedselbank gebruik moeten maken:
Ons Motto dit jaar is:
“Doe goed vanuit uw en jouw overvloed!”
Wij vragen u houdbare levensmiddelen mee
te nemen naar de kerk en te deponeren in het
welbekende winkelwagentje bij de ingang.
Mocht u geen levensmiddelen voor handen
hebben, dan kunt u hen ook steunen door
een geldelijke bijdrage in het offerblok naast
het winkelwagentje.
Als u niet in de gelegenheid bent om zondag 9 oktober naar de viering te komen dan
kunt u het ook inleveren op het kerkkantoor
tijdens openingsuren (woensdag gesloten).
Laten wij in onze dankbaarheid voor alle
overvloed, ook denken aan de mensen die
minder hebben dan wij.
Doe goed vanuit uw en jouw overvloed!
Tot ziens, tijdens de Oogstdankdagviering op
zondag 9 oktober a.s.
Jan de Groot,
Pastoraatsgroep Parochiekern OLV. Visitatie.
uw geliefde overledenen, welke niet bij name
worden genoemd. Wij gedenken hen, door
u allen persoonlijk in de gelegenheid te stellen, een kaarsje aan te steken vóór in de kerk.
Teken dat wij hen in liefde gedenken en hen
nooit zullen vergeten. Wij nodigen u hierbij
allen uit, met familie vrienden en bekenden,
om hen samen te gedenken.
Deze viering vindt plaats op woensdag 2 november om 19.00 uur in onze kerk.
Samen kerk zijn, samen gedenken tijdens een
mooie viering, wij heten u van harte welkom.
Voor inlichtingen hieromtrent, belt u
met ons secretariaat op 010-5212519.
Jan de Groot, Pastoraatsgroep Parochiekern
OLV. Visitatie

Vrijwilligersdag

Zondag 2 oktober willen we extra aandacht schenken aan onze vrijwilligers.
Alle vrijwilligers krijgen een persoonlijke
uitnodiging maar schrijf deze datum alvast in uw agenda!
Marjon van den Berg

Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Dirigente kinderkoor in het
zonnetje/paaslicht gezet
Elk jaar proberen wij, de locatieraad en de
pastoraatsgroep, een bestemming te vinden voor de “oude“ Paaskaars .
Deze keer kwam de naam van Ineke Ruijgrok naar voren.
Zij is al een aantal jaren de dirigente van

het kinderkoor “Op Blijde Wijs “.
Zij doet dit zoals men zegt met verve!
Altijd enthousiast en vasthoudend, ook al
dreigt het koor ten onder te gaan aan het
geringe aantal kinderen. Want ja, als ze
naar het voortgezet onderwijs gaan dan is
dat meestal het einde van koorlid zijn.
Gelukkig weet Ineke toch steeds weer
nieuwe kinderen op te zoeken.

Geachte medeparochianen,
Hierbij een tussenrapportage over de actie Kerkbalans 2016, dat is
de jaarlijkse actie die wij houden om onze parochiegemeenschap
van – structurele – inkomsten te voorzien, om er de eveneens jaarlijks terugkerende lasten mee te kunnen betalen.
Tot nog toe loopt het binnengekomen bedrag nagenoeg gelijk
met het voorgaande jaar. We zitten op een stand van afgerond €
44.025,-- (t/m juli 2016), vorig jaar was dat € 43.902.
Dit bedrag is inclusief de extra schenkingen die wij hebben mogen
ontvangen voor het verrichtte schilderwerk aan het interieur.
Velen van u hebben in de afgelopen 7 maanden al een bijdrage
geleverd. Dank daarom aan u allen, die al gegeven hebt, een ieder
met grote offervaardigheid, naar zijn of haar vermogen. Wij zullen

Petje af !!
Wij hopen dat ze het nog lang blijft doen
en dat deze Paaskaars haar daarin extra
mag stimuleren en een lichtje mag zijn in
haar leven.
Ineke nogmaals BEDANKT!!
Ineke Wooning, secretaris locatieraad

uw gaven efficiënt en zuinig besteden.
Op diegenen onder u die er tot nog toe niet toe kwamen een gift
voor Kerkbalans over te maken doen we een dringend beroep dat
de komende 5 maanden alsnog te doen. Wellicht is het gewoon
even aan uw aandacht ontsnapt.
U kunt uw gift overmaken naar rek. nr. Rabobank: NL47 RABO 0107
6002 42 t.n.v. Kerkbestuur OLV Visitatie te Bleiswijk, of ING: NL39
INGB 0000 0856 48 t.n.v. Kerkbestuur OLV Visitatie te Bleiswijk.
Bij voorbaat daarvoor onze hartelijke dank, namens de gemeenschap waartoe u behoort, de Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie.
Hoogachtend,
Theo de Ridder, penningmeester

Voor in de agenda:

Kinderkoor en Kerst

• Zondag 4 september collecte voor de gezamenlijke diaconieën
• Woensdag 7 september 9.00 uur openingsviering basisschool De Klimophoeve
• Zondag 11 september ziekenzondag en een collecte voor
Banneux
• Zondag 18 september MOV viering met bijbehorende collecte voor Pax Christi
• Zondag 18 september 19.00 uur IKO Vredesdienst in de
Dorpskerk
• Vrijdag 23 september 11.00 uur kleuters Klimophoeve bezoeken de kerk
• Zondag 25 september Rabobank sponsorfietstocht
• In de maand oktober wordt op dinsdagochtend aansluitend
aan de viering om 9.30 uur het rozenhoedje gebeden
• Zondag 2 oktober vrijwilligersdag
• Zondag 9 oktober Oogstdankdag
• Zaterdag 22 oktober om 11.00 uur een oecumenische viering
in De Tuinen met een voorganger uit ons team
• Zondag 23 oktober missiezondag, de gehele collecte is bestemd voor de missie
• Zondag 30 oktober concert onder leiding van Dick van der
Lecq
• Woensdag 2 november 19.00 uur Allerzielen
• Zaterdag 19 november 19.00 uur patroonsfeest in Bergschenhoek
Marjon van den Berg

Na een leuk koren uitje
(naar Duinrell, zie foto),
een mooi seizoen (met
als hoogte punten de
1e H. Communie en de
doopjes) en een heerlijke
vakantie, gaan de repetities weer beginnen. Er
hebben een aantal kinderen te kennen gegeven te
willen stoppen, dus daarom deze oproep. Ken of ben je iemand die
zingen leuk vindt, en op maandagmiddag niets te doen heeft, ben je
van harte welkom om eens te komen kijken op de repetitie. Deze is
direct na school in de Paardenstal onder de kerk. We repeteren dan
tot kwart over 4. We zingen 1x in de maand tijdens de gezinsvieringen
in de kerk.
Ook wil ik graag aandacht vragen voor de Kerstviering. Tijdens deze
viering lezen we een kerstspel, als rollenspel. Hiervoor hebben we
wat meer power nodig, dus ook wat meer kinderen. Vind je dit leuk,
samen met het zingen, voor deze viering beginnen de repetities
direct na de herfst vakantie.
Dus, wacht niet langer en kom eens een keertje kijken. Wil je eerst
nog wat meer informatie, kun je altijd bellen. 010-5218228 of 0630955584.
Ineke Ruijgrok, dirigent
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Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Eerst Heilige Communie 2017

haar geloof.

De voorbereiding van de kinderen op de Eerste Heilige Communie
zal in november starten. Evenals de afgelopen jaren wordt er ook
nu gebruik gemaakt van het voorbereidingsproject ‘Blijf dit doen’.
Hierin gaan de kinderen in acht bijeenkomsten stap voor stap ontdekken wat het betekent om de Communie te doen. Ze leren het
Kruisteken en raken vertrouwd met het Onze Vader. Dit gebeurt aan
de hand van verhalen en ‘creatieve’ opdrachten. Het project geeft uw
kind een brede basis zodat hij/zij zich verder kan ontwikkelen in zijn/

De werkgroep is nog bezig met het opstellen van de definitieve
planning, ook de datum van de eerste Communie moet nog vastgesteld worden. U kunt uw kind bij het kerkkantoor aanmelden, tel.
010-5212519. Het gaat om de kinderen vanaf groep 4. Ook kinderen
die niet gedoopt zijn, kunnen hieraan meedoen. De doopplechtigheid wordt dan onderdeel van het programma.

Kleinkoor Shine bij de IKO
vredesdienst op 18 september a.s.
De Vredesweek 2016 wordt traditiegetrouw
gehouden in de derde week van september.
De oecumenische gebedsdienst in Bleiswijk
vindt plaats op zondagavond 18 september
a.s. in de Dorpskerk. Aanvang 19.00 uur.
De Vredesweek wordt dit jaar voor de negenenveertigste keer gehouden in parochies en kerkelijke gemeenten. In al die jaren is de Vredesweek uitgegroeid tot een
traditie. Niet alleen in Nederland maar ook
in diverse andere landen in Europa, Afrika

De werkgroep Eerste Heilige Communie 2016-2017

en Latijns-Amerika is de Vredesweek een
jaarlijks terugkerend moment van actie en
bezinning. Dit jaar is als thema gekozen
‘Vrede verbindt’.
De liturgie voor de oecumenische gebedsdienst is opgesteld aan de hand van landelijk aangereikt materiaal. Daarbij wordt
actief deelgenomen door leden van de
R.K.-Parochie, de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, de Gereformeerde Kerk en de
Evangelische Gemeente.
Muzikale medewerking is er van Kleinkoor
Shine. Dit koor bestaat uit een 8-koppige
enthousiaste groep geoefende zangers,

met als sturende en stuwende kracht dirigent Ronald Kouwenhoven. Een
korte meditatie wordt gehouden door ds. J. van den
Akker uit Zoetermeer, die
de onlangs vertrokken predikant van de
Gereformeerde Kerk vervangt.
Het InterKerkelijkOverlegorgaan Bleiswijk
nodigt u van harte uit voor het meevieren
van deze Vredesdienst. Na afloop is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting.
Klaas Korthorst

Emmastraat 26 - Pijnacker - Tel. 015-369 24 52
Hoefbladplein 13 - Pijnacker - Tel. 015-7370086
bestelling@bakkerijrijnbeek.nl
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Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Weer aan de slag!

Colofon
Parochiekern
Onze Lieve Vrouw Geboorte
Noordeindseweg 100
2651 CX Berkel en Rodenrijs
www.parochiechristuskoning.nl
Locatiepastor:
W. Kuipers, priester
Secretariaat geopend:
di. t/m do. 10.00 - 12.00 uur en
zaterdag van 09.00 - 12.00 uur.
T. 010 5112330
E.	SecretariaatBerkel@
ParochieChristusKoning.nl
Pius X-kerk
Anjerdreef 48
2651 XT Berkel en Rodenrijs
Bankrekeningen:
NL11 INGB 0000 5890 00
NL42 RABO 0106 7930 98
De stipendia kan men contant betalen op het secretariaat of storten op:
NL93 RABO 0307 4029 24
o.v.v. de misintentie

Voor de meesten van ons zit de vakantie er
weer op. Genieten van de zon en je eigen dagindeling maken. Dat gevoel van vrijheid ook na
thuiskomst vasthouden is lastig. Ook voor reflectie en een stukje bezinning gunnen we ons
in het leven van alledag vaak weinig tijd. Toch
is dat voor onze vrijwilligers juist de reden voor
hun inzet: anderen faciliteren om elkaar te ontmoeten en inspireren. Ook onze kerken, zaalruimten en pastorie zijn daarvoor onmisbaar.
Dit alles kan alleen functioneren als we dat
met elkaar financieel mogelijk maken. Naast
de AKB vragen we u daarom in de wekelijkse
collecten steeds om een bijdrage voor onze
eigen parochiekern. Vanaf september gaan we
per maand een concreet doel benoemen en
daar tijdens de vieringen over vertellen. Voor
september is dat het gebruiksklaar maken van
de kelderruimten onder de pastorie. Nu de
fundering klaar is moeten daar alle muren en
plafonds worden afgewerkt. Rond 1 december
willen we die ruimten weer in gebruik nemen.

Uit de pastoraatsgroep
Wij zijn heel blij dat er iemand gevonden is
die onze groep wil komen versterken. Deze
persoon wil graag een aantal keren meelopen om te zien of het pastoraatsgroepwerk
iets voor hem is.
Ook zijn wij heel blij dat er iemand gevonden is die de portefeuille Liturgie van mij
gaat overnemen vanaf oktober. Verder:
• Voor de communiewerkgroep is uitbreiding gevonden in de persoon van Cynthia
Schuring.
• Voor de rouwverwerkingsgroep zijn wij
op zoek naar uitbreiding met een heer.

Bijdragen aan het funderingsproject
kunt u storten op de rekening van de
Vriendenstichting van de Kerk:
NL47 RABO 0307 4440 07.

• De afscheidsviering van pastor Van Zaal
is op 28 augustus a.s. om 11.00 uur in de
kerk van Nootdorp.

Kopij

• De datum voor de Eerste Heilige Communie in onze parochiekern is nog niet bekend. Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel
en Rodenrijs hebben namelijk de zelfde
voorkeurdatum opgegeven. Het besluit
welke kern op welke datum de Eerste Heilige Communie kan vieren is onder andere afhankelijk van het beschikbare aantal

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

In de collecten van oktober staat het onderhoud aan de terreinen rond onze kerkgebouwen centraal. Zo heeft Rodenrijs onlangs al een
opknapbeurt gehad en ook in Berkel moet na
de restauratie buiten veel gebeuren.
Graag nodigen wij u uit op de parochiedag
op 11 september. Het wordt een bijzonder
feest, want na de viering met alle koren om
11.00u is er aansluitend buiten bij de kerk een
speciaal moment. Dan wordt in het bijzijn van
de communicantjes van 2015 een koker met
hun namen aangebracht in het torengewelf.
Zij hebben vorig jaar een flink bedrag gespaard voor de restauratie. Muziekvereniging
Helicon luistert de happening op. ’s Middags
vanaf 13.30u is er een rondleiding door het
souterrain van de kerk bij de nieuwe fundering. Ook parochianen uit andere kernen zijn
van harte welkom net als bij de grote Kerkveiling voor de Restauratie op 9 oktober. Zie
ook: www.kerkveiling-vijfvoor12.nl
Namens de Locatieraad, Johan van der Burg

priesters. Dus het is nog even afwachten
tot bekend is wanneer een andere priester ons pastoraal team komt versterken.
• Het parochiefeest van onze Christus Koning parochie wordt gehouden op zaterdag 19 november a.s. in Bergschenhoek.
Start vanaf 15.00 uur.
• In de bedevaartkerk van de martelaren
van Gorinchem bij Den Briel is een heilige
deur geopend. Elke donderdag om 16.00
uur is er een eucharistieviering en gelegenheid om te biechten.
• De Monumentendag is op 10 september
a.s. van 10.00-16.00 uur in de Pius X-kerk.
Het thema is Iconen en Symbolen. Pastor
Kuipers geeft, bij voldoende belangstelling, voor de viering van 19.00 uur wat
extra info over de symbolen in de viering.
• De catecheseclub voor kinderen wordt
vanaf augustus in Lansingerland-verband
georganiseerd. Er zijn 9 middagen gepland voor de kinderen.
Namens de pastoraatsgroep,
Loes Wijsman
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Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
PCI Contactdag 2016 voor zieken
en alleenstaanden
Op dinsdag 13 september houden wij weer
onze jaarlijkse contactdag. Deze dag is bestemd voor zieken en alleenstaanden en
mensen van de WAO-groep. We beginnen
deze dag als gewoonlijk met een eucharistieviering om 9.30u in de kapel van Huize
Sint Petrus. Na de eucharistieviering gaan
we met z’n allen naar ons parochiehuis
Willem Huygensz. waar we verder de dag
zullen doorbrengen. ’s Morgens is er een
grote verloting onder leiding van zuster
Modesta met als hoofdprijs …?... . Na de ge-

Open monumentendag zaterdag
10 september a.s. in de Pius X
kerk
Zoals in de vorige De Morgenster aangekondigd zal op 10 september a.s. van 12.00
tot 16.00 uur de Pius X kerk open zijn. Er
worden een aantal iconen en schilderijen
van parochianen tentoongesteld.Er is ook
gelegenheid om een kaars op te steken alsmede om een kopje koffie of thee te drinken.

Oktobermaand rozenkransmaand…….
…….is een oud gezegde. In onze kerk bidden wij nu al ruim 25 jaar het rozenkransgebed. En we gaan door!!!
Waarom, zal menigeen zich afvragen in
deze tijd van kerkverlaten
en geen interesse meer hebben in wat
“geloven”heet. Wij gaan door, omdat wij als
rozenkransgroep er wel in geloven,dat geloven een heel essentieël gegeven is in ons
leven. Het geeft zin aan ons leven, wij leven
voor God en voor de mensen. Het kruis is
een teken hiervan.
De verticale balk wijst ons de weg naar God
en de dwarsbalk wijst ons de weg naar de
medemens.
Erik Borgman, hoogleraar Publieke Theologie aan de universiteit van Tilburg heeft
een boek geschreven dat luidt:
WAAR BLIJFT DE KERK, MET GEDACHTEN
OVER OPBOUW IN TIJDEN VAN AFBRAAK.
Hierin staat o.a. : “Het rozenkransgebed dat
al sinds mensenheugenis wekelijks plaatsvindt in de Mariamaanden mei en oktober
30 De Morgenster

zamenlijke lunch hebben we een muzikale
middag in petto.
Vindt u nu de hele dag te lang dan bent u
ook vanaf 13.30u welkom in ons parochiehuis. De middag duurt tot ongeveer 16.30u.
Heeft u nog vragen of zit u met vervoersproblemen dan kunt u zich altijd wenden tot:
Mw. Woutersen: tel. 010 5116112
Arnold van Steenderen: tel. 010 5113358 of
06 12857577
Namens het PCI-bestuur graag tot ziens op
dinsdag 13 september a.s.
Arnold van Steenderen
Heeft u ook een icoon of schilderij, dan zouden wij het fijn vinden om die ook ten toon
te stellen. U kunt dit doorgeven aan het
parochiesecretariaat. De bezoekers worden
deze hartelijk ontvangen en er wordt uitleg
gegeven over de symbolen, iconen en schilderijen.
Om 19.00u is er een eucharistieviering waar
wordt ingegaan op iconen en symbolen. U
bent allen welkom.
Frans Uijttewaal en Tom van der Hoeven
en door vijf tot zeven oudere mensen wordt
bezocht, is niet per se minder belangrijk
dan een kerstviering die honderden grootouders, ouders en kinderen één keer per
jaar naar de kerk brengt.”
Dit is voor ons een bemoediging om door
te gaan.
Wij bidden niet alleen in de mei- en oktobermaand de rozenkrans maar het gehele
jaar door op donderdagavond telkens op
19.00 uur waarbij het Allerheiligste wordt
uitgesteld ter aanbidding. We overwegen
hierbij telkens een gedeelte over het leven
van Jezus. Tevens kan een intentie worden
opgeschreven waarvoor gebeden gaat
worden. Dit kan zijn voor het gebeuren in
de wereld of voor een meer persoonlijke
intentie.
In de Pius-X kerk wordt er in de oktobermaand ook het rozenkransgebed gebeden
en wel op dinsdagavond om 19.00 uur.
Van harte nodigen wij u uit om met ons
mee te bidden.
De rozenkransgroep.

Wij helpen de voedselbank in het
weekend van 1 en 2 oktober

Wist u dat in en rond Rotterdam 7.600 gezinnen ( 20.000 personen) afhankelijk zijn
van een wekelijks voedselpakket van de
voedselbank? Dagelijks voelen de gezinnen
de zorg of er wel een warme maaltijd op
tafel komt. Het komt helaas voor dat kinderen vanwege de armoede met honger op
school zitten. Dat mag toch niet gebeuren
in ons welvarend Nederland.
Om hier wat aan te doen houden we regelmatig een inzameling voor de Voedselbank
Regio Rotterdam, waar Lansingerland ook
onder valt. U kunt hier aan meedoen door
een of meer van de onderstaande producten te doneren in de Pius X kerk (zaterdag)
en OLVG kerk op zondag. Al vast hartelijk
dank hiervoor.
Namens de MOV-groep.
Jan Geert Groen

Afscheid Brenda Ammerlaan van
de werkgroep Eerste Communie

Na 10 jaar heeft Brenda Ammerlaan ervoor
gekozen te stoppen met de Eerste Communie werkgroep. Vele jaren heeft Brenda
zich ingezet en veel kinderen zijn o.a. door
haar op hun eerste Communie voorbereid.
Brenda had de voorbereiding altijd goed
voor elkaar. Vele uren werk zijn hier in gaan
zitten.
De pastoraatsgroep wil Brenda bedanken
voor de tien jaar inzet. Ze heeft van ons
een grote bos bloemen gekregen.
We willen Brenda het allerbeste toewensen
voor haar toekomst.
De Pastoraatsgroep

Bericht van de Pius X

Zaterdag 1 oktober en 5 november a.s.
zal er na de mis van 19:00 uur in de Pius
X kerk een kopje koffie worden geschonken door de contactgroep. Iedereen is
van harte welkom.
Zondag 2 oktober en 6 november wordt
er een middag voor de alleenstaanden in
onze parochie georganiseerd. Deze gezellige middagen beginnen om 14:00 en
duren tot 17:00 uur. Iedere alleenstaande
is van harte welkom in de Pius X kerk aan
de Anjerdreef 48 in Rodenrijs.
Marc Koot

persoonlijk en betrokken
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• Gespecialiseerd in thuis opbaren
• Verzorgen van o.a. kerkelijke uitvaarten
• Vooraf vastleggen van uw uitvaartwensen
• Uitvaarten in de gehele regio
• Opbaren in uitvaartcentrum naar keuze
• Nazorg
DIRECT CONTACT

010 - 524 01 23

dag en nacht bereikbaar

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

Biemans uitvaartzorg,
zeker, betrouwbaar

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

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

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

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

‘Betrokkenheid en respect

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

Ruim 50 jaar R.K. uitvaartverzorging

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

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

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

Hoornsingel 10, Rotterdam-Overschie

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

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

Zoals de overledene het zelf

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

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

Trots houder van het
Keurmerk Uitvaartzorg

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

Kijk voor meer informatie op www.vanderspekuitvaart.nl

JewelEar

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

