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1. VOORWOORD
In Nootdorp en Ypenburg is er een levendige gemeenschap van de
katholieke kerk. We komen samen in de grote kerk met bijgebouwen
aan de Veenweg die als centrum dient voor eredienst, ontmoeting en
activiteiten.
Onze plaatselijke gemeenschap, met als patroon de H. Bartholomeus,
maakt deel uit van de parochie Christus Koning en van het bisdom
Rotterdam. Met elkaar willen wij de boodschap van Jezus, de liefde van
God voor alle mensen, zichtbaar maken en uitdragen.
Op de volgende bladzijden vindt u informatie over de organisatie van
onze kerk, en over de personen en groepen die daarbij betrokken zijn.
We zijn blij dat we u deze gids kunnen aanbieden wanneer u hier bent
komen wonen of wanneer u contact zoekt.
We hopen dat u door de gids gemakkelijk toegang vindt tot de diensten
en activiteiten van onze kerk, en dat deze gids ertoe bijdraagt u welkom
en thuis te voelen in onze gemeenschap.
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2. INLEIDING
Van parochie H. Bartholomeus naar parochiekern NootdorpYpenburg
Per 1 januari 2015 zijn de parochies H Bartholomeus te Nootdorp, H
Joannes de Dooper te Pijnacker, OLV Geboorte te Berkel en Rodenrijs,
OLV Visitatie te Bleiswijk en St. Willibrord te Bergschenhoek
samengevoegd tot één nieuwe parochie, de parochie Christus Koning.
Door samenwerking hoeven we niet op elke locatie het wiel uit te
vinden, kunnen we efficiencywinst boeken en kostenreductie
bewerkstelligen. Ondanks het opgaan in één grote nieuwe parochie zal
de nadruk bij ons toch blijven liggen op de eigenheid van onze H.
Bartholomeus geloofsgemeenschap.
Het dagelijks bestuur van de geloofsgemeenschap H. Bartholomeus is
in handen van de locatieraad (voorheen het parochiebestuur). De
locatieraad regelt en organiseert, waar nodig in overleg met het
parochiebestuur, de eigen praktische dagelijkse gang van zaken op
onze locatie. Bijvoorbeeld het organiseren van het vrijwilligerswerk /
commissies en werkgroepen, uitvoeren van (klein) onderhoud,
schoonmaak, versieren, het verzorgen van de communicatie, het
beheer van de gebouwen, het tuinonderhoud etc.
Naast de locatieraad die voor beheer en administratie zorgt, is er de
pastoraatsgroep. De pastoraatsgroep bestaat uit vrijwilligers die
deelnemen aan de uitoefening van de pastorale zorg, samen met de
pastores die dat vanuit hun ambt doen. Zij worden benoemd door de
bisschop.
De pastoraatsgroep heeft als taak:
a. het signaleren en bespreken van pastorale behoeften, noden en
wensen;
b. het voorbereiden en (doen) uitvoeren van pastoraal beleid;
c. het ontwerpen en helpen opzetten van pastorale projecten en
activiteiten;
d. het ondersteunen en begeleiden van personen en groepen die in en
vanuit de parochiekern actief zijn.
5
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Daarnaast kan de pastoraatsgroep ook meedenken over de situatie,
visie en koers van de parochie als geheel. Op deze wijze fungeert de
pastoraatsgroep als een klankbord voor de pastor en als denktank voor
het pastorale beleid, dat gevoed blijft vanuit de praktijk.

3. PRAKTISCHE INFORMATIE
Pastorie
De pastorie is gelegen rechts naast de Bartholomeuskerk.
Adres:
Veenweg 36
2631 CL Nootdorp

Secretariaat
Op de begane grond van de pastorie is het secretariaat gevestigd. Het
secretariaat is de voordeur voor mensen die contact opnemen met de
kerk. Daarnaast is het een knooppunt van informatie voor de
vrijwilligers.
De openingstijden van het secretariaat zijn:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 11.30 uur.
Donderdag gesloten.
Tel. 015-3109159
E-mail: SecretariaatNootdorp@ParochieChristusKoning.nl

Pastoraal team
De samenstelling van het pastoraal team en de interne verdeling van de
aandachtgebieden kunt u vinden op de Site van de Parochie Christus
Koning (http://www.parochiechristuskoning.nl )
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Locatieraad
Voorzitter: Kees van der Kraan
VoorzitterNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Secretaris: Harrie Mooijman
SecretarisNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Penningmeester: Wim de Vreede
PenningmeesterNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Communicatie: Ilonka ten Broeke
CommunicatieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Facilitaire zaken: Ab Rolvink
FacilitaireZakenNootdorp@ParochieChristusKoning.nl

Pastoraatsgroep
Liturgie: Anne van Geen
LiturgieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Catechese: Sebastiaan van Alphen
CatecheseNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Diaconie: Henk van der Sman
DiaconieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl

Vieringen
Voor alle vieringen geldt: ‘onder voorbehoud van wijzigingen’. In de
wekelijkse kerkberichten (het ‘Kerkgeeltje’), het parochieblad De
Morgenster en op de website www.parochiechristuskoning.nl kunt u de
actuele tijden van de vieringen vinden.
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Vieringen in de Bartholomeuskerk
 Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering of woord- en
communieviering (om de week)
 Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering of woord- en
communieviering
Elke zondag kinderkerk voor kinderen van 0 - 12 jaar. Als er een
gezinsviering plaatsvindt, is er kinderkerk voor kinderen tot 4 jaar.
Ieder jaar wijzigt per 1 september de aanvangstijd van de
viering op zondag voor de periode van 1 jaar. Vanaf
september 2017 is de aanvangstijd dus weer 09.15 uur.
 Dinsdag 19.00 uur: Vesper en rozenkransgebed
 Donderdag 13.30 uur: Uur van Aanbidding
 Vrijdag 08.55 uur: Rozenkransgebed
 Vrijdag 09.15 uur: Eucharistieviering of woord- en
communieviering
Vieringen in woonzorgcentrum Veenhage
 Eerste donderdag van de maand om 16.00 uur: woord- en
communieviering.
 Derde donderdag van de maand om 16.00 uur: eucharistieviering
of woord- en communieviering.
Deelname aan het kerkelijk leven en Sacramenten
Om lid te worden van onze parochie kunt u zich laten inschrijven in de
ledenadministratie via het secretariaat.
Wanneer u katholiek wilt worden, kunt u dit aangeven bij het
secretariaat of contact opnemen met de locatiepastor. Voor
volwassenen volgt er dan een voorbereidingsperiode met daarna de
opname in de kerk door middel van doop of door het uitspreken van de
geloofsbelijdenis wanneer u al gedoopt bent.
Voor de volgende zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat
of met de locatiepastor.
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Wanneer u uw kind of uzelf wilt aanmelden voor het Heilig Doopsel, de
Eerste Heilige Communie of voor het Heilig Vormsel.
Als u een afspraak wilt maken om te biechten. Er wordt ook
gelegenheid gegeven om te biechten vóór Kerstmis en Pasen na afloop
van een boeteviering.
Voor de ziekenzalving wordt tenminste jaarlijks een algemene
eucharistieviering gehouden. Het advies is om zoveel mogelijk van die
viering gebruik te maken. Alleen in gevallen van nood en onvoorzien
kan contact worden opgenomen met (een van de) priesters in onze
parochiekern, zonodig via het secretariaat.
Als u wilt trouwen in de kerk, dan kunt u dit ook aanmelden bij het
secretariaat. Neem hiervoor tijdig contact op zodat de voorbereidingen
op tijd kunnen zijn afgerond.
Informatievoorziening
Binnen onze parochiekern maken we gebruik van de volgende media.
De website www.parochiechristuskoning.nl
Berichten voor de website gaarne mailen naar
CommunicatieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Parochieblad De Morgenster
De Morgenster verschijnt ca. 7x per jaar. U krijgt De Morgenster thuis
bezorgd indien u in de ledenadministratie bent opgenomen als
parochiaan. Het blad is ook als pdf te downloaden van de website van
de parochie. De verschijningsdata en de uiterste inleverdatum voor
kopij kunt u vinden in De Morgenster. Kopij voor De Morgenster gaarne
mailen naar de redactie van Nootdorp:
redactienootdorp@parochiechristuskoning.nl
Redactieleden Nootdorp: Ilonka ten Broeke en Tineke Mooijman
Kerkgeeltje
Iedere week verschijnt in het weekend het Kerkgeeltje met daarin de
belangrijkste mededelingen en activiteiten binnen onze parochiekern. U
9
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vindt het Kerkgeeltje achterin de kerk en ook op de website waar u het
kunt downloaden. Het Kerkgeeltje wordt gemaakt door het secretariaat.
Het secretariaat heeft het recht, waar nodig, berichten in te korten en
aan te passen. Kopij gaarne uiterlijk donderdag voor 08.00 uur ’s
ochtends mailen naar secretariaatnootdorp@parochiechristuskoning.nl

Tarieven
De locatieraad stelt jaarlijks tarieven vast voor bijzondere vieringen, de
begraafplaats, stipendia en de huur van kerk of parochiehuis. Deze
tarieven zijn nodig om de kosten van de parochiekern te kunnen
financieren. De actuele tarieven kunt u vinden op de website van de
parochie Christus Koning:
http://www.parochiechristuskoning.nl/nt/parochiekern-nt/215-tarieven
Reserveringen voor het parochiehuis en tarieven voor frequent gebruik
en overige wensen kunt u via het secretariaat aanvragen.

4. VRIJWILLIGERS
Binnen de parochiekern Nootdorp zijn vele groepen vrijwilligers actief.
Elke groep zal zichzelf in deze gids op de eigen unieke wijze
voorstellen. Wie zijn wij, wat doen wij en wat maakt ons zo bijzonder?
Dat zijn de vragen waar onder andere antwoord op wordt gegeven. En
natuurlijk mogen de contactgegevens niet ontbreken.
Alle werkgroepen zijn vervolgens ingedeeld in één van de volgende
categorieën:







Leren – catechese, jongerenpastoraat en geloofsverdieping,
Vieren – liturgie en kerkmuziek,
Dienen – diaconie en MOV,
Pastoraat – gemeenschapsopbouw en missionering,
Administratieve en facilitaire groepen,
Externe groepen

Het totaal vormt een veelkleurige puzzel waarin alle stukjes in elkaar
passen.
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4.1 LEREN / CATECHESE en GELOOFSVERDIEPING
Het onderwerp “leren” heeft betrekking op catechese. In de catechese
wordt de christelijke boodschap uitdrukkelijk en geordend verwoord.
Gelovigen kunnen daardoor groeien in hun persoonlijke relatie met
God. Leren gaat ook over jongerenpastoraat, met het doel voor ogen de
jongeren als mens en als gelovige tot volwassenheid te begeleiden, in
te zetten op levensvorming en geloofsverdieping.
Onder Leren vallen de Doopcatechese, Eerste Heilige Communie,
Kindercatechese, Volwassenencatechese, Vormsel, Jongerenpastoraat,
Jongerencultuur, Liturgie met jongeren, Liturgie met kinderen,
Themavieringen en Oecumene.
Binnen de Parochie Christus Koning vindt parochie breed drie vier keer
per jaar een Catechetisch Beraad plaats. Hierin zitten de
vertegenwoordigers uit de pastoraatsgroepen van de parochiekernen
die Catechese/Leren in hun portefeuille hebben. Tijdens het
Catechetisch Beraad worden onder andere de volgende onderwerpen
besproken:
 uitwisseling van ervaringen met betrekking tot lopende catecheseprojecten
 planning van impulsbijeenkomsten voor werkgroepen Catechese
 onderlinge samenwerking en waar nodig/wenselijk afstemming van
de diverse parochiekern-gebonden catechesewerkgroepen en hun
activiteiten
 samenstelling van het jaarlijks aanbod ‘Spiritualiteit &
Geloofsverdieping’
 werving deelnemers voor Pastorale School en voor andere
toerustingsactiviteiten.
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WERKGROEPEN
Alpha Parochie Christus Koning
De gratis Alpha-cursus is een
laagdrempelige oecumenische cursus over
de kernpunten van het geloof. Tijdens de
cursusavonden draait alles om
ontmoeting, uitleg en gezamenlijke
gesprekken. Elke bijeenkomst begint met
een gezamenlijke maaltijd om elkaar beter
te leren kennen. Daarna volgt een inleiding op het wekelijks veranderde
thema (een uitgangspunt van het christelijk geloof). Aansluitend is er
gelegenheid om onder leiding van een gespreksleider in kleine groepen
de eigen gedachten uit te wisselen. Alle vragen die in u leven en
aansluiten op het gekozen thema kunnen gesteld worden. Het
uiteindelijke doel van de Alpha-cursus is dat mensen tot een levende
relatie met God door Jezus Christus komen.
De deelnemers aan een Alpha-cursus gaan op weg. Zij gaan op zoek
naar de betekenis van het christelijk geloof. Het is de taak van het
Alpha-team om hen bij deze zoektocht te begeleiden, te helpen, te
ondersteunen en te dienen. Tien weken lang krijgen wij de gelegenheid
om met hen op te trekken en onderweg voor hen te zorgen. Dat is een
pastorale en herderlijke taak.
Het is van belang dat wij als Alpha-team de sfeer in de groep bewaken
door openheid, christelijke gastvrijheid en discretie. De deelnemers
gaan met elkaar persoonlijk de diepte in, iedereen bepaalt zelf hoever,
met daarbij de afspraak dat alles wat besproken wordt vertrouwelijk is
en binnenskamers blijft in de gespreksgroepen. Dit kan leiden tot
boeiende en persoonlijke gedachtewisselingen.
Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met de coördinator.
Meer informatie vindt u ook op www.alpha-cursus.nl.
Coördinator:
Jacinta Bunnik, telefoon 06-45647007
AlphaParochieChristusKoning@gmail.com
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Alpha follow up vorming
De Alpha follow up vorming is voor iedereen die de Alpha cursus heeft
gevolgd. Deze vorming kan omschreven worden als spirituele vorming
en verdieping in je persoonlijk geloofsleven. Behandeld worden onder
andere adem van leven vorming, de gaven van de Heilige Geest, vrucht
van de Heilige Geest, bidden om genezing (kan dat nog, waarom en
hoe?), het bijbelboek Esther (wat leert Esther mij?), identiteit met
andere woorden wie je bent en wie je mag zijn in Christus, de
geloofsbelijdenis van Nicea, het Onze Vader en wie is de Vader?
De volgende vorming start op 30 augustus tot 29 november 2017.
Bijeenkomsten zijn één keer in de 14 dagen op de woensdagavond van
19.15 – 21.30 uur.
Wij vinden het belangrijk dat ook de gemeenschapsvorming met elkaar
en in onze parochie hierdoor gaat groeien.
De avonden bestaan uit verschillende onderdelen : koffie, lofprijzing,
D.V.D en uiteen gaan in kleine groepjes. De vorming die begint in
augustus wordt bekend gemaakt in het kerkgeeltje en de Morgenster.
Voor vragen of telefonisch aanmelden kunt u contact opnemen met de
coördinator.
Mary van Bijsterveld, 06-38725859 vanbijsterveld@ziggo.nl
Bibliotheek
De parochiekern beschikt over een flink aantal boeken en tijdschriften
die ooit gecatalogiseerd zijn en onderdeel zijn van een bibliotheek. Op
dit moment is er geen werkgroep waardoor niemand de bibliotheek
meer bij houdt. Sinds de verbouwing van de pastorie is afgerond, is er
nog geen tijd geweest om de bibliotheek opnieuw vorm te geven en in
te richten. Mocht het u leuk lijken om dit op te pakken, neemt u dan
contact op met het secretariaat.
Gebedsgroep
Iedere maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur komt de gebedsgroep in
de pastorie bij elkaar. De bijeenkomsten bevatten verschillende
elementen: lofprijzing, Bijbel lezen, voorbede voor persoonlijke noden
en parochiële noden die ons aangereikt worden vanuit de parochie
zoals zieken, priesterroepingen. Eén keer per maand houden wij een
13
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filmavond en één keer in de maand een Bijbelstudie avond o.l.v. een
catechist. Iedereen is welkom, u hoeft zich niet vooraf aan te melden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator:
Coördinator:
Mary van Bijsterveld, 06-38725859
vanbijsterveld@ziggo.nl
Huwelijksvoorbereiding Pijnacker-Nootdorp
Paren die in onze kerk willen trouwen, kunnen deze wens kenbaar
maken bij het secretariaat. Het secretariaat zal het voorgenomen
huwelijk aanmelden bij het pastoraal team. Het pastoraal team
bespreekt onderling welke voorganger het huwelijk zal gaan voltrekken.
Daarna neemt de voorganger contact op met het paar voor een
kennismakingsgesprek.
Het paar zal ook deelnemen aan de jaarlijkse gezamenlijke
huwelijksvoorbereiding waarvoor alle paren van de vijf parochiekernen
die in dat jaar willen trouwen uitgenodigd worden. Deze gezamenlijke
huwelijksvoorbereiding bestaat uit twee avonden en wordt
georganiseerd door Tineke en Paul Kruijdenberg en door Toine en
Corinne Eeken. Het contact met de huwelijksvoorbereiding werkgroep
loopt via het secretariaat.
Kinderkerk
We verzorgen ongeveer 40x per jaar op zondag tijdens de
eucharistieviering de kindernevendienst, voor kinderen van 0-7 en 7-12
jaar. In twee leeftijdsgroepen krijgen de kinderen verhalen te horen uit
de bijbel en er wordt geknutseld of een spel gedaan.
De werkgroep leden treffen elkaar maar twee keer per jaar, toch zijn we
een hechte groep. Mocht er bijvoorbeeld iemand verhinderd zijn, dan
biedt een ander zijn vervanging zo aan. Daarnaast is het bijzonder dat
we bijna elke zondag opvang bieden aan de kinderen. Dat deze
kinderkerk in onze parochiekern elke week kan plaats vinden, is
bijzonder! We hebben allen hart voor de kinderen. Samen bouwen we
de kerk. Liefde voor Jezus en liefde voor kinderen.
Coördinator:
Karin Smid, tel. 06-24779880
elkkarin@hotmail.com
14
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Live Steady Pijnacker-Nootdorp
Live Steady is voor tieners tussen de 15 en 18 jaar uit Nootdorp en
Pijnacker. Samen je geloof verdiepen staat centraal. We organiseren
meerdere keren per jaar een avond voor jongeren waar we met elkaar
praten en andere activiteiten doen.
Live Steady bestaat uit een groep jongeren die energiek zijn, veel lol
maken en leren van Jezus. Onze groep is heel toegankelijk. Ook al ben
je nog nooit geweest, je wordt snel opgenomen, er is een open sfeer,
waarin gezelligheid, plezier en leren van Jezus voorop staan.
Coördinator:
rocksolid.rkj@gmail.com
Van Alpha naar Omega
Om het jaar, dat wil zeggen na twee Alpha cursussen, vindt in onze
parochiekern de cursus plaats “van Alpha naar Omega”. Deze cursus
gaat over het R.K. Geloof, dat wil zeggen over het complement van de
algemeen christelijke geloofsinhoud die in de Alpha cursus is
behandeld. Op 10 avonden komen we bij elkaar om samen te leren met
hoofd en hart en te delen over leven en geloof. Iedere avond wordt een
bepaald R.K. thema behandeld zoals de Schrift, kerkhistorie en
kerkstructuur, genade en sacramenten, de eucharistie etc.
Voor vragen of telefonisch aanmelden kunt u contact opnemen met de
coördinator de heer J.J. van Bijsterveld, tel. 015-3109186. U kunt zich
ook aanmelden via de e-mail: vanbijsterveld@ziggo.nl
Rock Solid Pijnacker-Nootdorp
Rock Solid is er voor tieners tussen de 11 en 15 jaar uit Nootdorp en
Pijnacker. Samen je geloof ontdekken staat centraal. We organiseren
meerdere keren per jaar een avond voor jongeren waar we met elkaar
praten, spellen spelen en andere activiteiten doen.
Rock Solid bestaat uit een groep jongeren die energiek zijn, veel lol
maken en leren van Jezus. Rock Solid is heel toegankelijk. Ook al ben
je nog nooit geweest, je wordt snel opgenomen, er is een open sfeer,
waarin gezelligheid, plezier en leren van Jezus voorop staan.
Coördinator:
rocksolid.rkj@gmail.com
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Vormselwerkgroep
Wij zetten ons in, samen met de Parochiekern H. Johannes de Dooper
te Pijnacker, ten behoeve van de kinderen die zich voorbereiden op het
Heilig Vormsel (kinderen uit groep 8). Bij de voorbereiding wordt gebruik
gemaakt van het Vormselproject ”In Vuur en Vlam” dat ontwikkeld is in
het Bisdom Rotterdam. Dit project 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.
Het is indrukwekkend en belangrijk hoe je met de 12-jarigen en ouders
hierover kan praten met een pastoor erbij. De bijeenkomsten worden
door de werkgroep en ouders begeleid. De pastor is ook regelmatig
aanwezig om te kinderen te begeleiden. Het is belangrijk met ouders en
kinderen te praten over het sacrament van het Vormsel.
In onze werkgroep vinden wij het belangrijk om goed te luisteren naar
elkaar en mee te doen met de voorbereiding voor het vormselproject.
We geven elkaar de ruimte om je mening te delen. Welke keus je
uiteindelijk ook maakt, deze keus wordt gerespecteerd en
geaccepteerd.
Coördinator:
Sandra Brenkman
vormsel.bartholomeus@gmail.com
Werkgroep Voorbereiding Eerste Heilige Communie
In samenwerking met de pastor bereiden wij de kinderen voor op hun
Eerste Heilige Communie. Dit
doen we tijdens de
kinderbijeenkomsten in het
weekend en op de
woensdagmiddag. Ook neemt
de Goede Week voor Pasen een
belangrijke plaats in tijdens de
voorbereidingen.
Bij ons staat voorop dat de
voorbereidingen niet alleen
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leerzaam maar ook leuk zijn. De communievieringen zijn altijd een groot
feest en heel bijzonder om mee te maken.
Vanaf dit jaar zijn we gestart met het communieproject Blijf dit doen,
waarmee ook in de andere parochiekernen wordt gewerkt. Doordat de
werkgroep momenteel maar uit twee leden bestaat, doen de ouders de
voorbereiding van de kinderbijeenkomsten. Wij blijven op zoek naar
nieuwe werkgroepleden om de continuïteit in de voorbereidingen te
behouden.
Coördinator:
Communie.bartholomeus@gmail.com
Werkgroep Voorbereiding Heilig Doopsel
De werkgroep zet zich in voor de ouders die hun kinderen willen laten
dopen. Wij ondersteunen de pastor bij het voorbereidingsgesprek en de
doopviering zodat de dopelingen en hun ouders een mooie doopviering
genieten.
De werkgroep bestaat op dit moment uit twee personen (Thuy-Vu van
Alphen en Marcella Bastiaansen) en krijgt logistieke en administratieve
ondersteuning van het secretariaat. Het zou prettig zijn als meer
mensen zich willen inzetten voor de dopelingen en hun ouders. Qua tijd
kost het één avond per maand voor het voorbereidingsgesprek en
één zondagmiddag per maand van 12.30 – 14.30 uur voor de
doopviering. Uiteraard alleen als er dopelingen zijn, wat niet iedere
maand het geval is.
Coördinator:
Thuy-Vu van Alphen
sebasenthuy@gmail.com
Voor het aanmelden van dopelingen en informatie over data van de
doopvieringen en de voorbereidingsavonden kunt u contact opnemen
met het secretariaat.
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4.2 VIEREN / LITURGIE
Met vieren, of liturgie, wordt alle inzet bedoeld die verband houdt met
de vieringen in onze parochiekern. Het gaat dan zowel om de
Eucharistie, het hoogtepunt in de ontmoeting met Christus, maar ook
over Woord- en Communievieringen, en vieringen onder leiding van
parochianen. Vieringen markeren ook momenten in het jaar, zoals
Kerstmis en Pasen, en belangrijke momenten in het leven van de mens,
zoals de doop van een kind of de uitvaart van iemand die gestorven is.
In de vieringen viert onze gemeenschap haar geloof; het verlangen
naar zingeving en heelheid krijgt vorm in de vieringen waarin het woord,
de muziek, de gebaren en symbolen en het licht een plaats hebben.
De inzet van veel parochianen en beroepskrachten, de koren, de
lectoren, misdienaars en kosters, de bloemsiergroep en de
werkgroepen die vieringen voorbereiden dragen bij aan het resultaat
van een uitnodigende, verzorgde kerk, waarin iedere mens, jong en
oud, hartelijk welkom is.
In de samenwerking met andere parochiekernen binnen de parochie
Christus Koning is er aandacht voor uitwisseling en toerusting van
vrijwilligers. In onze eigen parochiekern komen heel veel onderwerpen
samen in het liturgisch beraad.
Uitvaarten
Voor het vastleggen van een uitvaart neemt de uitvaartondernemer,
namens de familie, contact op met het centrale aanmeldpunt van de
parochie voor uitvaarten (tel. 010-5120497). Daarmee worden
afspraken gemaakt over viering en voorganger. Desgewenst kan voor
het condoleren het parochiehuis worden gereserveerd. De voorganger
zal met de nabestaanden een afspraak maken en de wensen voor de
viering bespreken.
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WERKGROEPEN
Avondwake
Voor mensen die een dierbare verloren hebben, is de avond voor de
uitvaart een bijzondere avond. Een avond om te waken en te bidden.
Om de familie de gelegenheid te geven, woorden van liefde of een
herinnering uit te spreken. Om zo zich voor te bereiden op het voorgoed
afscheid nemen.
De avond voor een begrafenis komen wij samen in de kerk om de
overledene te gedenken. Een aanvraag voor een Avondwake kunt u
doen via uw uitvaartondernemer. Deze zal contact opnemen met het
centrale aanmeldpunt voor uitvaarten van onze parochie.
Coördinator:
Ivo en Willie van Elk, tel. 015-3619965
vanelker@casema.nl
Bloemsiergroep
In het weekend zorgen we ervoor dat er een
opgemaakt stuk staat op het altaar en
lessenaar. Bij hoogtij dagen: Pasen en kerst
kleden we de hele kerk aan met bloemen en
groen. Op aanvraag bij huwelijk en jubilea.
We werken in teams waardoor je 5x per jaar
aan de beurt bent. Ervaring is niet belangrijk,
gezelligheid samen en sfeer scheppen des te
meer.
In onze groep staat ruimte voor ieder z’n
inbreng voorop. Afhankelijk van de drukte werk je met z'n tweeën of het
hele team. Ben je enthousiast en vind je het leuk om met bloemen te
werken? Je bent van harte welkom.
Coördinatoren:
Jan Oudshoorn, tel. 015-3109393
Corrie van Koppen
bloemsiergroepbartholomeuskerk@gmail.com
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Kosters
De kosters ondersteunen het pastorale team met allerlei praktische
zaken rondom de vieringen zoals het openen en sluiten van de kerk, de
verlichting en de verwarming van de kerk, het luiden van de klokken,
het klaarzetten van de verschillende voorwerpen die gebruik worden
tijdens de vieringen, het uitdelen van de communie en het ophalen van
de collecte. Momenteel zijn er 5 kosters die elkaar per toerbeurt
afwisselen bij de vieringen.
Coördinator:
Jan Oudshoorn, tel. 015-3109393
Lectoraat
De lectoren verzorgen en ondersteunen (indien mogelijk) elk 1 x per
maand tijdens de vieringen en diensten de begroeting, lezingen,
voorbeden en mededelingen.
Coördinator:
Ivo van Elk, tel. 015-3619965
vanelker@casema.nl
Misdienaars en Acolieten
De misdienaars zijn de rechterhand van de priester tijdens de
eucharistievieringen (en soms ook woord- en communievieringen). Zij
helpen de voorganger tijdens de viering met allerlei taken. De oudere
misdienaars (16+) mogen acoliet worden en mogen daardoor ook meer
bijzondere taken uitvoeren zoals assisteren bij het communie uitreiken,
wieroken en processies leiden.
Als misdienaars zijn we in elke viering aanwezig en springen overal in
waar de priester hulp nodig heeft. Op deze manier wordt de parochie
vertegenwoordigd met een actieve deelname tijdens de viering van de
eucharistie.
Voor onze groep geldt: jong geleerd, oud gedaan; de jongere
misdienaars worden altijd aan de hand genomen door de oudere
acolieten en mogen zo groeien in het uitvoeren van hun taken.
Coördinator:
Marcella Bastiaansen
misdienaars.bartholomeus@live.nl
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Rozenkransbidders
Wij bidden wekelijks in de kerk op de dinsdagavond de rozenkrans en
aansluitend zingen/bidden wij de Vespers van de desbetreffende
dinsdag.
Elke week komt een getrouwe groep
parochianen in de kerk bijeen om te bidden
voor de noden van de wereld, omdat de H.
Maagd Maria bij haar verschijningen heeft
gezegd dat "dit" gebed zo belangrijk is om
te komen tot vrede op aarde.
In onze groep staat voorop het op
voorspraak van Maria bidden tot haar Zoon. We hopen ook meer
mensen enthousiast te maken om mee te gaan doen en zelfs
voorbidder te worden.
Coördinator:
P.C. de Vreede (Piet), tel. 015-3108327
pctevree@casema.nl
Stille aanbidding
We komen wekelijks op donderdagmiddag van half twee tot half drie bij
elkaar om in stilte bij de Heer te vertoeven.
De Paus en de bisschoppen roepen ons op, om wat extra tijd aan de
Heer te besteden. We willen dat doen door naar de kerk te komen en
de Heer in stilte gezelschap te houden bij de uitstelling van het
Allerheiligst Sacrament. Dat is heel bijzonder,
de Heer zo dicht bij te hebben.
Op de donderdag vóór de eerste vrijdag van
de maand noemen we het uur van
aanbidding het Heilig Uur. Dat is om het
lijden van de Heer extra aandacht te geven.
We zingen dan een lied en bidden een gebed
bij het begin en het einde.
Coördinator:
P.C. de Vreede (Piet), tel. 015-3108327
pctevree@casema.nl
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Vieringen in Veenhage
Iedere 1e en 3e donderdag van de maand is er om 16.00 uur een viering
in woonzorgcentrum Veenhage. Een groep vrijwilligers maakt het
mogelijk dat de bewoners van Veenhage deze vieringen kunnen
bijwonen.
Coördinatoren:
Jan Oudshoorn, tel. 015-3109393
Leny van der Loos. tel. 015-3101070
c.h.vanderloos@outlook.com
Werkgroep Gezinsvieringen
Eén keer in de twee maanden verzorgen wij een gezinsviering. Deze
viering is vooral geschikt voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Met
kerstavond verzorgen wij twee gezinsvieringen namelijk om 18.00 uur
en om 20.00 uur. De gezinsviering om 18.00 uur is voor de
basisschoolkinderen die nog geen communie hebben gedaan. De
viering van 20.00 uur is voor kinderen die al wel hun communie hebben
gedaan. Ook 1e paasdag is er een gezinsviering. In deze viering
worden er meestal kinderen gedoopt die dat jaar hun 1e Heilige
Communie gaan doen en nog niet gedoopt zijn.
Wij zijn een groep van 6 dames. Toen wij begonnen, hadden wij ook
nog kinderen in de leeftijd van de basisschool. Nu echter zijn onze
kinderen groot. Wij hebben de werkgroep Gezinsvieringen weer
opgericht om de viering voor de kinderen een stuk begrijpelijker te
maken en hierover te praten tijdens de preek. Omdat we een
spiegelverhaal gebruiken, wordt het Evangelie op een duidelijke manier
uitgelegd. Een ieder heeft zijn eigen taak in de werkgroep.
De sfeer in onze groep is fantastisch. We delen lief en leed met elkaar.
Het is fijn om op deze manier met het geloof bezig te zijn. Wij weten
ook niet alles maar om over de lezingen te praten en dit met elkaar te
ventileren, is een groot goed. Eén maal per jaar gaan we lekker met
elkaar eten en kunnen we heerlijk bijkletsen.
Coördinator:
Ineke Bleukens, tel. 06-231 69 068.
gezinsvieringen.bartholomeus@gmail.com
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Werkgroep Meditatieve Vieringen
Deze werkgroep verzorgt in bijzondere tijden van het kerkelijk jaar,
zoals Advent en Veertigdagentijd, meditatieve vieringen, bijeenkomsten
van woord, gebed, stilte, omlijst door psalmen en gezangen o.a
gezongen door de Schola Cantorum en het Dames-kwartet.
Coördinator:
Leny van der Loos. tel. 015-3101070
c.h.vanderloos@outlook.com
Woord- en communievieringen o.l.v. parochianen
Deze werkgroep verzorgt ongeveer eens in de maand een woord- en
communieviering. In de groep worden de teksten van de zondag
besproken en een van de leden maakt een overweging. In overleg
wordt de rest van de viering ingevuld.
Coördinatoren:
Leny van der Loos. tel. 015-3101070
c.h.vanderloos@outlook.com
Corinne Olsthoorn, tel. 015-3108013
Corinne_olsthoorn@hotmail.com
KOREN
Gemengd koor Laus Deo
Onder leiding van dirigent/organist Peter Beijersbergen proberen we de
vieringen muzikaal te ondersteunen. Voor huwelijksvieringen doen de
dames dit onder leiding van Marieke Wapenaar en voor uitvaarten
doen de heren dit onder leiding van een gastorganist.
Ondanks dat de leeftijden (in
enkele gevallen zeer hoog)
oplopen, neemt de zangkwaliteit
toe. De stemming en motivatie
onder de koorleden is super.
Plezier hebben in het maken van
muziek en het instuderen van
nieuwe muziek staan bij ons
voorop.
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"Nieuwsgierigen" kunnen/mogen altijd op dinsdagavonden in het
parochiehuis (naast de kerk) het repetitiesfeertje komen proeven. Op de
website www.parochiechristuskoning.nl/nt/koren-nt vind je informatie
over ons koor, een recent koor- en repetitieprogramma, door ons
gezongen muziek en een aanmeldingsformulier.
Contactpersoon:
Willem le Rütte, secretaris, tel. 015-3107661
w.lerutte@ziggo.nl
Jongerenkoor The Living Lord Singers
Ons koor zorgt voor de muzikale ondersteuning van de vieringen. Het
koor bestaat uit een groep jongeren die plezier beleven in samen
muziek maken. Door te zingen, maar ook door hun instrumenten in te
zetten; piano, drumstel, basgitaar, dwarsfluit.
Natuurlijk is zingen de gemeenschappelijke basis van ons koor. Maar
ook de gezellige activiteiten en het jaarlijks koorweekend zorgen voor
een goede sfeer in het koor!
Het koor heeft een eigen bestuur. De voorzitter is Jasper de Bruijn, de
secretaris is Mark de Bruijn. Het secretariaat is te bereiken via email
secretariaat@thelivinglordsingers.nl Daarnaast heeft het koor een eigen
website met alle actuele info wanneer we zingen:
www.thelivinglordsingers.nl
Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom om lid te worden van
dit koor, ook al is je binding met de kerk niet heel groot!
Meisjeskoor De Vrolijke Nootjes
Het meisjeskoor de Vrolijke Nootjes zorgt voor een muzikale
opluistering van vieringen in de Bartholomeuskerk. Het koor oefent
iedere vrijdagmiddag van 15.45 uur tot 16.45 uur – met uitzondering
van de schoolvakanties – onder leiding van meester David van de
Braak in het parochiehuis.
Het koor zingt ongeveer één keer per maand. Ook tijdens
gezinsvieringen, presentatievieringen en Eerste Heilige
Communievieringen laat het koor haar stem horen. Het koor verzorgt
ook de vieringen tijdens de hoogfeestdagen.
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We zijn een vrolijke groep meisjes die allemaal van zingen houden
waardoor het tijdens de wekelijkse repetities altijd heel gezellig is. We
repeteren wekelijks om mooie liedjes te oefenen voor de vieringen in de
kerk. Hierbij worden ook de kinder/popliedjes niet overgeslagen want
daar kan je natuurlijk ook lekker mee oefenen. We hebben dan ook veel
plezier met elkaar en zijn een
hechte groep.
Naast het zingen in de kerk gaan
we ook ieder jaar op kamp en
houden we een
Nieuwjaarsreceptie. Meisjes
vanaf 7 jaar (groep 4) kunnen lid
worden van het koor.
Coördinator:
Anke de Ceuster
devrolijkenootjes015@gmail.com

4.3 DIENEN / DIACONIE
Het werkveld Dienen bevat alle aspecten die betrekking hebben op de
diaconie. Met Dienen (diaconie) wordt de christelijke boodschap in
daden van liefde op verschillende manieren tot uitdrukking gebracht.
Onder Dienen valt onder meer het ziekenbezoek, werkgroep ouderen
felicitatie, MOV (missie, ontwikkeling en vrede) en communie
rondbrengen bij parochianen en in Veenhage. Tevens wordt vanuit dit
werkveld contact gehouden met andere diaconale initiatieven van onze
locatie in Nootdorp-Ypenburg (o.a. PCI), de parochie Christus Koning
en daarbuiten (o.a. Stichting Steun bij Rouw www.steunbijrouwpny.nl).
Met Dienen maken wij ons geloof zichtbaar in werkelijk handelen naar
de voorbeelden die Jezus ons gegeven heeft in zijn leven en door zijn
parabels (o.a. de barmhartige Samaritaan). Dienen speelt zich vooral af
buiten de muren van het kerkgebouw. Kernelementen van Dienen zijn:
aandacht, ondersteuning en hulp.

25

13

WERKGROEPEN
MOV Nootdorp-Ypenburg
MOV staat voor Missie, Vrede en Ontwikkeling. MOV houdt zich binnen
de parochie bezig met deze grensoverschrijdende vraagstukken,
waarbij de solidariteit met mensen die in armoede of in oorlogsgebieden
leven centraal staan. Daartoe wordt deelgenomen aan de landelijke
inzamelingsacties zoals de Vastenactie, de Adventsactie, de
Vredesweek, etc. Ook vinden er plaatselijke acties plaats, in
samenwerking met de andere MOV groepen uit de Parochie Christus
Koning of met de jongerengroep uit Pijnacker-Nootdorp.
Bijzonder aan deze werkgroep is dat we vooral doeners zijn en weinig
vergaderen.
Coördinator:
Edwin Kools, tel. 015-3618484
mov-nootdorp@outlook.com
Rondbrengen H. Communie
De leden van de werkgroep brengen de H. Communie bij parochianen
die niet meer naar de kerk kunnen komen. Mocht u hier gebruik van
willen maken, neemt u dan contact op met het secretariaat.
Coördinator:
Jan Oudshoorn, tel. 015-3109393
Parochiële Caritas Instelling (PCI)
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) geeft aandacht, hulp en zorg aan
mensen die in een moeilijke (financiële) situatie verkeren en geen
mogelijkheid meer zien om hun problemen zelf op te lossen. De leden
van de PCI bepalen in overleg met degene die hulp zoekt wat de beste
oplossing is voor het probleem. Zij adviseren bijvoorbeeld bij het vinden
van de juiste maatschappelijke hulp. Maar in acute nood zorgen ze ook
dat er middelen beschikbaar zijn om eten te kopen. Of de PCI verschaft
een tijdelijke lening om ergere problemen te voorkomen.
De PCI is een zelfstandige instelling, maar werkt nauw samen met het
pastoraal team en de locatieraad. De PCI helpt iedereen ongeacht
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geloof, nationaliteit of leeftijd. Ieder mens is uniek. Ook elke (financieel)
moeilijke situatie waarin iemand kan belanden is uniek. Daarom
probeert de PCI altijd 'hulp op maat' te geven.
Ook steunt de PCI een aantal projecten waarbij parochianen zich elders
voor de medemens inzetten (ontwikkelingswerk). En met de kerst geeft
de PCI ouderen en cliënten van de Voedselbank een attentie.
Kent u in uw omgeving iemand die een steuntje in de rug nodig heeft?
Of wilt u meer informatie over het werk van de PCI? Neem telefonisch
contact op met het secretariaat of stuur een e-mail naar de PCI:
pci.nootdorp@gmail.com. U kunt het werk van de PCI financieel
steunen door een gift over te maken op IBAN NL 58 ABNA 0588874779
t.n.v. PCI Nootdorp.
Werkgroep Ouderen Felicitatie
De leden van deze werkgroep zijn gericht op de ouder wordende
parochiaan. Zij die de leeftijd van 80 jaar bereiken en zij die ouder zijn
dan 80 jaar worden niet vergeten in onze parochiekern. Zij worden rond
de verjaardag bezocht door één van de leden van de werkgroep en
krijgen namens de PCI een kleine attentie.
De werkgroep bestaat op dit moment uit 16 leden. Ieder lid bezoekt per
jaar ca. 20 80+’ers. Sommige leden zijn zelf al 80 jaar dus de
werkgroep kan wel wat versterking en verjonging gebruiken. Lijkt het u
leuk om lid te worden van de werkgroep neemt u dan contact op met de
coördinator.
Coördinator:
Joke de Vreede, tel. 015-3108437
Werkgroep Ziekenbezoek
De leden van de werkgroep proberen door het bezoeken van ernstige
en/of langdurige zieke medeparochianen steun en bemoediging te
geven. Hierdoor krijgt een zieke de mogelijkheid om contact te houden
met de geloofsgemeenschap. De leden van werkgroep zullen de zieken
bezoeken, maar op verzoek van de zieke of de naaste familie kan er
ook een lid van het pastorale team op bezoek gaan. U kunt dit kenbaar
maken aan Henk van der Sman via
DiaconieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
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Deze groep kan alleen goed functioneren als parochianen mogelijke
zieken signaleren en dit doorgeven aan het secretariaat. Helaas bevat
de werkgroep op dit moment geen leden. Ook is er geen coördinator.
Als u dit ook jammer vindt en u wilt uw steentje bijdragen, meldt u zich
dan aan bij DiaconieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl .

4.4 GEMEENSCHAPSOPBOUW
Het geloof leidt tot gemeenschap. Met gemeenschapsopbouw wordt
bedoeld: alle activiteiten die erop gericht zijn om de samenhang van de
plaatselijke kerkgemeenschap te bevorderen. Daardoor delen allen in
het goede wat er gebeurt en is er aandacht voor de noden. Zo proberen
we ook een sfeer te scheppen waar ieder zich thuis kan voelen en die
uitstraling heeft naar buiten.
Verschillende activiteiten die al genoemd zijn dragen bij aan
gemeenschapsopbouw, zoals de Morgenster. Daarnaast zijn er
verschillende werkgroepen die hieronder beschreven worden.
WERKGROEPEN
Koffiegroep
De werkgroep leden verzorgen de wekelijkse koffie/thee ochtenden na
de zondagviering en wanneer het nodig is bij diverse activiteiten binnen
de parochiekern. Wij zijn een actieve werkgroep met fijne leden die er
voor zorgt dat de parochianen na de viering nog even gezellig samen
kunnen zijn onder het genot van een kopje koffie/thee. Hier wordt veel
gebruik van gemaakt, in het bijzonder ook door alleenstaanden. We zijn
een gezellige groep die altijd bereid is zich in te zetten voor de
parochiekern.
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Heb je zin om ongeveer 5 a 6 keer
per jaar een kopje koffie of thee te schenken tijdens deze gezellige
ochtenden? Stuur dan een berichtje naar de coördinator of geef het
door tijdens het koffiedrinken aan één van onze leden.
Coördinator:
Christine Beijersbergen
c.beijersbergen18@gmail.com
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Ontvangst nieuwe parochianen
De werkgroep coördineert en/of organiseert activiteiten ter versterking
van de gemeenschap en bijeenkomsten voor nieuwe parochianen
waarin mensen kennis kunnen maken met de parochiekern.
Op dit moment is de werkgroep niet actief. Er wordt gezocht naar een
coördinator en nieuwe leden. Lijkt het u leuk om deze werkgroep vorm
te geven, neemt u dan contact op met het secretariaat.

4.5 ADMINISTRATIEVE EN FACILITAIRE GROEPEN
Binnen onze parochiekern houden verschillende groepen zich bezig
met administratieve en facilitaire zaken. De administratieve groepen
zorgen voor vele vormen van administratie en het stencilen, vouwen en
nieten van alle boekjes die u in de loop van het jaar ziet. De facilitaire
groepen zorgen voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en de
tuin.
A. Administratieve groepen
Actie Kerkbalans
De inkomsten van onze kerk komen voor een belangrijk deel uit de
Actie Kerkbalans. Voor de locatie H. Bartholomeus wordt begin januari
door ruim 60 vrijwilligers, de “lopers”, de informatie over onze parochie
en het financiële reilen en zeilen ervan rondgebracht en wordt gevraagd
om schriftelijk een bijdrage toe te zeggen. De werkgroep(3 á 4
personen) bereidt dit alles voor, in samenwerking met de
penningmeester van de locatieraad en maakt dat alle enveloppen die
rond gebracht moeten worden op tijd klaar staan voor de vrijwilligers.
Met een kleine groep mensen
bereiden wij in een gezellige sfeer in
een aantal avonden alles voor. We
vullen elkaar aan, er zijn mensen met
wat meer en met wat minder ervaring,
en met elkaar geven we het geheel
vorm. Er is een gezellige sfeer maar
we houden ook van doorpakken.
Ieder brengt zij eigen talent in en waardeert de ander.
Deze kleine werkgroep kan nog best wat aanvulling gebruiken. De
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meeste werkzaamheden zijn in het najaar en januari, dus het is een
afgeronde taak. Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact met ons
opnemen.
Coördinator:
Jolanda van Eijk-Vieveen
kerkbalansnootdorp@gmail.com
Archiefgroep
De parochiekern beschikt over een archief waaraan werkgroepen en de
locatieraad stukken kunnen laten toevoegen. Onderdeel van het archief
zijn ook de doop- en overlijdensregisters en andere belangrijke
documenten van de kerk. De archivering en het beheer van het archief
is de taak van de archiefgroep.
Momenteel bevat de werkgroep geen leden en ook geen coördinator.
Hierdoor ligt de archivering al geruime tijd stil. We zijn daarom dringend
op zoek naar mensen die deze dankbare taak op zich willen nemen. U
kunt zich aanmelden bij het secretariaat.
Financiële Administratie / Kascommissie
De financiële administratie wordt bijgehouden door de penningmeester.
De kascommissie controleert jaarlijks de Rekening en Verantwoording
van de parochiekern. De commissie bestaat uit twee personen. De
kascommissie komt maar 1 keer paar jaar bij elkaar. Ondanks het
serieuze deel van de opdracht wordt er toch nog gelachen op die
avond.
Coördinator:
Wim de Vreede, penningmeester
PenningmeesterNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Secretariaat
Het secretariaat heeft een centrale plaats in de parochiekern. De
medewerkers zijn gastheer/vrouw van de parochie en vormen een
schakel tussen parochianen, pastoraal team, locatieraad,
pastoraatsgroep en werkgroepen. Wij voeren diverse administratieve
werkzaamheden uit, bieden een luisterend oor en zijn behulpzaam voor
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iedereen. In onze groep staat teamwork voorop. We vullen elkaar
zoveel mogelijk aan en denken oplossing gericht.
Onder het secretariaat vallen verschillende werkgroepen: de
ledenadministratie, de stencilgroep en de vouw- en nietgroep.
Het secretariaat is te bereiken via telefoonnummer 015-3109159 en
emailadres secretariaatnootdorp@parochiechristuskoning.nl
Coördinator ledenadministratie:
Jolanda van Eijk – Vieveen
ledenadministratienootdorp@parochiechristuskoning.nl
Coördinator stencilgroep:
Annie van der Meer
Coördinator vouw- en nietgroep
Ria Heintz

B.

Facilitaire groepen

Commissie Fondsenwerving
De commissie heeft de volgende taken:
 Organiseren van grote en kleine activiteiten
 Werven van Vrienden van de Bartholomeus
 Aanschrijven van bedrijven
 Organiseren van evenementen in onze gebouwen naast het
normale kerkgebruik met hierbij de nadruk op cultuur en muziek.
Dit alles om geld te genereren voor restauratie en onderhoud van de
kerk en de bijgebouwen.
Om de uitvoering van de taken van de Katholieke Kerk te realiseren,
zijn fondsen nodig. Met name voor de instandhouding van het prachtige
kerkgebouw is veel geld nodig. Het zorgen voor bijdragen daaraan is de
taak van de commissie en dat maakt ons bijzonder.
De leden komen allemaal vanuit een andere achtergrond maar niemand
is te beroerd om zijn handen uit z'n mouwen te steken om het doel te
bereiken. Hierbij is veel respect voor elkaar en saamhorigheid
aanwezig. Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die onze groep kunnen
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versterken.
Coördinator:
Corinne Olsthoorn
corinne_olsthoorn@hotmail.com
Aanmelden Vrienden van de Bartholomeus:
 Via het secretariaat van onze parochiekern
 Via de website vrienden van de Bartholomeuskerk
 Via aanmeldingsformulier in de folder Vriendenkring van de
H. Bartholomeuskerk; deze ligt achterin de kerk en is verkrijgbaar
via het secretariaat.
Huishoudelijke dienst
Al vele jaren zorgt mevrouw Van der Maarel dat er schone handdoeken,
theedoeken e.d. aanwezig zijn in de pastorie, het parochiehuis en de
sacristie.
Schoon Schip
Een monumentaal gebouw als onze kerk vergt veel tijd om deze netjes
en schoon te houden. De werkgroep die daarvoor zorgt, is op 9
november 1976 opgericht door pastoor De Lange en Corrie Rechters.
Dit jaar bestaan we dus 40 jaar! De naam van de werkgroep is bedacht
door Corrie Rechters en is afgeleid van de benaming ‘middenschip’
waarmee de twee rijen banken in het midden van de kerk worden
aangeduid. Van de oorspronkelijke 28 dames die de werkgroep zijn
begonnen, zijn er nu nog twee over: mevrouw Lien de Bruin en
mevrouw Jeanne van de Sande. Op dit moment bestaat de werkgroep
uit een kleine 30 dames die over vier groepen verdeeld zijn. De
groepen voeren de werkzaamheden beurtelings uit. Veel dames maken
al vele jaren deel uit van Schoon Schip. Het is altijd erg gezellig en na
afloop wordt er vaak koffie gedronken.
Coördinator:
Corinne Olsthoorn
corinne_olsthoorn@hotmail.com
Technische dienst
Wij zorgen voor het onderhoud en de reparatie van alle technische
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zaken die voorkomen in de kerk, pastorie of parochiehuis. Tevens
proberen wij een lange termijn visie te realiseren om alles in stand te
houden.
We zijn met 5 mannen en werken nauw samen met de tuindienst. We
zijn een hechte groep met kennis van techniek en op z'n tijd erg kritisch
naar elkaar om het beste eruit te halen. Tijdens vergaderingen kan het
er soms best stevig aan toe gaan maar we hebben ook wat voor elkaar
over. We houden van gezellig bij elkaar zijn.
Coördinator:
Guus de Bruijn, tel. 015-3107026
gdebruijn@filternet.nl
Tuindienst
De tuindienst draagt zorg voor het groen om en rond de
Bartholomeuskerk. Ook is zij actief op de begraafplaats.
De tuindienst bestaat uit een
gezellige groep vrijwilligers
die graag hun handen uit de
mouw steken. Het is een
groep van ca. 15 vrijwilligers
die graag buiten actief zijn.
Het zijn gemeente mensen
uit het groen, hoveniers, extuinders en goed willende
mensen die graag buiten
zijn. De groep komt iedere dinsdag bij elkaar, maar er zijn er ook die
zelfstandig werken. We zijn een gezellige groep die elkaar begrijpt en
elkaar goed aanvult. Naast lekker aanpakken is er tijd voor gezelligheid
en een grap.
Op dit moment zijn we het eiland achter de kerk aan het herinrichten.
We kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken.
Coördinator:
Eddie van den Engel, tel. 06-13803578

4.6 CONTACTEN NAAR BUITEN
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Naast de werkgroepen die verbonden zijn aan onze kerk zijn er ook
externe (niet-kerkelijke) groepen waarmee nauw wordt samengewerkt.
Hieronder volgt een opsomming van deze groepen.
Katholieke Bond van Ouderen (KBO), afdeling Nootdorp
Een bond van ouderen op katholieke grondslag. Zij behartigen de
belangen van ouderen bij de politiek en andere maatschappelijke
organisaties. Ze geven ondersteuning bij onder andere het invullen van
belastingaangiften en organiseren verschillende activiteiten als
fietstochten en klaverjassen. Ook werkt de KBO op lokaal gebied
samen met de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond).
Meer informatie kunt u vinden op www.kbozuidholland.nl/afdelingen/
Contactpersoon:
Guus Maiburg, secretaris KBO Nootdorp, tel. 015-3107226
amaiburg@kpnmail.nl
Katholiek Vrouwen Gilde (K.V.G.) Nootdorp
Het Katholiek Vrouwen Gilde (K.V.G.) Nootdorp organiseert elke 3e
woensdagavond van de maand in CulturA, Dorpsstraat 7, 2631 CR,
Nootdorp, een gezellige avond voor en door vrouwen.
Voor informatie mail naar k.v.g.nootdorp@hotmail.com
Oecumenische koffieochtend voor vrouwen
Iedere derde donderdagmorgen van de maand is er in het parochiehuis
een koffieochtend voor vrouwen. Er is altijd een gastspreekster die over
een thema komt praten. Verder is er ruimte voor lofprijzing, zingen en
napraten of vragen stellen over het thema.
Aanvang: 9.15 – 11.30 uur. Vrije inloop. We vragen een kleine bijdrage
voor de koffie. Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator.
Coördinator:
Mary van Bijsterveld, 06-38725859
vanbijsterveld@ziggo.nl
Pastorale school bisdom Rotterdam
De Pastorale School van het bisdom Rotterdam biedt vrijwilligers de
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kennis en de vaardigheden aan om hun taak in parochies op een
goede, verantwoorde manier en met enthousiasme te doen. Iedereen
die vrijwilligerswerk doet of gaat doen in parochies van het bisdom kan
gebruik maken van het cursusaanbod van de Pastorale School. Met
name zij die werkzaam zijn op de pastorale werkvelden: Leren
(catechese), Vieren (liturgie), Dienen (kerk en samenleving, caritas,
diaconie en missie-, ontwikkelings- en vredeswerk), Pastoraat
(pastorale gesprekken, contactwerk) en Oecumene of zij die als
vrijwilliger betrokken zijn bij de dagelijkse zorg voor een parochie, zoals
leden van pastoraatsgroepen en bestuursleden
De Pastorale School is een opleiding met verschillende leerroutes. Elke
route kent verschillende modules. Een module bestaat uit maximaal vijf
bijeenkomsten van 2 ½ uur. Het cursusaanbod kunt u vinden op
http://www.bisdomrotterdam.nl/algemeen/pastoraledienstverlening/past
orale_school/Pages/pastorale_school.aspx
U kunt zich aanmelden voor de Pastorale School via pastor Bracco
Gartner van onze parochie.
Raad van Kerken Nootdorp-Ypenburg
De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 16
christelijke kerken en organisaties. De Raad bevordert de
oecumenische dialoog en de gezamenlijke dienst van de kerken aan de
samenleving. In Nootdorp-Ypenburg zijn de Protestante Kerk en de
Rooms Katholieke Kerk in de lokale Raad vertegenwoordigd.
Contactpersonen:
Bartholomeuskerk
Diaken Dick Vrijburg
Marcella Bastiaansen
marcella231mb@gmail.com
Protestantse Wijkgemeente Nootdorp
Kerkgebouw de Dorpskerk, Dorpsstraat 36, Nootdorp
Ds G.J. van Herk, predikant
predikant@pwnootdorp.nl
www.pwnootdorp.nl
Protestantse Wijkgemeente Ypenburg
‘De Toevlucht’, Laan van Hoornwijck 140
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Ds. A. Minnema, predikant
predikant@kerkopypenburg.nl
www.kerkopypenburg.nl
Aan de vergaderingen van de lokale Raad nemen ook de pastores van
Craeyenburch Ipse de Bruggen en woonzorgcentrum Veenhage deel.
Rooms-Katholieke Basisscholen Nootdorp-Ypenburg
Sint Jozef basisschool
Sportparkweg 6-8
2631 GA Nootdorp
Directie: Marcel Prins en Mark Scheele
Tel. 015-3109654
R.K. Basisschool De Waterwilg
De Poort 4
2631 PT Nootdorp
Directie: Marijke Paap
Tel. 015-310 53 00
R.K. Basisschool De Paradijsvogel
Weidevogellaan 201
2496 MT Den Haag
Directie: Nieke Opstal-Klint
Tel. 015-310 6112
RKBS De Christoffel
Madurolaan 25
2496 RH Den Haag
Directie: mw. C. de Booy
Tel: 070-3191470
RKBS de Bras
Oeverwallaan 104
2498 BZ Den Haag
Directie: Jan Bos en Margriet Roeleven
Tel. 015-3698243
Het contact met de scholen verloopt via het secretariaat.
Stichting Steun bij Rouw Pijnacker-Nootdorp-Ypenburg
De Stichting Steun bij Rouw is een vrijwilligersorganisatie rond het
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thema ‘zorg om mensen in rouw’.
Het bestuur van de stichting bestaat uit mensen met toegesneden
deskundigheid en het werk wordt verricht door een groep ervaren en
geschoolde vrijwilligers. Het werkterrein ligt in en rond Nootdorp,
Pijnacker en Den Haag Ypenburg.
De directe omgeving van nabestaanden kan lang niet altijd goed
omgaan met vragen en problemen die rouwenden hebben. Ook neemt
na verloop van tijd vaak de steun van de omgeving af. Dat gemis
probeert de Stichting op te vullen. Men biedt individuele ondersteuning,
gespreksgroepen met lotgenoten en een rouwcafé.
Contactpersoon Nootdorp:
Lies Rutten, tel. 015-3108023 of 06-51504442
Contactpersoon Ypenburg:
Gerla Swart, tel. 070-4156598 of 06-53566887
E-mail contact: info@steunbijrouwpny.nl
Website: www.steunbijrouwpny.nl

5

GESCHIEDENIS HEILIGE BARTHOLOMEUSKERK

5.1 De Bartholomeusparochie, katholieke kerk van
Nootdorp-Ypenburg
De eerste verwijzingen naar een katholieke gemeenschap in Nootdorp
dateren van bijna zevenhonderd jaar geleden. De Heilige
Bartholomeus, een van de leerlingen van Jezus, is altijd de
patroonheilige geweest van de katholieke gemeenschap in Nootdorp. In
die zevenhonderd jaar is er heel wat gebeurd in de omgeving. Ziekte,
armoede, de reformatie, de beeldenstorm, brand, oorlog niets is de
gemeenschap bespaard gebleven.
In de polder Wilsveen vlakbij Nootdorp heeft een bijzondere
gebeurtenis plaatsgevonden. Een houten beeldje van Maria dreef in de
vaart. Er waren daarna onverklaarbare genezingen en Wilsveen werd
een bedevaartplaats. Een replica van het beeldje treft u achter in de
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kerk, in de Mariakapel, aan. In onze gemeenschap heeft dit beeld van
Maria ook nu nog betekenis.
Het kerkgebouw
Deze kerk dateert van 1871. De kerk kreeg een grote schenking van
Andreas Hofweegen die in 1868 overleed. De kerk is ontworpen door
de architect E.J. Margry. De kerk is gebouwd in neogotische stijl, zoals
zoveel katholieke kerken. De spitsbogen en de geraamtebouw met
pijlers, steunberen en luchtbogen zijn kenmerken daarvan. De kerk is
een driebeukige kruisbasiliek met een fronttoren. Het plafond is een
houten tongewelf. De stichtingskosten bedroegen 87.500 gulden. De
kerk is in 1871 ingewijd.
Recentelijk is de kerk grondig gerestaureerd in drie fases. De
verwarming en het liturgisch centrum, de buitenkant en als laatste de
rest van het interieur. Hierbij zijn veel oorspronkelijke details
teruggebracht.
Het interieur
Er hangen drie bronzen klokken in de toren. De oude klokken zijn in de
tweede wereldoorlog in beslag genomen en waarschijnlijk
omgesmolten. De huidige klokken dateren uit 1948. Het geluid van de
klokken is voor iedereen in de omgeving een vertrouwd gehoor. Het
kruis op de toren en de windvaan (een haan) die verwijderd waren zijn
met de restauratie weer in ere hersteld.
In de loop der jaren zijn er in het interieur van de kerk veranderingen
doorgevoerd. De Mariakapel, bij binnenkomst links, was vroeger de
doopkapel. De glas-in-loodramen van de hand van Hubert Estourgie
zijn bijzonder mooi. De doopvont staat nu voor in de kerk.
De Kruiswegstaties die het lijden van Jezus verbeelden zijn afkomstig
uit de vroegere Liduina kerk aan de Schenkkade in Den Haag. In de
nissen waren vroeger fresco’s geschilderd.
De gebrandschilderde ramen zijn de trots van de Bartholomeuskerk. Elk
raam heeft het beeld van een van de apostelen, met zijn kenmerkende
attribuut. Bartholomeus is met een mes afgebeeld.

Het orgel
Het orgel dateert uit 1897 en is gebouwd door L. Ypma en co te
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Alkmaar. In 1942 is het door P.C. Bik uitgebreid. In 1979 is het orgel met
een restauratie verplaatst van de koorzolder naar voor in de kerk naast
het Maria-altaar. In 2015 is het orgel wederom gerestaureerd.
Het priesterkoor
Het tabernakelaltaar toont twee knielende engelen die voorgaan in
gebed. De vier beelden aan weerskanten van de tabernakeldeur, de
leeuw, de engel, de adelaar en de os, stellen de evangelisten Marcus,
Matteüs, Johannes en Lucas voor. De gebeeldhouwde onderkant van
het altaar beeldt het offeren van brood en wijn uit. De koperen plaat
voor het tabernakel was een geschenk van een zilveren bruidspaar in
1909.
De glas-in-loodramen achter het altaar verbeelden vijftien geheimen
van de rozenkrans. Van boven naar beneden zijn de glorievolle, de
droeve en de blijde geheimen van het geloof te herkennen.
Op het priesterkoor zijn schilderingen met de afbeelding van de H.
Bartholomeus.
Op de triomfbalk staat een beeld van Christus aan het kruis en beelden
van Maria en Johannes. Aan de balk hangt de Godslamp. De lamp
brandt dag en nacht als teken van eerbied voor de aanwezigheid van
het lichaam van Christus in de kerk.
De polychromieschilderingen (veelkleurig, met veel verguldsel) dateren
uit 1914-1917 en zijn van de hand van Jan Dunselman.
De preekstoel
De preekstoel is een van de fraaiste onderdelen in het interieur. Het is
van de hand van Limburgse beeldhouwer J.A. Oor. Bovenin is een
beeld van de H. Bartholomeus. Op de voorgrond is de Bergrede
afgebeeld. Daarnaast staan beelden van St. Willibrordus en St.
Bonifatius. Bij de laatste restauratie is de preekstoel verplaatst van links
van het altaar naar de rechter kant.
De Antoniuskapel
De Antoniuskapel achter in de kerk was vroeger de rouwkapel. Na de
verplaatsing van het orgel is het beeld van de H. Antonius in deze kapel
geplaatst.
Het parochiehuis
In maart 2002 is naast de kerk het parochiehuis geopend. Dit
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parochiehuis is gebouwd in neogotische stijl naar ontwerp van de
architect H. Klompenhouwer.
Begraafplaats
Achter de kerk bevindt zich de prachtige tuin met de begraafplaats en
een herinneringseiland.

5.2. Begraafplaats en herinneringseiland
De begraafplaats en het herinneringseiland bevinden zich achter het
kerkgebouw.
De begraafplaats is voor het bijzetten van overleden parochianen.
Op de begraafplaats is in 2002 een algemeen monument geplaatst ter
nagedachtenis aan allen die ons zijn voorgegaan. De tekst op dit
monument luidt: ‘Of wij leven of sterven, aan Hem behoren wij toe’.
In 2012 is ook een monument voor het ongekende kind onthuld.
Hiermee wordt een plaats geboden voor stilte en innerlijke ontmoeting
met het verloren kind zonder naam, zonder graf, zonder beeld.
Het herinneringseiland is om urnen een plekje te geven. Ook is er een
strooiveld en is er een plaats om herinneringsplaatjes op te hangen.
Het beheer van de begraafplaats en het herinneringseiland is
uitbesteed aan Van der Helm Uitvaartzorg, Veenweg 14,
2631 CL Nootdorp, telefoon 015-310 16 43 / 06-312 110 57.
Bij de beheerder kunt u terecht met uw vragen over het beheer, het
bespreken van bijzetting of het plaatsen van grafmonumenten en
dergelijke. Voor overige vragen, suggesties of opmerkingen kunt zich
wenden tot het secretariaat, telefoon 015-310 91 59.

5.3. Kerststal en beeldengroep
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Op zondag 8 december 2013 is in de H. Bartholomeuskerk de nieuwe
kerststal in gebruik genomen. De kerststal is gebaseerd op het beeld
dat geschiedkundigen hebben van de stal bij een herberg in het oude
Bethlehem.
Het centrale deel van de kerststal wordt gevormd door een ruimte onder
een trap, die toegang heeft tot de eigenlijke dierverblijven. In het oude
Israël bevonden de gastverblijven van de herberggasten zich op de
eerste verdieping.
Op de begane grond waren de dierverblijven. In zo'n stalruimte vonden
Maria en Jozef volgens de evangelist Lucas onderdak: "Ze wikkelde
hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen
geen plaats was in het nachtverblijf van de stad". In de ruimte onder de
trap brandt een houtvuurtje en de os houdt met zijn adem het kindje
Jezus warm. Een deurtje in de achterwand staat een beetje open en
geeft toegang tot de rest van de stal.
Toen de engelen aan de herders de geboorte van Jezus hadden
bekend gemaakt, zeiden deze volgens Lucas tegen elkaar: "Laten we
naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is. Ze
gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in
de voederbak lag". Dat moment is weergegeven in de nieuwe kerststal.
De gezichten van de vijf herders zijn gericht op de kribbe. De een heeft
een verbaasde uitdrukking op zijn gezicht. Twee herders knielen, een
ander neemt zijn hoed af en weer een andere herder zet zijn fluit aan
de mond. De kerststal toont ook al de drie wijzen. Volgens de evangelist
Mattheus was het bezoek aan Jezus een tijdje na zijn geboorte. "Ze
gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder". In
de nieuwe kerststal zijn de beelden van de drie wijzen ook al geplaatst
omdat ze een belangrijk onderdeel van de kerstgroep vormen en het
verhaal van de geboorte van Jezus completeren.
Het ontwerp is van Noud Janssen. Drie vrijwilligers (Peter Zweekhorst,
Koos Oudshoorn en Han de Bruijn) hebben de kerststal gebouwd. Noud
Janssen verzorgde het schilderwerk. De kerststal is opgebouwd in het
rechter dwarsschip van de kerk. De stemmige uitlichting is verzorgd
door Arjen Straver.
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De kerstgroep van de H. Bartholomeuskerk bestaat uit 24 beelden.
Tijdens het laatste deel van de restauratie van de kerk zijn deze stuk
voor stuk gerestaureerd. De beeldengroep dateert uit de periode 18801890. Na meer dan 130 jaar gebruik was nagenoeg elk beeld
beschadigd, sommige daarvan ernstig. Het voetstuk en de uitstekende
delen bleken kwetsbaar. Vocht was ook een boosdoener. De restauratie
is uitgevoerd door Noud Janssen. Alle beelden zijn nu weer als nieuw.
In de prachtig uitgevoerde kerststal komen de beelden nog mooier tot
hun recht en zijn ze van dichtbij te bewonderen.
Tijdens de kerstperiode is de kerststal en de beeldengroep in alle glorie
te zien in de H. Bartholomeuskerk.

6

NAWOORD
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Dit is de 3e versie van deze locatiegids. Wij streven ernaar om de
informatie actueel te houden. Vandaar dat ik u uitnodig om
opmerkingen en aanvullingen te mailen naar
communicatienootdorp@parochiechristuskoning.nl .
Ilonka ten Broeke namens de Locatieraad
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7

OVERZICHT WERKGROEPEN

Hieronder volgt een schematisch overzicht van alle groepen
vrijwilligers, zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4.
LEREN / CATECHESE en GELOOFSVERDIEPING
Alpha Parochie Christus Koning
Alpha follow up vorming
Bibliotheek
Gebedsgroep
Huwelijksvoorbereiding Pijnacker-Nootdorp
Kinderkerk
Live Steady Pijnacker-Nootdorp
Van Alpha naar Omega
Rock Solid Pijnacker-Nootdorp
Vormselwerkgroep
Werkgroep Voorbereiding Eerste Heilige Communie
Werkgroep Voorbereiding Heilig Doopsel
VIEREN / LITURGIE
Avondwake
Bloemsiergroep
Kosters
Lectoraat
Misdienaars en Acolieten
Rozenkransbidders
Stille aanbidding
Vieringen in Veenhage
Werkgroep Gezinsvieringen
Werkgroep Meditatieve Vieringen
Woord- en communievieringen o.l.v. parochianen
Koren
- Gemengd koor Laus Deo
- Jongerenkoor The Living Lord Singers
- Meisjeskoor De Vrolijke Nootjes
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DIENEN / DIACONIE
MOV Nootdorp-Ypenburg
Rondbrengen H. Communie
Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Werkgroep Ouderen Felicitatie
Werkgroep Ziekenbezoek
GEMEENSCHAPSOPBOUW
Koffiegroep
Ontvangst nieuwe parochianen
ADMINISTRATIEVE EN FACILITAIRE GROEPEN
Actie Kerkbalans
Archiefgroep
Financiële Administratie / Kascommissie
Secretariaat
Commissie Fondsenwerving
Huishoudelijke dienst
Schoon Schip
Technische dienst
Tuindienst
CONTACTEN NAAR BUITEN
Katholieke Bond van Ouderen (KBO), afdeling Nootdorp
Katholiek Vrouwen Gilde (K.V.G.) Nootdorp
Oecumenische koffieochtend voor vrouwen
Pastorale school bisdom Rotterdam
Raad van Kerken Nootdorp-Ypenburg
Rooms-Katholieke Basisscholen Nootdorp-Ypenburg
- Sint Jozef basisschool
- R.K. Basisschool De Waterwilg
- R.K. Basisschool De Paradijsvogel
- RKBS De Christoffel
- RKBS de Bras
Stichting Steun bij Rouw Pijnacker-Nootdorp-Ypenburg
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