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In een oud chassidisch verhaal lezen we:
In de tijd dat rabbi Menachem in het land
van Israël woonde, gebeurde het dat een
dwaze man ongemerkt de Olijfberg beklom en daar vanaf de top de bazuin blies.
Onder het opgeschrokken volk ging het
gerucht: dat moet de bazuinstoot zijn die
het einde van de wereld aankondigt. Toen
rabbi Menachem dat hoorde, opende hij
het raam, keek de wereld in en zei: er is nog
niets veranderd.
Zo vergaat het ons allemaal wel eens, in
de advent horen we in de lezingen de bazuinstoten: wees waakzaam, de Heer is
nabij, maak de paden recht, de Mensenzoon staat voor de deur. Misschien wordt
de een of ander meer of minder daardoor
een beetje opgeschrikt. Maar wij weten het:
er verandert toch niets. Als wij het venster
op de wereld openrukken dan zien wij nog
altijd hetzelfde. De Verlosser is nog niet
gekomen en wat we zien is: crisis, ellende,
honger, doden en de oorlogsgevaren zijn
de laatste tijd opnieuw toegenomen. Zijn
het dan geen valse verwachtingen die in de
advent gewekt worden? Wordt er dan niet
een valse verwachting gecreëerd als wij
zeggen dat de Heer komt?
Als het ons raakt wat er gebeurt rondom
ons heen en we staan werkelijk eens van
tijd tot tijd een moment stil, dan zouden we
kunnen ervaren, dat er achter wat we zien
meer schuil gaat. Wanneer wij de ramen
niet te snel weer dicht slaan, dan openen
we ons hart, ontmoeten we die Ander. Als
we samen delen, zoekend zijn, ervaringen
delen, het leven vieren, samen bidden zijn

dat niet de lichtsignalen, waarvan we weer
opnieuw gaan zien?
Schijnbaar is er door de komst van Christus nog niet veel veranderd, maar terwijl wij
met zoveel kleine dingen bezig zijn, komt
Christus naar ons toe. In het kleed van de
mantelzorger, de arme, de zieke, de gehandicapte, de werkloze, de vreemdeling,
de meest kwetsbare mens en mensen van
goede wil is het gelaat van Christus te zien.
Terwijl daar waar mensen elkaar naar het
leven staan, opjagen en uitmoorden wordt
Christus opnieuw gevangen, sterft Christus
opnieuw en staat het de komst van Zijn koninkrijk in de weg.
Daar waar de goedheid van de mensen
zichtbaar wordt, daar ontkiemt het Rijk
Gods. Waar op een verborgen plekje van
de wereld een zaadje ontkiemt, gebeurt het
op de hele wereld.
Dat betekent waakzaam zijn: niet afwachten tot het onvermijdelijke ons overkomt,
maar bewust, actief leven, bewust onze
plicht doen, in de overtuiging dat onze
inzet vrucht zal dragen. Weest waakzaam.
Want misschien is dit wel een dag waarop u
de Heer zult ontmoeten…
Gooi het venster open en sluit het niet te
snel, kijk en zie de echte lichtsignalen van
mensen waarin God naar ons toekomt. Wij
verwachten in de Advent niet iets maar iemand: Jezus.
Zo zal het Kerst worden en opnieuw…..
Dick Vrijburg, diaken
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en advisering over:
• (levens)testamenten

...omdat het leven verder gaat.
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Pastoraal team:
W. Kuipers, priester/moderator

Algemeen Parochienieuws
Vieringen op zaterdagavond

Locatiepastor Berkel en Rodenrijs
Bestuurszaken, liturgie.

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

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

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

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

De belangstelling voor de zaterdagavondvieringen nam de laatste jaren gestaag af in alle
kerken. Het was voor een aantal voorgangers
zeer demotiverend om voor 15 mensen een
viering voor te bereiden en uit te voeren terwijl er een paar kilometer verderop ook een
dienst gehouden werd met dezelfde lezingen, voorbeden, etc. Het is zeer waardevol
dat mensen graag naar de kerk komen om de
Heer te ontmoeten, maar een versnippering
van deze kleine groep mensen over verschillende kerken was voor niemand prettig.
De viering op zondag is de viering waarin de
lokale geloofsgemeenschap bijeenkomt om
samen haar geloof te vieren. Dan leeft de geloofsgemeenschap. Dan vieren parochianen
hun huwelijksjubileum, worden vrijwilligers
onderscheiden, zingen de meeste koren, zijn
er bijzondere acties, etc. Als pastores willen we
ons daarom ook sterk maken voor het behoud
van de viering op zondag in elke parochiekern.
Voor mensen die op zondag niet naar de kerk
kunnen is ooit de zaterdagavondviering ingevoerd. Wij willen deze mogelijkheid niet afschaffen, maar met het huidig tekort aan pastorale beroepskrachten én gebedsleiders is een
zaterdagavondviering op elke locatie een veel
te grote luxe, die onverantwoord veel energie
en kosten vergt van de parochie en pastores.
Ook heeft de vakantietijd geleerd dat de
kerkgangers van zaterdagavond zonder protest kozen voor de kerkdienst op een andere
locatie of voor de zondagsviering op de eigen locatie. Het was heel prettig om op zaterdagavond weer met een groter aantal
kerkgangers te zingen en te bidden.
Daarom heeft het pastoraal team besloten
voortaan twee vieringen op zaterdagavond
aan te bieden: 1 in de gemeente PijnackerNootdorp, afwisselend van week tot week in

Afscheid
Het is al weer maanden geleden dat ik vertrokken ben, maar toch wil ik in deze Morgenster nog graag iedereen groeten, en bedanken voor het afscheid dat u me gegeven hebt.
Voor de hartelijke woorden en de cadeaus
al bij de laatste missen vóór de vakantie, en
daarna bij de prachtige viering en receptie
eind augustus. Velen van u hebben daarbij
ook nog persoonlijk iets geschreven. Tot nu
toe is het me niet gelukt om daarop te ant-

een van de twee kerken, en 1 in de gemeente
Lansingerland. Afwisseling in de 3-B-hoek lag
wat lastiger omdat bij een 3-wekencyclus niemand meer weet wanneer waar een dienst is.
Omdat de Pius X-kerk tot nu toe nog elke week
een zaterdagavondviering had en het in die
kerk de enige weekendviering was, hebben we
de volgende regeling ingevoerd, met ingang
van de advent: 1e, 3e en evt. 5e zaterdag in de
maand in de Pius X in Rodenrijs, de 2e zaterdag
van de maand in de Willibrordkerk in Bergschenhoek en de 4e zaterdag van de maand in
de OLV Visitatiekerk in Bleiswijk.
Deze vieringen kunnen zowel eucharistievieringen als woord- en communievieringen zijn,
afhankelijk van beschikbare teamleden en van
wat er op zondag gepland wordt. Waar mogelijk zal er in elke locatie elk weekend een eucharistieviering zijn. Maar zolang er geen opvolger voor pastor Van Zaal is, kunnen we zelfs
dat niet meer waarmaken. Wij vragen begrip
daarvoor. Het heeft weinig zin te gaan klagen
over een ongelijke verdeling van eucharistievieringen over de 5 locaties, want de ene
maand zal het voor de ene locatie gunstiger
uitvallen en de andere maand voor een andere locatie. We moeten daarmee leren leven.
Uiteraard willen we de ervaring van de gebedsleiders en werkgroepen niet verloren laten gaan. We hebben in een bijeenkomst met
alle liturgische werkgroepen voorgesteld dat
zij vorm zullen gaan geven aan bijzondere
diensten door de week: bijvoorbeeld oudjaar, boetevieringen, vieringen in de woonzorgcentra zoals Veenhage, Keijzershof, De
Tuinen, 2e kerst-, paas- en pinksterdag, heiligenfeesten op weekdagen, vieringen voor
bepaalde doelgroepen zoals de KBO, etc.
Alle vertegenwoordigde werkgroepen hebben dit positief beantwoord.
Het pastoraal team

woorden. Maar daarom in ieder geval nu hier:
heel veel dank! Aan ieder van u en aan de gemeenschappen ook veel zegen toegewenst.
U blijft in mijn hart, ik bid voor u. En we blijven
met elkaar verbonden in Jezus, en in de Kerk.
Pastor Thijs van Zaal
Adres nu:
Abdijlaan 6, 5253 VP Nieuwkuijk
Tel.: 06 51172523
Mail: thijs.van.zaal@hetnet.nl
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Wijziging in het
takenpakket van het
Pastoraal Team
Met het vertrek van pastor
Van Zaal en diaken Tolsma en
de komst van diaken Dick Vrijburg heeft
het pastoresteam de verdeling van de
portefeuilles alsmede die van het locatiepastoraat opnieuw overwogen. Dit heeft
geresulteerd in enkele wijzigingen.
Vanaf heden is diaken Vrijburg locatiepastor van Nootdorp/Ypenburg, pastor Wijsman van Bleiswijk. Pastor Wijsman blijft
tevens locatiepastor van Bergschenhoek,
evenals pastor Kuipers en pastor Bracco
Gartner van Berkel en Rodenrijs resp.
Pijnacker. In principe verzorgen de locatiepastores de doopvieringen in hun kerken;

Nieuwe tekst Onze
Vader
Het bekendste gebed dat we
bidden is wellicht het Onze Vader. Velen van ons bidden dit
gebed meerdere keren per dag,
bijvoorbeeld bij de maaltijden.
Er gaat iets veranderen in de
tekst van het Onze Vader. Ruim
40 jaar geleden is het Romeins
Missaal uitgebracht waarin
de tekst staat van het huidige
Onze Vader, dat toen een nieuwe versie was.
Er is de laatste jaren hard gewerkt aan een
nieuw Romeins Missaal in de Nederlandse
taal. Daarin ook een nieuwe versie van het
Onze Vader. Deze nieuwe vertaling probeert
dichter bij de grondtekst te blijven en zo beter weer te geven wat Jezus ons als gebed wil
meegeven.
Het grootste verschil tussen de oude en
nieuwe versie zit in de zin: ‘en leidt ons niet
in bekoring’. Deze zin kan verstaan worden
alsof God ons zou willen verleiden om slechte
dingen te doen. Maar dat doet God nooit.
De nieuwe vertaling: ‘en breng ons niet in

een gastpriester doet dit evenwel
in Bleiswijk en Bergschenhoek.
De portefeuille ‘liturgie’ wordt
deels ingevuld door pastor Kuipers. De portefeuille ‘communicatie’ wordt behartigd door pastor Wijsman, ‘diaconie’ en ‘catechese’ door diaken
Vrijburg resp. pastor Bracco Gartner. ‘Gemeenschapsopbouw’ wordt voorlopig
waargenomen door pastor Kuipers, die
zijn ‘jeugd- en jongerenwerk’ al eerder
aan jeugdwerker Sjoerd Zuidersma had
overgedaan. De aparte portefeuille ‘oecumene’ houdt op te bestaan; de oecumene
wordt per parochiekern door de betreffende locatiepastor behartigd.
Kees Bracco Gartner,
pastoraal werker

beproeving’ laat ons vragen of
God ons niet wil laten kiezen
tussen ons leven en ons geloof.
Je kunt hierbij denken aan Jezus
die bidt: “Vader, laat deze kelk
aan Mij voorbijgaan. Maar, niet
Mijn wil, maar Uw wil geschiede.” En mochten we in ons leven
toch beproefd worden, dan mogen we er sterker van worden.
Invoering van het gebruik van
dit Onze Vader in de liturgie is
de eerste zondag van de advent, het begin van het nieuwe kerkelijke jaar,
het weekend 26/27 november 2016.
Er zijn nieuwe melodieën geschreven om het
Onze Vader met deze nieuwe tekst te kunnen
zingen. Een aantal koren uit onze parochie
heeft deze nieuwe melodieën al ingestudeerd.
Met deze nieuwe Nederlandstalige vertaling
is het voor het eerst sinds vele jaren dat zowel
in Nederland als in Vlaanderen dezelfde tekst
van het Onze Vader gebeden gaat worden.
Marjo Wijsman,
pastoraal werker
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Algemeen Parochienieuws
Wegens het afscheid van de huidige hoofdredacteur per 1 januari is de
parochie Christus Koning op zoek naar een nieuwe
Parochie Christus Koning

Hoofdredacteur van De Morgenster

Taken:
n Het verzamelen van alle ingezonden kopij
n Het initiëren van nieuws en beschouwende artikelen
n Aanspreekpunt zijn voor de redactieleden
n Het voorzitten van redactievergaderingen

Wij zoeken iemand:
n die bovenstaande taken op zich wil nemen,
n die enthousiast is en enige affiniteit met het maken van
een huisorgaan heeft
n die met ons mee wil zoeken naar een nieuwe inhoud van
De Morgenster.

Heeft u belangstelling, of wilt u meer informatie: u kunt terecht bij Anita Smits, portefeuillehouder Communicatie
in het parochiebestuur (communicatie@parochiechristuskoning.nl), de huidige hoofdredacteur Henk Kleinrouweler
(redactiemorgenster@parochiechristuskoning.nl) of bij pastor Marjo Wijsman (pastorwijsman@parochiechristuskoning.nl)

Groot denken, klein doen
Adventsactie 2016
Van de vijf projecten die Adventsactie presenteerde hebben wij als MOV-groep gekozen voor het project van de alleenstaande moeders in Congo, Afrika.
In de Democratische Republiek Congo lijden jonge, alleenstaande moeders erg onder het gebrek aan sociale zekerheid. Ze
zijn vaak ongeschoold en het lukt hen zelfs
niet om te voorzien in de basisbehoeften
van hun gezin. Omdat onderwijs ontwikkelingskansen schept, organiseren de paters
Redemptoristen cursussen “snit en naad”,
gecombineerd met alfabetisering, beginselen van bedrijfsbeheer, opleiding in landbouwtechnieken en levensbeschouwing. De

Kindercatechese in
Lansingerland
Voor kinderen van groep 5 t/m 7 uit de
voormalige 3B- gemeenten is afgelopen

vrouwen kunnen daardoor een eigen zaak
opstarten en hun gezinnen onderhouden.
Met de steun van Adventsactie 2016 kunnen de bestaande projecten verduurzaamd
worden en verkooppunten opgezet worden.
Nieuw van Adventsactie dit jaar is dat we
dit project de komende drie jaar blijven
volgen, maar ieder jaar wordt er een ander

september het nieuwe catechese project
‘HET LICHT OP ONS PAD’ gestart.
Een keer per vier weken komen we bijeen
op de woensdagmiddag van 14.00 tot
15.30 uur, in parochiehuis Willem Huygensz te Berkel. Er wordt geopend
met gebed en aansteken van een
kaarsje. De kinderen vinden dit
vooral een heel spannend onderdeel. Het helpt hen om spontaan
hun eigen gebed te bidden.
Aan de hand van het Bijbelverhaal
gaan de kinderen met elkaar in gesprek en wordt hen wat lesmateriaal aangeboden, waar ze zelf mee
aan de slag kunnen.
Om ouders en broertjes en zusjes

onderdeel van het project uitgelicht.
In alle kerken zal in het weekend van 10/11
december aan dit project aandacht worden
besteed en zal er een extra collecte worden
gehouden.
Voor de hele parochie zal in Bergschenhoek op 11 december om 9.15 uur de viering worden voorgegaan door pater Pierrot Mazono, zelf afkomstig uit Congo. Na
deze viering zal dit project, bij een Congolees kopje koffie/thee met een Afrikaanse
lekkernij, nog verder door hem worden
toegelicht. Wees welkom, geniet van het
Afrikaanse gevoel van Congo... en verras de
moeders in Congo met uw belangstelling
en uw bijdrage.
MOV-groep parochie Christus Koning

bij het Bijbelverhaal te betrekken bestaat
de mogelijkheid om thuis naar een Youtube filmpje te kijken betreffende het onderwerp.
Samen met de kinderen wordt er nagedacht over een passende naam voor deze
groep. In november wordt er heel democratisch gestemd over alle aangedragen
namen.
Mocht uw kind als nog willen instromen
in deze kindercatechesegroep neemt
u dan contact op met Joke Laan; tel.;
0180-633075 of joke@laan-online.nl
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“Geloven thuis” – Je wilt je kind iets meegeven…
Ik wil mijn kind iets meegeven van het geloof dat mij zelf zo dierbaar is. Het geloof in een liefdevolle God, de verhalen van Jezus, de
sfeer en de betekenis van de christelijke feesten. Maar hoe doe ik
dat? Hoe pak ik dat aan?
‘Geloven thuis’ wil jonge ouders hier graag op weg helpen, hen op
een speelse manier ondersteunen bij de geloofsopvoeding van hun
kinderen. De gelijknamige website staat vol goede ideeën, telkens
in vijf rubrieken: kijktafels, vertellen, knutselen en doen, bidden en
verdiepen. De site wordt samengesteld door een jong en creatief

Wacht niet met de ziekenzalving
Het is pas weer gebeurd: ik werd gebeld voor een
ziekenzalving, zo snel mogelijk. Maar mijn agenda zat
die zaterdag vol. Een andere priester was niet bereikbaar. Zondagochtend had ik mijn kerkdiensten en ’s
middags nog een doopviering. Daarna was de man
helaas overleden, zonder het Sacrament der Zieken.
Nu ik de enige aangestelde priester in de parochie
ben zal het nog maar zelden voorkomen dat ik op
stel en sprong iemand kan gaan bedienen. Daarom
nogmaals een dringende oproep: wacht niet met het
aanvragen van de ziekenzalving tot de terminale fase van het leven. De ziekenzalving is niet bedoeld als een sacrament voor stervenden, die vaak al versuft of buiten bewustzijn zijn, maar zoals
het woord al zegt: een versterkingsmiddel voor zieken. Jezus ging

Oogstdankdag
In het weekeinde van 8 en
9 oktober werd in onze
parochie Christus Koning
de Oogstdankdag gevierd.
Elke kern heeft op eigen
wijze hier aandacht aan besteed. Kwekers
stelden hun mooie producten beschikbaar
en vrijwilligers brachten na afloop planten en bloemen naar parochianen, die een
steuntje kunnen gebruiken en vaak waarderen dat er aan hun gedacht wordt.
Er is niet alleen aan eigen parochianen gedacht: de deurcollecte was bestemd voor

Kees Bracco Gartner,
pastoraal werker

naar zieken toe en legde hen de hand op om hen te
genezen. Bij de ziekenzalving bidden we om herstel
als daar nog hoop op is. En anders bidden we om
kracht om het kruis te dragen ten einde toe. Dat heeft
allemaal weinig zin als de zieke al stervende is. Als
iemand ongeneeslijk ziek is, is het heel rustgevend
en hartverwarmend om met alle dierbare familie en
vrienden om het ziekbed heen, liefst thuis, dit sacrament te ontvangen, zonder tijdsdruk. Daarvoor is het
nodig ruim van te voren een afspraak te maken, bijvoorbeeld enkele dagen voor het komende weekend,
zodat alle gezinsleden, ook van ver, er bij kunnen zijn.
Dan kan er eventueel ook nog een andere priester gezocht worden
als ik niet beschikbaar ben.
Pastor Kuipers

Stichting Baobab Kids,
een initiatief van Esther
van Onna uit Bleiswijk. Zij
woont en werkt in Malawi.
Naast het al opgericht
dagopvangcentrum is de
wens om een opvang/revalidatiecentrum voor kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke
beperking te bouwen. Inclusief de collecte
uit Huize Sint Petrus is de opbrengst van de
deurcollecte € 1.652,19. Zo hebben we gezamenlijk onze dank voor de oogst gevierd
en gedeeld in en buiten onze parochie.
Annie van der Burg

Uitnodiging
1991 – 2016
Het is 25 jaar geleden dat ons kerkje “de Pius X” aan de Anjerdreef
is ingewijd.
Dit willen we vieren met een feestelijke mis op zondag 27 november om 11:00 uur. Allen die het kerkje een warm hart toedragen
zijn van harte uitgenodigd.
6 De Morgenster

team. Eens in de vijf weken vullen zij de site met een heel nieuw
thema, passend bij het seizoen en bij de verschillende gezinssituaties. Steek je licht er maar eens op (duizenden gebruikers zijn je
al voorgegaan!): www.geloventhuis.nl. Je kunt je gratis abonneren
op de nieuwsbrief. Daarnaast kun je ‘Geloven thuis’ ook volgen op
Facebook en Youtube.
‘Geloven thuis’ is een katholiek project van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en van uitgeverij Adveniat. Van harte aanbevolen!

Na de viering is er een gezellig samenzijn met koffie, een hapje en
drankje waarbij we oude herinneringen aan de warme samenwerking op kunnen halen.
Mocht u vervoersproblemen hebben dan kunt u de pastorie bellen (tel. 010-5112330). Wij zorgen ervoor dat u opgehaald wordt.
De Feestcommissie

Algemeen Parochienieuws
Amnesty International, afscheid
van werkgroep Lansingerland
35 jaar geleden werd de plaatselijke werkgroep van Amnesty International opgericht. De lokale werkgroep heeft zich in die
jaren binnen Lansingerland actief ingezet
om op te komen voor mensenrechten en
spreekt autoriteiten aan door schendingen
in de openbaarheid te brengen en burgers
aan te moedigen door middel van schrijfen publieksacties, mensen vrij te krijgen.
Tot nu toe is het de kleine werkgroep gelukt om vele inwoners van Lansingerland bij
haar werk te betrekken. De betrokken reacties hebben ons altijd positief geïnspireerd.
Binnenkort zullen enkele werkgroepleden
na ruim 25 jaar hun taken neerleggen. We

hadden gehoopt ons werk te kunnen overdragen om zo de voortgang van het Amnesty werk te waarborgen. Dit is ons helaas
niet gelukt en de werkgroep zal per 1 december worden opgeheven. In de OLV Visitatiekerk werden maandelijks voorbeeldbrieven aangeboden door Roos Huijers en
Marian Ammerlaan, en in de Pius X kerk
door Connie Kuijpers. Zij hebben daardoor
velen tot het schrijven van brieven kunnen
motiveren. Met het opheffen van de werkgroep zullen geen voorbeeldbrieven meer
worden uitgedeeld. Het schrijven en actie
voeren voor hen die onschuldig zijn en niet
in vrijheid kunnen leven blijft van levensbelang. Het waarborgen en beschermen van
de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens is een recht voor allen op deze we-

reld en ons voorrecht om dit in Nederland
ook werkelijk zichtbaar te kunnen uitdragen. Dit kunt u blijven doen via de landelijke
website www.amnesty.nl onder het kopje
“kom in actie”. Wij bedanken allen heel hartelijk voor de betrokkenheid en steun die
wij als werkgroep bij onze acties mochten
ontvangen. En een speciale dank aan Roos,
Marianne en Connie, die de verspreiding
voor ons mogelijk hebben gemaakt.
Hartelijke groet namens Amnesty werkgroep
Lansingerland,
Jan, Marianne, Joanna, Sharda en Els Bos

Jongerenbedevaart naar
Banneux
In het weekend van 3 en 4 september 2016
vond de jongerenbedevaart naar Banneux
plaats. Dit weekend viel samen met de 5
daagse bedevaart voor ouderen van het
bisdom Rotterdam. Hieronder een paar reacties van jongeren die mee waren:
“Dit was de derde keer dat ik op jongerenbedevaart ging naar Banneux. Het was weer
een fantastische ervaring. Ik heb nieuwe
mensen leren kennen, van alle leeftijden.
Van 80 jarigen tot 13 jarigen. Ook de missen waren heel mooi en zeker de zangkoren
deden hun werk fantastisch. Wat ik echter
het mooiste vond en vind, is de rust en de
vrede, niet alleen op het bedevaartsoord
zelf, maar ook de omgeving. Je kan over
alles nadenken en in alle rust bidden. Banneux was opnieuw een fantastische ervaring.” (een jongere)
“Banneux is een plek die mij elk jaar weer
rillingen bezorgd. Het is een plek waar je

hoopt rust te vinden. Je vindt er echter zo
veel meer! De mensen in Banneux zijn oprecht en aardig. Het is zo mooi om in ieders
ogen de twinkeling van de Heilige Geest te
zien branden. Een lichtje waarvan je weet
dat het nooit zal uitgaan zolang de mensheid blijft geloven. De wereld van vandaag
de dag kent zo veel zwarte kanten (van de
mensheid). Banneux daartegenover is een
plek met mensen die toch steeds weer een

deel van je hoop in de mensheid weet te
repareren. Je gunt iedereen zo’n ervaring.“
(een jongere)
Zo waren er 12 jongeren uit het bisdom
Rotterdam mee naar Banneux. Aan het
bovenstaande valt niets toe te voegen, de
ervaringen zeggen genoeg. Wil jij ook deze
geweldige bedevaart meemaken, noteer
dan alvast de datum van volgend jaar in je
agenda.

Jongerenbedevaart naar Banneux
Zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017. Jij
gaat toch ook mee volgend jaar?
Namens het organisatie comité van de jongerenbedevaart naar Banneux,
Diaken Ronald van Berkel en pastoraal medewerker Joke laan.
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Algemeen Parochienieuws
Jong gezin wordt samen met hun baby gedoopt
In Wateringen zijn op 23 oktober Jim, Brigitte en Daley samen als
gezin gedoopt. Jim en Brigitte zijn al een paar jaar op zoek naar God
en hoe een leven met Hem op te bouwen. Samen kwamen ze na een
Eucharistieviering in Kwintsheul in gesprek met Pastoor Straathof
en hij heeft dit jonge paar veel geleerd over het katholiek zijn, de
sacramenten etc.
In 2015 heeft Jim in Nootdorp de Alpha-cursus gevolgd en omdat
Brigitte op donderdagavond moest werken vertelde Jim haar alles
wat hij daar meemaakte in zijn zoektocht naar ‘hoe leven met God’.
Met elkaar kwamen ze tot de overtuiging dat ze katholiek wilden
worden en hebben ze met Pastoor Straathof een datum afgesproken. Deze dag wilden zij graag met familie, vrienden en Alpha-cursusgenoten vieren.
Samen hebben zij toegeleefd naar deze datum en vandaag was het
zover. In een mooie dienst hebben zij hun geloofsbelijdenis verteld
en zijn zij gedoopt en gevormd. Zij hadden water meegebracht uit
de Jordaan en het was mooi om te zien hoe zij samen met dit water
gedoopt werden en ‘nieuwe’ mensen werden.
Hierna mochten zij hun baby halen en was het de beurt van Daley
om gedoopt te worden.
Jim en Brigitte wilden graag dat de aanwezigen samen peter en meter werden en zo gebeurde het dat wij met elkaar de getuigen waren
van de doop van Daley.

Gerarduskalender
De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een
scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: “Elke dag een beetje spirit!”. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten,
bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen
beginnen. De spreuken op de voorkant en de moppen,
puzzels en informatie op de achterkant geven u aan
het begin van de dag een positief gevoel. De kalender
wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door
een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers
rondom het klooster Wittem. De kalender kost € 6,75.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle
activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (www.kloosterwittem.nl). Deze speciale kalender is nu weer te koop. Leuk voor uzelf, misschien nog
leuker om aan iemand cadeau te geven!
De verkoop verloopt via onderstaande contactpersonen:
Berkel en Rodenrijs
Elly Huisman
tel. 010-5118930
Bergschenhoek
Lucia Driesen
tel. 010-5215904
Bleiswijk
Bep Rutten-Lexmond
tel. 010-5214026
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Na de consecratie van Brood en Wijn werden Jim en Brigitte door
de Pastoor uitgenodigd om hun allereerste H. Communie te ontvangen. Prachtig om de ontroering van dit jonge paar te zien toen zij
voor het eerst ter communie gingen.
Het was fijn om getuige te zijn van de zoek- en vindtocht van dit
jonge stel. God heeft hen geroepen en zij hebben aan Zijn roep
gehoor gegeven!
Moge de zegen van God, Zijn Wijsheid en Liefde op hen rusten in
hun gehele leven.
Wil van Zoelen-van Es

Voor Pijnacker en Nootdorp geldt: verkoop achter in de kerk, vanaf
26 november t/m 18 december. Echter in Nootdorp alleen op zondagen. Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Anneke Kester
tel. 015-3693364
Anneke v.d. Heijden
tel. 015-3695047
Margareth Hooijmans tel. 015-3697117
Jan Overgaauw
tel. 015-8895254

Klooster Wittem in de zomer
Ontwerpster Karin Pasman-de Roo schrijft
over haar tekening: “Op de bovenste helft
van de tekening heb ik een paar vormen
gezet die voor mij karakteristiek zijn voor
Klooster Wittem (natuurlijk de toren, maar
ook de halve boogramen en de dakkapellen). Op de onderste helft heb ik de zitbanken getekend die ik heb gezien toen ik
door de tuinen liep. Die troffen me omdat
ze zo mooi de toegankelijkheid van het
Klooster weergeven: de lage banken zijn
uitnodigend en staan i.p.v. recht achter
elkaar in een halve kring die mensen verbindt. Zo kunnen mensen niet alleen binnen in de kerk maar ook daarbuiten met
elkaar hun geloof delen, en dat is uiteindelijk de betekenis van
religie (religie komt immers van ‘religare’= opnieuw verbinden).
Ook de rust en de natuur eromheen gaven me een prettig gevoel om daar te zijn.”

Algemeen Parochienieuws
Rita’s reisbureau
Rita’s Reisbureau is een kleine organisatie die bemiddelt tussen
enerzijds mensen die in Nederland een vakantiehuisje hebben en
anderzijds mensen die graag in Nederland op vakantie willen maar
het niet kunnen betalen. Aan de eigenaren van een vakantiehuisje
of caravan wordt gevraagd dit voor een of enkele weken per jaar
tegen geen of minimale kosten ter beschikking te stellen. Via een
centraal coördinatiepunt wordt het aanbod beschikbaar gesteld
aan pastores, maatschappelijk werkers en andere bemiddelaars
die zicht hebben op de armoede in hun omgeving. Zij kunnen bijstandsgerechtigden, mensen in de schuldsanering, gebruikers van
de voedselbank en anderen aanmelden bij het coördinatiepunt, dat
zorgt voor afstemming tussen vraag en aanbod en voor verdere
organisatorische details.
Rita’s Reisbureau heeft haar oorsprong in het katholiek maatschappelijk activeringswerk in Rotterdam, maar is in de voorbije jaren
uitgegroeid tot een landelijk netwerkje en formeel ingericht als een
stichting. Meer informatie over de werkwijze van Rita’s Reisbureau,
alsmede de zakelijke en financiële gegevens vindt u op www.ritasreisbureau.nl.
In de zomer van 2016 kon onze stichting
beschikken over 18 accommodaties welke in totaal voor 84 weken beschikbaar
waren. U begrijpt : ons werk is als de bekende druppel op een gloeiende plaat.
Door de aanhoudende armoede in Ned-

erland is de behoefte aan gesponsorde vakanties nog altijd vele
malen groter dan het aanbod.
Stichting Rita’s Reisbureau vraagt daarom uw hulp op drie punten :
-- kent u in uw omgeving personen die beschikken over een vakantiehuisje, een sta-caravan of ander geschikt vakantieverblijf en
die dat misschien voor een of enkele weken beschikbaar willen
stellen ?
-- kent u in uw omgeving vrijwillige of professionele hulpverleners
die gasten voor Rita’s Reisbureau kunnen selecteren en voordragen ?
-- beschikt u over financiële middelen waarmee de bescheiden kosten van ons reisbureau voor een deel kunnen worden gedekt ?
Wij zouden het zeer waarderen als u zulke personen onder onze
aandacht wilt brengen. Wij zullen dan zelf zorgen voor nadere introductie, voor overleg en voor gedetailleerde afspraken.
Uw voorstellen en suggesties zijn welkom bij Jaap van Soest, secretaris van het stichtingsbestuur (j.soest@wxs.
nl) en/of bij Bas van Es, uitvoerend coördinator (info@ritasreisbureau.nl).
Met dank voor uw aandacht en vriendelijke
groet,
I.W.M. Vriens,
Voorzitter

Film in Nootdorp: Heaven is for real
In 2003 heeft een domineeszoontje van 4 jaar
tijdens een operatie een Bijna-doodservaring
gehad. In de hemel heeft hij God gezien op een
”mega-supergrote troon”, Jezus aan zijn rechterhand, een opa die hij nooit gekend heeft, “met
hele grote vleugels”, en een zusje, “met hele kleine
vleugeltjes, dat hem alsmaar knuffelde”, een doodgeboren baby voordat hij zelf ter wereld kwam; en
Maria, geknield voor God. “Ik heb bij God de heilige Geest gezeten omdat ik voor jou aan het bidden
was, pap. Jij had de heilige Geest nodig, en daarom
ging ik voor je bidden” zei hij later tot zijn vader en

Eén vormselviering in de parochie
Vanwege het teruglopende aantal vormelingen is dit jaar besloten
om in onze parochie één vormselviering te houden. Aanvankelijk
stonden er twee gepland, één in Pijnacker voor de vormelingen uit
Pijnacker en Nootdorp/Ypenburg en één in Berkel voor de vormelingen uit Lansingerland. Aangezien deze laatste groep maar uit
zeven jongeren bestaat is in goed overleg met de ouders/verzorgers en met andere betrokkenen besloten om deze zeven niet alleen te laten vormen in de viering in Pijnacker, maar ze ook mee te

wist er bij te vertellen dat zijn vader tijdens de operatie vurig zat te bidden in een kamertje naast de
operatiekamer terwijl zijn moeder in een andere kamer de familie en gemeente belde om hun gebed te
vragen. Johannes de Doper was “heel erg aardig”,
Jezus houdt van kinderen en in de hemel “hoef je
niet naar bed want het wordt er nooit nacht. En in
de hemel is niemand oud”. Dat wist Colton Burpo
als 4-jarige allemaal te vertellen na zijn bezoek aan
de hemel. Het ontroerende boek dat zijn vader geschreven heeft, is ook verfilmd. Deze film van 90
minuten zullen we dinsdagavond 22 november in
de pastorie in Nootdorp vertonen.
Pastor Kuipers

laten doen met de vormselvoorbereiding in Pijnacker/Nootdorp.
Inmiddels zijn zij daar volop en met veel enthousiasme mee bezig.
De ene vormselviering in onze parochie zal dit seizoen dus gehouden worden in de kerk van de H. Joannes de Dooper in Pijnacker en wel op zaterdag 21 januari 2017 om 19.00 uur. Vormheer
in deze feestelijke viering is onze bisschop, monseigneur Van den
Hende.
Kees Bracco Gartner,
pastoraal werker
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Algemeen Parochienieuws
Young Messiah
Tom Parkers wereldberoemde
bewerking van Händels meesterwerk
Voor het vijfde achtereenvolgend jaar trekt
de Choir Company het land door en opnieuw staan er 10 concerten op verschillende locaties op de planning. Uniek is dat
er naast de solisten in elke concertplaats
een projectkoor klaar staat van zangers en
zangeressen uit alle delen van het land die
zorgen voor een bruisende en enthousiaste
vertolking.
Ook dit jaar is dat er gekozen is voor een
slotconcert waaraan alle projectkoorleden
meewerken zodat er een projectkoor ontstaat van meer dan 200 mensen. Dit concert zal plaatsvinden in de Basiliek in Veenendaal op zaterdagavond 3 december.
Het concert wordt ook dit jaar begeleid
door een professioneel team van musici
met o.a. Peter van Essen viool en Cora Paulides Cello.
Bijzonder is dat de eerste helft van het programma dit jaar geheel vernieuwd is. Natuurlijk presenteren we een selectie van de
mooiste Tom Parker arrangementen waarbij “Stay with me ‘till the Morning”, “In the

Valley” en “The Linden Tree” niet zullen ontbreken, maar daarnaast maken we ook muzikale uitstapjes met liederen als “You Raise
Me Up” (Josh Groban), “Gabriella’s Song” uit
de film ‘As it is in Heaven’, “Pie Jesu” (Andrew Lloyd Webber) en een aantal andere
wereldberoemde melodieën.
In de regio Zoetermeer zal de Young Messiah op zaterdag 26 november in de Oosterkerk aan het Oosterheemplein 320 uitge-

Vooraankondiging nieuwe musical ‘De
Vijfde Brief’
Manna Musicals is een amateur musicalgroep, met
als missie door middel van musicals belangrijke levensthema’s ten tonele te brengen. We willen zo, met
herkenbaarheid en humor, de bezoekers een geweldige middag of avond geven en tegelijk een spiegel
voorhouden.
In het voorjaar van 2017 toert de musicalgroep met de nieuwe
musical ‘De Vijfde Brief’, waarin de thema’s relaties, trouw en
communicatie op een humoristische wijze ten tonele worden ge-
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voerd worden. De aanvang van het concert
is 19.30 uur.
Kaarten die 20,00 euro kosten, zijn te
verkrijgen via de website www.events4christ.nl en bij de Ichthusboekhandel
in de Dorpsstraat 74 in Zoetermeer Informatie en telefonisch reserveren bij
0172-471483
Tom van der Hoeven

bracht. Een mooie avond uit voor stellen en iedereen die interesse heeft in
de genoemde thema’s. Repetities zijn
reeds gestart en op 11 februari 2017
om 14.30 en om 20.00 uur wordt de
musical opgevoerd bij het Kerkelijk
Centrum in Delfgauw.
De kaartverkoop is gestart in oktober, dus houd onze website en
onze Facebook-pagina in de gaten voor meer informatie!
www.mannamusicals.nl
facebook.com/mannamusicals

Algemeen Parochienieuws
Kerst-In met het Sacraments Jongenskoor Breda
Zaterdag 17 december wordt door het Hollands Christelijk Mannenkoor voor de 18e keer de Kerst-in georganiseerd. Dit jaar wordt
medewerking verleend door het Sacraments Jongenskoor Breda.
Dit koor bestaat dit jaar 90 jaar en heeft een goede reputatie in ons
land. Zij hebben gezongen in diverse concertzalen zoals het Concertgebouw en de Beurs van Berlage in Amsterdam en De Doelen
in Rotterdam. Het koor bestaat uit 40 jongens die meerdere keren
per week repeteren . Zij zijn nauw verbonden aan de Grote of O.L.V.
Kerk te Breda waar ze vaak zingen tijdens de eucharistieviering.
Muzikale medewerking aan de Kerst-In wordt eveneens verleend

door sopraan Wendy Roobol. Zij heeft al eerder met veel succes
aan de Kerst-In meegewerkt. De hoboïste Anja van der Maten van
het Rotterdams Philharmonisch Orkest zal met haar hobo haar muzikale kunsten vertonen. Het orgel wordt deze keer bespeeld door
Matthijs Breukhoven. Hij studeert aan het Rotterdams Conservatorium bij Bas de Vrome en won in 2015 bij zijn debuut de 2e prijs bij
een orgelconcours in de Groote Kerk van Maassluis. De algemene
muzikale leiding van de avond is in handen van Arjan Breukhoven.
Hij zal het Hollands Christelijk Mannenkoor dirigeren. Alle liederen
die door koren en solisten worden gezongen staan in het teken van
de geboorte van Christus. Ook dit jaar wordt een programma samengesteld dat voor iedereen aantrekkelijk is en bijdraagt aan een
goede voorbereiding van Kerstmis. De Kerst-in wordt dit jaar weer
gehouden in het gebouw van Royal Lemkes, Hollandweg 8 te Bleiswijk. Aanvang 19.30 uur. De zaal is open vanaf 18.45 uur. Kaarten ad
8 euro (inclusief kop koffie of thee) zijn verkrijgbaar bij:
• Primera Sandra, Dorpsstraat 35 in Bleiswijk
• Kantoorboekhandel Janneke, Kerkstraat 29 in Berkel en Rodenrijs
• Schoenmakerij Aad Bik, Dorpsstraat 8a in Bergschenhoek
Kaarten zijn ook per e-mail te bestellen bij de penningmeester penningmeester1@hcm.nu . De kaarten worden u dan per post toegezonden inclusief € 1,50 uur voor verzendkosten. Kaarten zijn ook
verkrijgbaar bij de koorleden van HCM en op 17 december bij de
ingang van de zaal.
Tom van der Hoeven

Vieringen met aandacht voor kinderen
datum

Nootdorp

20 november

kinderkerk

27 november

kinderkerk

4 december

kinderkerk

11 december

kinderkerk

18 december

kinderkerk

24 december

gezinsviering

Pijnacker

Berkel

Bleiswijk

familieviering

Bergschenhoek
gezinsviering

gezinsviering
gezinsviering

gezinsviering

familieviering

gezinsviering

peuterviering
gezinsviering
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Autobedrijf Nootenboom B.V.
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Kia Picanto

Ford Ka
Dorpsstraat 28a • Bergschenhoek
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010-5217312
 
www.schoenmakerbik.nl
Autobedrijf Nootenboom B.V.

Oudeweg 29 Nootdorp
4EL     s WWWNOOTENBOOM NOOTDORPNL

100 jaar kwaliteit in
grafmonumenten

RIJNBEEK

uw warme bakker
Voor prima brood en banket

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

Het vertrouwde familiebedrijf

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

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

Openingstijden:

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

Parochiekern H. Bartholomeus
Uit de pastoraatsgroep

Werkgroep 1e Heilige Communie

Met enige regelmaat willen wij iedereen op
de hoogte houden van zaken die in de pastoraatsgroep Nootdorp-Ypenburg aan de orde
komen. Reageren op deze bijdrage wordt van
harte aanbevolen. Mail dan naar DiaconieNootdorp@Parochiechristuskoning.nl.

De werkgroep 1e Heilige Communie is volledig
onbezet. Enkele parochianen hebben aangegeven zich hier voor te willen inzetten. Naast nog
enkele werkgroepleden zijn we vooral ook op
zoek naar een coördinator. We zijn hard op zoek
om de plekken in te vullen en vragen ieders gebed dat ons zoeken zal worden beloond.

Open vergadering pastoraatsgroep

Tientje bidden

Parochiekern H. Bartholomeus
Veenweg 36
2631 CL Nootdorp
www.parochiechristuskoning.nl

Bij het uitkomen van deze Morgenster is de
open vergadering van de pastoraatsgroep (6
november) al achter de rug. Iedereen was van
harte welkom om met elkaar in gesprek te komen over de werkvelden leren, vieren, dienen
en gemeenschapsopbouw. En wat doet nou
toch die pastoraatsgroep en wie zijn dat dan?
We hebben kort over onze plannen verteld
en zijn daarna daarover met de aanwezigen
in gesprek geraakt. In een volgende Morgenster meer hierover.

Locatiepastor:
M. van Zaal, diaken Vrijburg

Nieuwe coördinator Felicitatie
bezoekgroep 80+

In de oktobermaand is vanuit de kinderkerk
het initiatief genomen met het voorbidden
van een tientje van de rozenkrans door de kinderen van de kinderkerk. Bedoeld was in het
eerste weekend van oktober, maar dat verliep
zo goed en werd zo positief ontvangen, dat
spontaan is bedacht om dat de hele oktobermaand te doen. Het is mooi om te zien dat alle
betrokkenen hieraan direct wilden meewerken. Hoe mooi is dat! Jonge kinderen die leren
over oude gebruiken en dat je dan merkt hoe
waardevol dat nog altijd wordt ervaren.

Colofon

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

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

Kopij

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

Op het Bartholomeusfeest werd zeer terecht
Wil van Leeuwen in het zonnetje gezet voor
de vele jaren dat zij deel uitmaakt van de
Felicitatie bezoekgroep 80+, waaronder de
meeste als coördinator. Joke de Vreede (van
de Hazelaarhof) is bereid gevonden als coördinator van deze bezoekgroep. Wij wensen
Joke daarin alle goeds en zijn dankbaar dat zij
deze taak op zich heeft willen nemen.

Beleidsplan
In een tweetal overleggen hebben we inmiddels intensief met de locatieraad van gedachten gewisseld over het beleidsplan voor de
komende jaren. Goed om daar de tijd voor te
nemen en dit in gezamenlijkheid tot stand te
brengen. De “zakelijke” kant kan niet zonder
de “pastorale” en andersom. Ook hierover
meer in een volgende uitgave.
Anne, Sebastiaan, Henk

Ik wil niet naar de kerk!

De kerk is stom; zitten, staan, zitten en
dan stom knutselen bij de kinderkerk!
Dit is zomaar een zondagochtend. Daar sta
je dan als ouder. Hoe brengen we en houden
we de kinderen bij onze kerk?
Allereerst door kinderen niet te zeggen dat ze
moeten, maar dat we gáán naar de kerk. Zo
gaan we ook naar de voetbaltraining, gitaarles
en de hockey. Naar de voetbal ga je omdat je
wil leren voetballen. Naar de kerk ga je omdat
je de verhalen van Jezus wilt horen, dichtbij
God wil zijn en in zijn naam samen wil komen
met andere gelovigen. Dat geldt ook voor de
kinderen. Kinderen haken echter steeds jonger af van de kerk. Veel kinderen die naar de
kerk gaan weten ook niet waarom ze gaan.
Als u de stap neemt om naar de kerk te komen,
stimuleer uw kinderen dat ze naar de kinderkerk gaan (van 0-12 jaar). Daar wordt op hun niveau verteld wie Jezus is, wat Hij heeft gedaan

voor ons, maar vooral dat Hij van ons houdt.
Liefde kan alleen groeien als je de persoon
kent en er een band is. Kinderen staan voor
die band van liefde met Jezus open. Daarnaast
ervaren zij dat ze een (geloofs-) gemeenschap
vormen met elkaar. Dat ze als gelovige jongere
niet alleen in het leven staan. Ze hebben elkaar
als gelovige leeftijdsgenootjes nodig! Kleine
kinderen willen wel naar de kinderkerk maar
de grote kinderen zullen we als volwassenen
misschien wat meer moeten stimuleren. Hoeveel uw kind op voorhand ook moppert over
de kinderkerk, ze komen er blij van terug. En
hoeveel leuker is het als je elkaar wat vaker ziet!
Zoals in de Bijbel staat: ‘Laat de kinderen tot
Mij komen’ (Matteüs 19:14).
Mocht u zelf een kijkje willen nemen bij de
kinderkerk, dan bent u ook van harte uitgenodigd.
Karin Smid,
coördinator Kinderkerk, T 0624779880
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Parochiekern H. Bartholomeus
15 jaar misdienaar!
Op zondag 25 september hebben we Richard Hoefsloot even in
het zonnetje gezet, omdat hij al 15 jaar als misdienaar actief is in
de Bartholomeuskerk! Richard kijkt met veel plezier terug op die 15
jaar. Het is heel bijzonder dat hij al zo lang misdienaar en acoliet is
en dit nog steeds graag doet! Dit komt niet zo vaak voor, omdat de
meeste jongeren dit niet voor lange tijd doen door school of studie.
Richard was 9 jaar toen hij gevraagd heeft of hij misdienaar mocht
worden. Om misdienaar te worden ging hij eerst een aantal keren alle taken oefenen om daarna officieel in de vieringen als misdienaar mee te kunnen helpen.Hij vertelde dat hij het leuk vond
om te doen, omdat hij dan niet alleen maar stil in de kerk hoefde
te zitten, maar mee mocht helpen in de vieringen. De allerleukste
taak die hij daarbij mocht doen was toch wel dat je de kelk mocht
dragen. Vooral bij bijzondere vieringen was dat een extra mooie
taak, omdat er dan de mooie gouden kelk gebruikt werd. Richard
werd gevraagd of hij tot acoliet aangesteld wilde worden, toen hij
18 jaar was. Om dat te worden ging hij eerst een aantal keren “alle
taken en plichten” doornemen met een ervaren acoliet en kreeg
hij een gesprekje met de pastoor voordat de officiële aanstelling in
een Eucharistieviering door de pastoor gedaan werd. Bij de aanstelling kreeg Richard een oorkonde. In deze oorkonde, die de pastoor
heeft ondertekend, staat dat je bereid bent de kerk te dienen en te

helpen bij de opbouwen van de kerk. Hierbij ontvang je de blijvende zegen dat je de communie met zorg en eerbied mag uitreiken
aan je medegelovigen.
Bij mijn vraag aan wat hijzelf zo anders vond om misdienaar of acoliet te zijn, gaf hij als antwoord: “ Als acoliet mag je de hosties uit het
tabernakel halen en deze aan de mensen in de kerk uitdelen. Ook
krijg je meer verantwoordelijkheden en ben je verantwoordelijk om
de misdienaars te helpen”.
Op 17 september ben ik met een aantal misdienaars en acolieten
naar de misdienaarsdag van het bisdom Rotterdam geweest. Dit
is een dag, waarbij alle misdienaars en acolieten van ons hele bisdom uitgenodigd worden om met elkaar ervaringen uit te wisselen
en met elkaar te vieren. Dit evenement wordt eens in de twee jaar
gehouden, iedere keer in een andere plaats of kerk. Ook Richard is
vaker naar dit evenement geweest. Hij vond het altijd leuk om zoveel mede misdienaars samen te zien uit het bisdom. Helaas kon hij
er dit jaar niet bij zijn, omdat het tegelijk viel met het LLS- jongeren
koorkamp, waar Richard ook heel actief in meezingt.
Richard, bedankt namens de hele gemeenschap. Ik hoop dat je nog
lang met plezier als acoliet mee wil dienen.
Marcella Bastiaansen,
coördinator misdienaars en acolieten.

Vormingsweekenden Emmaus
Voor de vierde keer mocht ik een weekend doorbrengen in bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. De eerste keer ging ik mee
met de charismatische gebedsgroep van Nootdorp die ieder jaar,
meestal in september, een vormingsweekend organiseert. Ook gelovigen uit het land kunnen zich hierbij aansluiten. De dagen vullen
zich met inleidingen, dagelijks een eucharistieviering, gelegenheid
tot stille aanbidding, workshops ,stoeien met vragen die na de inleidingen worden gegeven, biechtgelegenheid en mooie getuigenissen. Tussendoor is er ruimte voor stilte, gezelligheid en een wandeling door het heerlijke landschap rondom het centrum. Ontmoeting
met medegelovigen is een warm bad. Je mag en kan de hele dag
over je geloof praten en treft mensen die net zo enthousiast zijn
als jij voor het evangelie. Voor mij een oase en een geloof ’oplaadstation’, want je wordt als het ware even aangesloten op het energienet van God. Een andere deelnemer drukte het zo uit; Krachtig
en inspirerend. Krachtig= nieuwe energie van boven. Inspirerend=
nieuwe ideeën voor het dagelijks leven.
Ik heb daarna twee maal een stilteretraite gedaan, de zogenaamde
Emmausdagen. (3- of 6 daagse).De eerste keer was het erg spannend, de hele dag niets zeggen, hoe zou dat zijn? De stilteretraite
verloopt anders. Elke dag een eucharistieviering en een inleiding,
maar verder in stilte bidden met aangeleverde bijbel teksten die je
ontvangt in het dagelijkse begeleidingsgesprek. Ondanks de stilte
ontstaat er op wonderbaarlijke wijze wel een band tussen de deelnemers.
Deze laatste keer koos ik bewust weer voor het weekend van de
gebedsgroep. Een inleiding ging over het luisteren naar God. Ik had
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mij pas twee weken daarvoor ingeschreven omdat ik twijfelde over’
in de stilte’ of niet. Er werd mij dringend ingefluisterd door de Heilige Geest om te kiezen voor het pratende gezelschap. Het bleek
een zeer goede keuze. Ik vond het mooi om te zien dat wat ik had
ervaren weer terugkwam in de inleiding.
De deskundige begeleiding door Karel en Tiny Pouwels en Pastoor
Jan van der Stok is prettig. Ze zijn begaan en zo ervaren in het
pastoraat dat je echt verder komt in je geloof en in je leven. Grote
dank daarvoor.
Ik raad het van harte aan om ook eens mee te gaan. De gebedsgroep van Nootdorp heeft het laatste weekend van september ’17
alvast in optie staan. Het is fijn als er al vroeg aanmeldingen komen
zodat het centrum weet of het weekend door kan gaan.
Erika de Vries

Parochiekern H. Bartholomeus
Wandelen met lotgenoten
De Stichting Steun bij Rouw Pijnacker/Nootdorp/Ypenburg bestaat
dit jaar vijf jaar. De stichting heeft tot doel mensen in rouw te steunen en het leren omgaan met dood en rouw en hetgeen hiermede
verband houdt. De stichting doet dat door het organiseren van
informatieve bijeenkomsten en gespreksgroepen over de thema’s
dood en rouw en het geven van individuele zorg en begeleiding
van mensen die betrokken zijn bij een rouwproces. De stichting organiseert daarnaast iedere derde zondag van de maand van 15.00-

Sterren - Adventsperiode met de kinderen op
weg naar kerst
Aankomende Adventsperiode hebben we weer een programma waarin we met beide groepen van de Kinderkerk
naar kerst toeleven. Beide leeftijdsgroepen (0-7 jaar en 7-12
jaar) krijgen elk een eigen uitwerking, maar allen hebben hetzelfde
thema: ‘sterren’. We horen over de sterren van de Schepping, de
sterren van Abram, de sterren van Jesaja en de Ster van de kerstnacht. Uiteindelijk kunnen de kinderen u vertellen over de Morgenster. We nodigen uw kind(eren) uit om met ons op weg naar

Bericht van de Stichting Live Life Foundation
Beste parochianen,
Misschien heeft u al eens eerder over ons gehoord, misschien nog
niet? We stellen ons graag nog een keer voor als stichting Live
Life Foundation. Wij zijn betrokken op het noorden van Malawi en
bieden onvoorwaardelijke steun in het verbeteren van de gezondheidszorg. Afgelopen februari hebben we dankzij uw hulp een ambulance aangeschaft die nu dagelijks voor veel zieke mensen van
groot belang is.
Inmiddels zijn er weer veel nieuwe plannen bij gekomen om de kliniek uit te
bereiden tot een ziekenhuis. Zo wordt
er hard gewerkt om de kliniek een vast
team van dokter(s) en verpleegkundigen te geven, zodat er dag en nacht
medische hulp mogelijk is. In Malawi
werkt een dokter al voor 3 euro per dag!
Helaas is het niet zo makkelijk als het
lijkt om een dokter te vinden. De dokter kan betaald worden maar in de wet
van Malawi is bepaald dat elk ziekenhuis
het personeel een
huis moet kunnen
aanbieden. Momenteel is dit nog niet het
geval en dus zijn we
gestart met de bouw
van personeelshuizen
(€11.000 ,- per stuk).

17.00 uur in het Huis van Rie aan de Koningin Wilhelminastraat 5
(voormalige bibliotheek) 2631 CW Nootdorp een ‘rouwcafé’ waar
lotgenoten en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten. In het kader
van het vijfjarig bestaan wordt hier een activiteit aan toegevoegd.
Iedere eerste dinsdagmiddag van de maand organiseert de stichting met haar vrijwilligers voortaan een wandeling voor en met
lotgenoten. De eerste wandeling werd gehouden op 4 oktober in
Nootdorp. www.steunbijrouwpny.nl
Kees van der Kraan

kerst te gaan. Start Adventsperiode 27 november 2016 om
11.00 uur. Meer informatie Karin Smid, coördinator van de
kinderkerk, T 06 24779880

Kindje wiegen
Alvast voor in de agenda: Op 25 december is er om 15:00
uur In de Bartholomeus kerk aan de Veenweg te Nootdorp kindje
wiegen. Alle kinderen zijn weer van harte uitgenodigd om samen
naar het kerstverhaal te luisteren, liedjes te zingen en de kerststal
te bekijken. Tot 25 december!
Karin Smid, T 06 24779880.

Wij hopen van harte dat
we in samenwerking met
de paters en nonnen (die
naast het ziekenhuis in
Malawi wonen), de personeelshuizen begin volgend jaar kunnen opleveren.
Wilt u ons ook helpen?
Dat kan! Dit jaar verkopen
we mooie handgemaakte kerstkaarten uit Malawi, waarmee u iedereen kunt verrassen en verblijden. Al
voor €1,75 bent u de gelukkige eigenaar
van zo’n originele kaart, gemaakt van
gerecyclede materialen (of 5 kaarten
voor €7,50). Van harte bij u aanbevolen!
Graag danken wij iedereen die ons in
de afgelopen maanden gesteund heeft
met donaties, door het inleveren van
lege flessen voor de statiegeld-bonnenactie bij Jumbo Nootdorp. Deze is er
ook weer in de hele maand november!
Met vriendelijke groet,
Mariska de Bruijn,
voorzitter Live Life Foundation
06-17590495 of mariska@livelifemalawi.nl
www.livelifefoundation.nl
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Parochiekern H. Joannes de Dooper
Voorbereiding Eerste Heilige
Communie

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

F. 015 3640468
E. SecretariaatPijnacker@
ParochieChristusKoning.nl
Bankrekeningen:
NL31 INGB 0000 2704 80

Het was even schrikken toen afgelopen jaar
de Werkgroep Eerste Heilige Communie na
jaren trouwe dienst bekendmaakte in haar
geheel te gaan stoppen. Om uiteenlopende
maar allemaal begrijpelijke redenen. Gelukkig was de schrik van korte duur. Ik ben heel
blij dat Maril Gelauff en Melanie van Spronsen bereid zijn gevonden om de nieuwe
werkgroep te vormen. En zij doen dat – terwijl
de echte voorbereiding nog moet beginnen!
– nu al met heel veel inzet en enthousiasme.
Op de eerste zondag van de advent, 27 november, is voor de kinderen de kick off van
de voorbereiding (zie het artikel van de werk-

Voorbereidingen Eerste Heilige
Communie gaan van start
Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen van de kinderen op de Eerste Heilige
Communie gaan op zondag 27 november van
start. Net als in de afgelopen jaren maken we
ook nu gebruik van het voorbereidingsproject
‘Blijf dit doen’. De kinderen gaan in acht bijeenkomsten ontdekken wat het betekent om
de communie te doen. Ze gaan met elkaar in
gesprek, we vertellen verhalen en ze zullen
ook creatief bezig zijn. Zo werken we samen
met uw kind en u toe naar de Eerste Heilige

RedactiePijnacker@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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Kees Bracco Gartner,
locatiepastor Pijnacker

Communie viering op zondag 11 juni 2017.
Heeft uw kind de leeftijd bereikt om deel
te nemen aan de Eerste Heilige Communie
(vanaf groep 4 basisschool) en wilt u uw kind
aanmelden voor de voorbereidingen, neem
dan contact op met de leden van de communiewerkgroep. U kunt een mail sturen naar:
blijfditdoenpijnacker@gmail.com. Wij zullen u dan een inschrijfformulier toesturen en
eventuele vragen beantwoorden.
Maril Gelauﬀ en Melanie van Spronsen
Communiewerkgroep Pijnacker

Oproep aan kinderen!
Willen jullie meezingen met het
koor Belle Noci tijdens de Gezinsviering op kerstavond? Dat kan!
Je moet wel minimaal drie keer
komen repeteren om de liedjes
goed te leren. De repetitie is op
zaterdagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur in de bovenzaal van het parochiehuis, Oostlaan 38A te Pijnacker. Data: 3, 10 en 17 december. De
Gezinsviering is op zaterdag 24 december om 18.00 uur.
Annie van der Burg

NL92 RABO 0142 8065 52

Kopij

groep elders op deze pagina’s). In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de kinderbijeenkomsten niet allemaal op de woensdag
plaatsvinden. Om de band met de zondagviering vanaf het begin duidelijk te maken is
ook een aantal bijeenkomsten rondom en tijdens de zondagse viering gepland. En in veel
gevallen is er die zondag dan ‘toevallig’ een
gezinsviering. (Zo hebben ook de werkgroepen Eerste Heilige Communie en Gezinsviering elkaar inmiddels weten te vinden.) Alles
bij elkaar een frisse herstart dus! En allemaal
onder het motto dat tegelijk ook de titel van
het communieproject is: Blijf dit doen!

Ziekenzalving
Op vrijdag 21 oktober vond tijdens de Eucharistieviering in Welzijnscentrum Keijzershof
de gemeenschappelijke ziekenzalving plaats.
Eén keer per twee jaar worden mensen uitgenodigd om dit sacrament tijdens een viering te ontvangen. Maar liefst 30 parochianen

hadden zich hiervoor aangemeld. Voorgangers waren diaken Dick Vrijburg en een gastpriester uit Den Haag. De viering werd muzikaal ondersteund door het Huwelijkskoor. Na
afloop kregen de betreffende parochianen
een mooie roos mee naar huis.
Annie van der Burg

Parochiekern H. Joannes de Dooper

C.M. van Rossum-Nieboer
Pijnacker, september 2016
Geschreven na een
bedevaartstocht naar Assisi
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Liturgische Kalender

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

November

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. 11.00 u *
Di. 19.00 u Vesper en
rozenkransgebed;
Vr. 09.15 u Eucharistie

Za. 19.00 u / Zo. 9.15 u
Wo. 09.00 u Eucharistie
Do. 19.00 u Uitstelling/
Getijdengebed

Zo. 11.00 u
Do. 19.00 u Rozenkrans

Zaterdag 19 november
Zondag 20 november
34e zondag door het jaar
Diaconale zondag
PCI

Viering in Bergschenhoek

Viering in Bergschenhoek

Viering in Bergschenhoek

EV – W. Kuipers
De Vrolijke Nootjes

EV – W. Kuipers
St. Cecilia
19.00
Taizéviering in
De Ontmoetingskerk

Familieviering
WV – M. Wijsman
BeRKelnootjes
Kerkband
Crèche
Na afloop koffie drinken

Geen viering

WV – K. Bracco Gartner
De Cantorij

Geen viering

WV – K. Bracco Gartner
Laus Deo

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

CHRISTUS KONING VAN HET
HEELAL
Zaterdag 26 november

Zondag 27 november
1e zondag van de Advent

Dinsdag 29 november

19.00
Meditatieve adventviering

December
EV – W. Kuipers

Geen viering

Geen viering

Zondag 4 december
2e zondag van de Advent

WV – D. Vrijburg
Laus Deo
13.00
Gezamenlijke doopviering

EV – W. Kuipers
Samenzang

EV – W. Kuipers
Cantemus Domino
inzameling voedselbank

Dinsdag 6 december

19.00
Meditatieve adventviering
Geen viering

WV – M. Wijsman
De Cantorij

Geen viering

EV – W. Kuipers
Laus Deo

EV – W. Kuipers
Vivace

EV – Gastvoorganger
De Juiste Stemming

Zaterdag 3 december

Zaterdag 10 december
ADVENTSACTIE

Zondag 11 december
3e zondag van de Advent
ADVENTSACTIE

Dinsdag 13 decembre
Zaterdag 17 december
Zondag 18 december
4e zondag van de Advent
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19.00
Meditatieve adventviering
EV – W. Kuipers

Geen viering i.v.m. concert Oeral Geen viering
Kozakkenkoor

WV – D. Vrijburg

WV – K. Bracco Gartner
St. Cecilia
Na afloop koffie drinken in
De Schakelaar

EV – W. Kuipers

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

November
Alle vieringen vinden op de
gewone tijden plaats, tenzij
anders vermeld
Zaterdag 19 november
Zondag 20 november
34e zondag door het jaar
Diaconale zondag
PCI

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

Viering in Bergschenhoek

Viering in Bergschenhoek

Patroonsfeest
Christus Koning

Geen viering

WV – D. Vrijburg
Lesito
Themaviering

WV – M. Wijsman
Caeciliakoor

Geen viering

EV - W. Kuipers
Orgel en Samenzang

Geen viering

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

WV – M. Wijsman
St. Caecilia

EV – W. Kuipers

EV – Gastvoorganger SVD
Pius X-koor
Inzameling voedselbank

Geen viering

Geen viering

Geen viering

EV/Gezinsviering
Gastvoorganger SVD
Op Blijde Wijs

EV – Gastvoorganger SVD
Caeciliakoor
KWD/crèche

Geen viering

Geen viering

EV – W. Kuipers

Geen viering

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

EV
Gastvoorganger SVD
M. Wijsman
Kerkrakkertjes
MOV-actie

WV – D. Vrijburg

Geen viering

Geen viering

Geen viering

WV – M. Wijsman
St. Caecilia

EV – W. Kuipers
Caeciliakoor

CHRISTUS KONING VAN HET
HEELAL
Zaterdag 26 november

Zondag 27 november
1e zondag van de Advent

December
Zaterdag 3 december

Zondag 4 december
2e zondag van de Advent

Zaterdag 10 december
ADVENTSACTIE

Zondag 11 december
3e zondag van de Advent
ADVENTSACTIE

Zaterdag 17 december
Zondag 18 december
4e zondag van de Advent
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Liturgische Kalender

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

November

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. 11.00 u *
Di. 19.00 u Vesper en
rozenkransgebed;
Vr. 09.15 u Eucharistie

Za. 19.00 u / Zo. 9.15 u
Wo. 09.00 u Eucharistie
Do. 19.00 u Uitstelling/
Getijdengebed

Zo. 11.00 u
Do. 19.00 u Rozenkrans

Maandag 19 december

Dinsdag 20 december

Boeteviering
D. Vrijburg
Werkgroep
Schola Cantorum
18.00
Gezinsviering
Werkgroep
Gelegenheidskoor
20.00
EV/Gezinsviering
D. Vrijburg
De Vrolijke Nootjes
22.00
WV - D. Vrijburg
Laus Deo
24.00
EV - J. Smith
The Living Lord Singers

18.00
WV - K. Bracco Gartner
Belle Noci
20.00
EV - Gastvoorganger SVD
K. Bracco Gartner
Vivace
22.30
EV - Gastvoorganger SVD
K. Bracco Gartner
Salvation

18.30
EV/Kerstfamilieviering
W. Kuipers
21.15
EV - W. Kuipers
Cantemus Domino

EV - W. Kuipers
Laus Deo

EV - W. Kuipers
St. Cecilia

WV - D. Vrijburg
Cantemus Domino

15.00
Kindje wiegen

11.00
Kindje wiegen

14.00
Kindje wiegen

Maandag 26 december
2E KERSTDAG

11.00
WV o.l.v. parochianen

Geen viering

Geen viering

Zaterdag 31 december

19.00
WV o.l.v. parochianen
Laus Deo

17.00
Oudejaarsdankviering
Werkgroep

Geen viering

WV – D. Vrijburg
Samenzang

EV – W. Kuipers
Samenzang

EV – Gastvoorganger

Zaterdag 24 december
KERSTAVOND

Zondag 25 december
1E KERSTDAG

Januari 2017
Zondag 1 januari

* Nootdorp: Iedere zondag Kinderkerk en na afloop koffie drinken in het Parochiehuis. Tenzij anders vermeld.
EV = Eucharistieviering | WV = Woord- en gebedsviering (of –communieviering) | GV = Gebedsviering
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Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

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

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

19.00
Boeteviering
D. Vrijburg
St. Caecilia

Maandag 19 december

09.00 viering vervalt
Dinsdag 20 december

10.00
KBO-kerstviering
St. Caecilia

Zaterdag 24 december
KERSTAVOND

Zondag 25 december
1E KERSTDAG
Maandag 26 december
2E KERSTDAG
Zaterdag 31 december

11.00
WV/KBO-kerstviering
M. Wijsman

18.00
Kaskerstgezinsviering/WV*
D. Vrijburg
Op Blijde Wijs
21.30
Kerstviering/WV*
In de Kas
M. Wijsman
Lesito
Themaviering
23.30
In de kerk OLV Visitatie
Kerstnachtmis/EV
B. Versteegen
St. Caecilia
*Bunnikplants 4
Hyacintenweg 35

17.30
GV/Peuterviering
M. Wijsman
19.00
GV/Gezinsviering
M. Wijsman
De Kerkrakkertjes
22.15
EV – J. de Lange

Hoogmis - K. de Rooij
Orgel en Samenzang

WV - M. Wijsman
Caeciliakoor

13.00
Kindje wiegen
Geen viering

Geen viering

Geen viering

EV – W. Kuipers

Geen viering

19.00
WV – D. Vrijburg
Oudejaarsviering

EV – W. Kuipers
St. Caecilia

WV – D. Vrijburg

Januari 2017
Zondag 1 januari

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

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

11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
14.30 uur
16.00 uur
19.00 uur
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Parochiekern Sint Willibrord
Van de locatieraad
In de locatieraad heeft een bestuurswisseling
plaatsgevonden. Het voorzitterschap dat in
handen was van Frans van der Graaff is per 1
september overgenomen door Rob van der
Ouderaa. Frans kan zich nu volledig concentreren op zijn portefeuille facilitair beheer in
de locatieraad.

Colofon
Parochiekern Sint Willibrord
Smitshoek 122
2661 CK Bergschenhoek
www.parochiechristuskoning.nl
Locatiepastor:
M. Wijsman, pastoraal werkster
Secretariaat:
Het secretariaat is geopend van:
Ma., di., do. en vr. 09.00 - 11.00 uur
(per 1 januari 2017)
T. 010 5212313
E. SecretariaatBergschenhoek@
ParochieChristusKoning.nl
Bankrekeningen:
NL49 RABO 0106 6006 21
NL19 ABNA 0410 2060 40

Rob van der Ouderaa is geboren in Den Haag
en 64 jaar oud. Hij is al zo’n 6 jaar gepensioneerd na een lang werkzaam leven bij Shell
Ned. Raffinaderij en later Shell Ned. Verkoop.
Hij is getrouwd en heeft een dochter en sinds
kort ook een kleinzoon. Hij woont al 25 jaar
in de regio, de meeste tijd in Berkel en vanaf
2011 is hij met zijn vrouw verhuisd naar Bergschenhoek. Hij wil zich inzetten voor de locatie Bergschenhoek en hoopt op een goede
samenwerking met alle vrijwilligers zodat
wij een kerkgemeenschap kunnen zijn waar
mensen betrokken zijn bij elkaar. We gaan
een tijd tegemoet waarin het belangrijk is
dat wij zorg hebben voor mensen die zonder
hulp in allerlei vormen niet verder kunnen.

Deze twee punten verdienen de komende tijd
de grootste aandacht.
Monumentendag is mede door de inzet van
een aantal vrijwilligers een prachtige dag geworden. Vanwege de diverse activiteiten zijn
een groot aantal bezoekers naar deze dag
gekomen. Enkele gastorganisten maakten
van de gelegenheid gebruik om het kerkorgel te bespelen. Zij genoten van hun spel in
de kerk met zijn goede akoestiek.
De tekenwedstrijd bij de klassen van de bovenbouw van de Pius X en Willibrord scholen
leverde ook veel prachtige tekeningen op.
Vice-voorzitter Rob Ouderaa

Wat op dit moment opvalt zijn twee kernpunten in het beheer van de kerklocatie:
1. de inkomsten zijn te laag om de uitgaven
te dekken
2. het energieverbruik van de gebouwen is
extreem hoog

Actie Kerkbalans 2016

Onze kerk inspireert en is een plek van
betekenis.

bijdrage gestort. U heeft nog de tijd tot 31
december 2016. Alvast bedankt voor uw gift.
Werkgroep actie Kerkbalans

Kopij

RedactieBergschenhoek@
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Even een update van de huidige stand van de
Actie Kerkbalans 2016.
Het afgelopen jaar hebben we tijdens veel
inspirerende momenten kunnen genieten
van onze prachtige kerk. Denkt u alleen maar
even aan de Paaswake en de mooie gezinsviering met Pasen, de feestelijke communieviering, het drukbezochte Marialof in mei en
oktober en het grote aantal bezoekers met
monumentendag op 10 september, de vrijwilligersdag, deze keer met barbecue.
Willen wij deze plek van betekenis blijven dan
hebben we € 55.000 nodig.
Gelukkig hebben velen van u al meegedaan
aan de Actie Kerkbalans 2016, maar...
Op de puntjes kunnen we invullen dat er nog
een bedrag van € 15.000 openstaat. Heeft
u om wat voor redenen dan ook nog geen

Actie Kerkbalans 2017 in zicht
Wie zet er zijn schouders onder?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers. Uw eenmalige taak zal bestaan uit het bezorgen
van de brief van de Actie Kerkbalans en de
Morgenster. Binnen veertien dagen gaat u
de adressen nogmaals langs om de ingevulde formulieren op te halen.
U kunt zich opgeven bij het actiecomité
Kerkbalans door een briefje te sturen naar
het secretariaat Smitshoek 120, 2261CK,
Bergschenhoek of per email penningmeesterBergschenhoek@ParochieChristusKoning.nl
Werkgroep actie Kerkbalans

Parochiekern Sint Willibrord
Nieuws vanuit het
parochiesecretariaat
Vanaf 1 januari is het secretariaat als
volgt geopend:
• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 09.00-11.00 u.
• Woensdag gesloten.
Met vriendelijke groeten,
Het parochiesecretariaat

Fietstocht levert € 250,- op
25 September hebben we als locatie St. Willibrord voor het eerste jaar meegefietst met
de Rabobank sponsorfietstocht. Deze fietstocht heeft dankzij onze sportieve parochianen en/of andere deelnemers voor de loca-

tie € 250,- opgeleverd. Via deze weg willen
we iedereen die meegefietst heeft hartelijk
bedanken voor hun bijdrage. En hopen op
uw sportieve bijdrage volgende jaar.
Namens de locatieraad,
Jacqueline van der Burg

Uitnodiging!
Beste parochianen,

Uitnodiging Eerste Heilige
Communie
Het schooljaar is inmiddels in volle gang en
dat betekent dat we de kinderen van groep
4 graag uitnodigen om hun Eerste Heilige
Communie te ontvangen. De communieviering in Bergschenhoek zal plaatsvinden
op zondag 21 mei 2017. Dit lijkt nog ver
weg, maar in januari starten we al met de
voorbereidingen. We doen dit aan de hand
van het project ‘Blijf dit doen’.
U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier dat via de katholieke basisscholen
wordt verspreid. Ook kunt u het formulier
vinden op de website: www.ParochieChristusKoning.nl onder het kopje Eerste Communie op de pagina van parochiekern Bergschenhoek. Dit formulier kunt u inleveren bij
het parochiebureau aan de Smitshoek 120 of
mailen aan: SecretariaatBergschenhoek@ParochieChristusKoning.nl. Wij ontvangen uw
aanmelding graag vóór 1 december 2016.
Wij hopen in januari weer veel nieuwe communicanten te mogen begroeten!
Werkgroep EHC

Voor in de agenda
Sinterklaas komt op 4 december, na
de viering van 9.15 uur, bij ons op bezoek. Het wordt een feest voor jong en
oud. Dus iedereen is van harte welkom!
Ouders, vult u de uitnodiging weer in?! Sinterklaas heeft het in die tijd vreselijk druk
Hij komt ogen en oren te kort. Zou u hem
willen helpen door op de invulstrook ook
iets gezelligs over uw kind te schrijven.
Tot 4 december!

Dit schrijven is om u uit te nodigen om eens te komen luisteren op een woensdagavond (naar eigen keuze) van kwart voor acht tot half negen naar het Caeciliakoor dat dan repeteert. Kom nou lekker eens die trap op rechts als je de kerk
binnenkomt! Na drie kwartier drinken we koffie of thee en dan mag u de tweede

helft van drie kwartier blijven of u gaat naar huis.
Je mag luisteren, meezingen, maar hoeft niet vóór te zingen. Belangrijk is dat je
er gewoon eens bent om te zien en horen hoe dat nou allemaal gaat.
Natuurlijk kan ik een verhandeling houden over hoe fijn en gezond het is om in
een koor te zingen; hoe gezellig het is op het koor; hoe mild de dirigent is en hoe
zijn verwachtingen niet al te hoog gesteld zijn; hoe goed de sfeer is en hoe vaak
we lachen. Ik meen te mogen stellen dat alles heel gemoedelijk en relaxed gaat!
Vraag het de mensen die je kent en er al zingen!

Het koor bestaat uit vrijwilligers die iedere woensdagavond met veel plezier komen zingen. Belangrijk voor hen én de parochie, want een viering zónder koor is
toch minder inspirerend lijkt mij.
Ik ben me bewust van het feit dat het koor in stand moet worden gehouden; er
zit nog één lid op dat er al was toen ik in 1981 als dirigent/organist werd aangesteld. Dus door de jaren heen is het koor totaal vernieuwd hoewel het lijkt of er
nooit iets aan veranderd is. Mensen die elkaar wekelijks zien hechten ook aan
elkaar en dat draagt ook weer bij tot de gemeenschap die we zo graag willen

zijn toch?
Ik zie op zondag regelmatig dames en zeker heren die boven op de koorzolder
niet zouden misstaan.
Er zouden zeker wat mannen bij mogen om het fundament van het koor letterlijk
te versterken. Denk je eens in: nooit gezongen en na een paar weken één van de
dragers van het fundament van het Caeciliakoor! Het went héél snel hoor!
'Nooit gedacht dat in een koor zingen zó leuk is' kun je na een paar weken zeker
weten al zeggen. Denk niet dat je niet kunt zingen! Dat geldt voor iedereen die
geen ervaring heeft maar je zult versteld staan als je met z’n allen hetzelfde
zingt. Op een verjaardag kun je toch ook “Lang zal ze leven” zingen als Beppie

jarig is?
Maar éven die hobbel over die je in alle vrijheid op een woensdagavond kunt
nemen. En kóm je eens langs schept dat geen verplichtingen hoor!
Vrijheid-blijheid!
Tot a.s. woensdag dan maar?!
Met een hartelijke groet,
Theo Kloeg,
Organist/dirigent

Francien van Veen en Joke van Kester
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Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
KOM HEER JEZUS, KOM!

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

Het is alweer behoorlijk donker en bewolkt,
buiten, en het zal nog even duren voor het
Licht, als ieder jaar weer omkeert. Dat het
komt, dat is net zo zeker als het feit dat Jezus,
die wij verwachten, komt. ADVENT !
Maar voor het zover is, moeten we nog door
heel wat donkere dagen voor kerstmis heen.
Ook met onze katholieke kerk.
Vorige week waren we een paar dagen aan
de Moezel, om Riesling te kopen. Een van
de oudste wijngaarden daar is de wijngaard
Ebernach, sinds de dertiende eeuw eigendom
van het Franciscaner klooster daar. Ruim honderd monniken ontwikkelden daar een van
de beste wijnen en van de opbrengst werden
de armen en zieken geholpen. Thans huizen
er nog 5 van hen in de immense gebouwen ,
maar ze zijn zo oud dat ze de wijngaard aan
een jonge Australische wijnmaker hebben
moeten verpachten.
In het voorjaar hadden we in het Luxemburgse Clervaux, dezelfde ervaring: In het bekende
Benedictijner klooster waren nog 11 monniken waar er eertijds zo’n 90 waren. Hun vesper klonk nog krachtig, maar in die enorme
ruimte van het koor met een ondertoon van
verdriet.
En hier dan, hoe is het bij onze katholieke
kerk, in de parochie Christus Koning, gesteld.
Wel ik denk dat een voorbeeld genoeg zegt:
Dit jaar zijn er in de locaties Berkel, Bleiswijk
en Bergschenhoek gezamenlijk maar ZEVEN
vormelingen. ZEVEN! In overleg hebben de
ouders er voor gekozen om voor de voorbereiding en de vormselviering bij Pijnacker/
Nootdorp aan te sluiten.
Hopeloos? Nee, zeker niet. Wij zijn onderdeel
van de katholieke wereldkerk, en overal in
Afrika , Azië en Amerika groeit de kerk. Alleen in dat stukje West-Europa waar de zoge-

Wie wil...
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Al een aantal jaren hebben we de kerkbalans nieuw leven ingeblazen door niet een
brief te sturen maar de brief te bezorgen en
op te halen bij de parochianen. Het bestand
is behoorlijk opgeschoond en er wordt heel
positief gereageerd. Ook het resultaat is aanzienlijk omhoog gegaan.
Dit jaar proberen we u over te halen om u op
te geven als bezorger van de brieven. Sommige wijken zijn erg groot en het zou fijn zijn
om die te delen. U doet het om onze kerk te

naamde “Verlichting” (of was het Verduistering) ontstond, gaat het hard achteruit. Maar
in Zuid-Europa is het alweer anders. In Italië
ervaart men dagelijks de inspirerende kracht
van onze Paus Franciscus.
Hier zal het nog wel even donkerder worden,
en dat is jammer. Wie zijn kerk kwijtraakt,
raakt niet alleen snel zijn geloof kwijt, maar
ook een stuk cultuur en geschiedenis.
Wij zijn tegenwoordig nog wel eens bang
voor andere culturen die hier komen en die
soms onverdraagzaam zijn. Heel terecht
merkte Angela Merkel begin dit jaar op, dat
wie bang is voor de Islam, zelf maar weer
eens naar de kerk moet om de eigen cultuur
en traditie te versterken.
Vormelingen worden niet alleen met een potentiele nieuwe dimensie in hun geloof versterkt, automatisch wordt ook hun gevoel
voor cultuur en geschiedenis verrijkt. Het zou
wel eens zo kunnen zijn, dat ouders dat weer
meer gaan beseffen, vergelijkbaar met de
keuze tussen een gymnasium of een school
zonder klassieke opleiding. Het zou ook wel
eens zo kunnen zijn, dat de ellende, de duisternis van deze wereld de mensen weer terugbrengt naar de kerk, om net als thuis, ook
daar, maar dan gezamenlijk, te bidden. En,
dat is het mooie van ons geloof: We kennen
de afloop: Het Licht komt. Jezus , die wij met
Advent verwachten, komt. Hoe lang dat duren zal ? In een interview in Trouw zegt Louis
Raphael I Sako, patriarch van Babylon en
hoofd van de Irakese katholieke kerk die het
aantal gelovigen in 10 jaar tijd zag slinken van
anderhalf naar een half miljoen, het zo: “ Het
kwaad is snel, maar heeft geen toekomst. Het
goede is langzaam, maar heeft de toekomst”.
Ik wens u allen een inspirerende en devote
adventstijd.
Dick van Vliet, voorzitter locatie OLVV

behouden zowel als gebouw als een plek om
bij elkaar te komen. De toren is en moet een
ijkpunt blijven in ons dorp.
In januari gaat de actie weer van start.
U heeft nog even tijd om erover na te denken
of u belt nu direct het parochiesecretariaat !!!
Mailen of een briefje in de bus kan ook.
Tel. 010-5212519
Mail:
SecretariaatBleiswijk@ParochieChristusKoning.nl
Ineke Wooning

Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Wereldjongerendagen Krakau
2016
Als mensen mij vragen hoe ik de wereldjongerendagen heb ervaren, kan ik moeilijk in
woorden omschrijven hoe geweldig deze
reis is geweest. Ik ga het toch proberen
Deze wereldjongerendagen waren voor mij
de eerste keer. Samen met bisdom Breda
en zelfs enkelen vanuit bisdom Paramaribo
vertrokken wij met de bus.
Er lag een heel programma op ons te wachten. Tijdens het voorprogramma stond er
iedere dag een Heilige centraal. Zo zijn we
langs het graf van de H. Willibrord geweest
in Luxemburg, hebben wij de kerk van de H.
Elisabeth in Duitsland bezocht en zijn we naar
de brug geweest waar de H. Nepomuk is gestorven in Praag. Al deze dagen waren voor
mij zeer inspirerend, leerzaam en mooi. Het

De Kerk waar alle Nederlanders de Heilige
Mis vierden en de catechese plaatsvond.
hoogtepunt uit het voorprogramma was voor
mij in Praag. Daar mochten wij door de Heilige deuren van de St. Vituskathedraal. Dit was
extra bijzonder omdat deze deuren speciaal
voor onze groep van 180 man open gingen.
Alle andere toeristen was gevraagd om de
kerk te verlaten. Dit was erg indrukwekkend.

De wereldjongerendagen
Een paar maanden geleden ben ik, Olaf van Oosterhout (16 j.), met
de fiets naar de Wereldjongeren Dagen (WJD) in de Poolse stad
Krakau vertrokken.
Op het moment dat ik vertrok vanuit Hilversum, na de pelgrimszege door de bisschop van Haarlem-Amsterdam, vroeg ik mezelf
af waar ik aan begonnen was: 1500 km fietsen, met tien andere
mensen die ik maar twee keer eerder had gezien bij een training,
23 dagen weg, eerste vakantie zonder mijn ouders, broers en zusje.
Toen ik terug kwam met een volgeschreven gipsen arm met verschillende namen, landen, talen en alfabetten had ik de mooiste
reis van mijn leven meegemaakt.
Gedurende de eerste week werden we een hechte groep. Toen ik
tijdens onze eerste dag fietsen in Polen viel en mijn pols ontzette
was dat natuurlijk een grote teleurstelling. Ik was nog wel zo ge-

Eerste Heilige Communie 2017
De Eerste Heilige Communie (EHC) van de OLV Visitatie te Bleiswijk zal komend jaar plaatsvinden op 11 juni 2017.
De kinderen die zich hiervoor opgeven bereiden zich met elkaar voor op deze feestelijke gebeurtenis. Ze doen dit samen
met de ouders, onder begeleiding van pastor Wijsman en de
werkgroep EHC.
De voorbereidingsbijeenkomsten zijn op enkele zondagochtenden en starten op 5 februari 2017.
Bij interesse en voor meer informatie over praktische zaken of
inhoudelijk, kunt u gerust contact opnemen met de werkgroep
EHC. Dit kunt u doen door een email te sturen naar Linda Olierook op linda_olierook@hotmail.com of 06-52 51 88 66.

Na Praag was de eerstvolgende stap Kielce,
Polen. Daar werden wij in gastgezinnen opgevangen. De enorme gastvrijheid, vriendelijkheid en het grote geloof van deze
mensen heeft mij ontzettend geïnspireerd.
Na Kielce, mochten wij dan eindelijk naar
Krakau waar de wereldjongerendagen echt
zouden beginnen. Heel bijzonder vond ik
het om de H. Mis met zeshonderd jongeren
te vieren, iedere dag weer. Maar de absolute
hoogtepunten voor mij waren de evenementen met Paus Franciscus. Zijn overwegingen waren erg inspirerend.
Ook het feit dat er meer dan een miljoen Katholieke jongeren aanwezig waren om hun
geloof te belijden, was onbeschrijflijk mooi.
In 2019 zullen de wereldjongerendagen in
Panama zijn, hier wil ik zeker weer bij zijn.
Michelle Verbakel

brand om de hele reis fietsend af te leggen. Terwijl ik de rest van de
dagen, onderweg naar Krakau, in de volgauto moest toekijken hoe
de rest de reis wel fietsend kon afleggen vond ik dat in eerste instantie moeilijk en merkte ik bij mijzelf een kleine vorm van jaloersheid. Echter de laatste fiets- en tevens aankomstdag kwam er een
soort gelukzalig gevoel in mij op dat moeilijk te beschrijven is. Dat
ik heb mogen deelnemen aan een onbeschrijfelijk mooie reis, dat
ondanks dat ik ben gevallen, blij kon zijn voor mijn mede-reizigers
die de reis op de fiets hebben voltooid, dat ik door hun en mijn
gastgezin in Polen geholpen en ontvangen ben en de Paus heb
mogen ontmoeten. Hij heeft mij laten zien wat barmhartigheid is.
Ik dank Pastoor Kuipers die mij heeft gewezen op deze reis, mijn
sponsoren waaronder in het bijzonder mijn ouders en grootouders,
mijn gastgezin en mijn medereizigers voor een onvergetelijke reis.
Olaf van Oosterhout

Afscheid koster Joop van
den Bosch
Zaterdag 15 oktober was het, inmiddels traditionele, jaarlijkse etentje van
de kosters. Deze keer een speciale
gelegenheid, want er werd afscheid
genomen van koster Joop van den
Bosch. Na vele kostersdiensten gaat
Joop, inmiddels 83 jaar, het wat rustiger aan doen.
Tijdens het laatste kostersoverleg
werd Joop verrast met een mooi
wijnpakket, nu verraste Joop ons door een rondje weg te geven.
Joop, bedankt voor je jarenlange inzet!
Marjon van den Berg
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Kerstviering KBO afdeling Bleiswijk.
Op dinsdag 20 december viert de KBO afdeling Bleiswijk weer kerstmis!
Deze feestelijke dag begint om 10.00 uur met een eucharistieviering
in de kerk van O.L.V. Visitatie, Hoefweg 55 Bleiswijk.
Na de mis gaan we naar het sfeervol versierde parochiehuis, waar
we door Martin Koot en zijn team worden onthaald op koffie of thee
met een kersttraktatie.
We zingen samen een paar geliefde kerstliederen en daarna mogen
we genieten van een heerlijke lunch. Er wordt zoals altijd een mooi
kerstverhaal voorgelezen en we hebben ook weer een leuk spel voor

Oecumenische
Adventszangdienst
Op zondag 11 december a.s. om 19.00 uur
wordt door het IKO de jaarlijkse Adventszangdienst gehouden in de Open Hof,
Dorpsstraat 50.
Deze oecumenische dienst wordt verzorgd
door de leden van de vier deelnemende
kerken. Een deel van de Ad Hoc band [bekend van de Top2000 dienst dit jaar] verleent muzikale medewerking en zal een
aantal liederen zingen die in het teken kun-

u bedacht. We praten nog wat na bij een lekker drankje en rond half
vier gaan we weer voldaan naar huis.
U kunt zich opgeven door vóór vrijdag 16 december € 17,50 (Voor
introducés € 20,--) over te maken op de bankrekening van het KBO:
NL13 INGB 0000 4584 02 of contant op de soos.
Als u gebracht en gehaald wilt worden graag contact opnemen met
Henk in ‘t Veen, tel.06-1374 1195
Als u een speciaal dieet volgt, wilt u dat dan aan ons doorgeven?
Wij hopen weer veel leden en introducés te mogen verwelkomen!
Joke Bergenhenegouwen-Laan,
voorzitter.

nen staan van de adventsperiode. De bekende samenzangliederen en de gebeden
staan eveneens in het licht van het komende Kerstfeest. Een meditatie zal worden
verzorgd door Hans Wulffraat, Evangelisch
voorganger in de Chinees- Nederlandse
kerk en bruggenbouwer tussen culturen en
generaties.
In de IKO diensten is de eerste collecte
altijd voor ‘de ander’ en in deze Adventszangdienst zal deze traditioneel worden
bestemd voor het werk van het Leger des
Heils in Rotterdam.

Het InterKerkelijk Overlegorgaan, verzorgt
al vele jaren de oecumenische diensten
van de R.K. Parochie, de Hervormde wijkgemeente ‘Dorpskerk’, de Gereformeerde
Kerk en de Evangelische Gemeente ‘De
Driehoek’.
Deze samenwerkende kerken nodigen een
ieder van harte uit voor deze zondag 11
december. Na afloop is er de gebruikelijke
gelegenheid voor ontmoeting bij een kopje
koffie of thee.
Klaas Korthorst

Interkerkelijk Koor Bleiswijk viert 40-jarig
jubileum
Op 20 oktober 2016 bestaat het Interkerkelijk
Koor Bleiswijk (IKB) 40 jaar. Reden voor een
feestje!
Al in 2015 zijn de eerste plannen gemaakt voor
de jubileumviering en dit jaar hebben die plannen vaste vormen gekregen.
Omdat het IKB een Advents-/Kerstprojectkoor
is, wordt het jubileum pas gevierd op zaterdag
10 december 2016.
Er is ’s middags een reünie waarvoor oud-leden,
oud-dirigenten en oud-begeleiders zijn uitgenodigd.
Helaas hebben we niet iedereen kunnen terugvinden.
Ben je lid van het IKB geweest, maar heb je geen uitnodiging voor
de reünie ontvangen? Aanmelden voor reünie (en concert) is nog
mogelijk tot zaterdag 26 november (contactgegevens: zie onderaan).
De reünie is alleen voor genodigden en vindt plaats in De Rank,
aanvang 14.30 uur. Er worden onder het genot van koffie/thee e.d.
herinneringen opgehaald, oude foto’s vertoond en met elkaar worden 2 nummers ingestudeerd die ’s avonds tijdens het concert gezongen zullen worden. We sluiten de reünie af met soep en broodjes.
Het jubileumconcert op zaterdag 10 december 2016 vindt plaats
in de Hervormde Dorpskerk van Bleiswijk; aanvang 19.45 uur. Het
26 De Morgenster

concert is uiteraard voor iedereen toegankelijk.
Dirigent van het IKB is Pity Falkena en de piano
wordt bespeeld door Anri Maharadze.
Medewerking wordt daarnaast verleend door
Severin van Dijk (dwarsfluit), Kleinkoor Shine o.l.v.
Ronald Kouwenhoven en Reinier Geradts (orgel).
Voor de pauze zingen we liederen uit de afgelopen 40
jaar, die we afsluiten met “Dank sei Dir, Herr” en “This world is
not my home”. Die liederen zijn ’s middags tijdens de reünie geoefend en zullen met zoveel mogelijk oud-leden, oud-dirigenten en
oud-begeleiders worden gezongen.
Na de pauze staat de Kerstmusical ‘Hope was Born’ van Ed Kee op
het programma. Shine zingt dan met het IKB mee en verzorgt de
solozang. Anri Maharadze begeleidt het IKB op de piano en Severin
van Dijk speelt ook een aantal liederen mee op de dwarsfluit.
De toegangsprijs is slechts 6 euro, dus voor de prijs hoeft u het niet
te laten. Het concert zal rond 22.00 uur zijn afgelopen. Iedereen
wordt hierbij van harte uitgenodigd.
Voor meer informatie of het bestellen van kaarten: Erna Pieters,
010-5218195/06-49658615, erna_pieters@kpnmail.nl.

Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Berichten van de locatieraad
Bijzondere gebeurtenissen

Parochiefeest Christus Koning
Op zaterdag 19 november bent u hartelijk
welkom bij het naamfeest van onze jonge
parochie. Dit keer zijn de festiviteiten in de
Willibrordkerk in Bergschenhoek. ’s Middags
beginnen we om 15.30 uur met een boeiende
voorstelling voor jong en oud en aansluitend
een maaltijd. Daarna wordt de dag om 19.00
uur afgesloten met een eucharistieviering.

Colofon
Parochiekern
Onze Lieve Vrouw Geboorte
Noordeindseweg 100
2651 CX Berkel en Rodenrijs
www.parochiechristuskoning.nl
Locatiepastor:
W. Kuipers, priester
Secretariaat geopend:
di. t/m do. 10.00 - 12.00 uur en
zaterdag van 09.00 - 12.00 uur.
T. 010 5112330
E.	SecretariaatBerkel@
ParochieChristusKoning.nl
Pius X-kerk
Anjerdreef 48
2651 XT Berkel en Rodenrijs
Bankrekeningen:
NL11 INGB 0000 5890 00
NL42 RABO 0106 7930 98
De stipendia kan men contant betalen op het secretariaat of storten op:
NL93 RABO 0307 4029 24
o.v.v. de misintentie
Bijdragen aan het funderingsproject
kunt u storten op de rekening van de
Vriendenstichting van de Kerk:
NL47 RABO 0307 4440 07.

Kopij

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

Jubileum Pius X
Op zondag 27 november om 11.00 uur bent
u van harte welkom bij de eucharistieviering
t.g.v. het 25 jarig bestaan van onze Pius X
kerk. Op 1 december 1991 werd het nieuwe
gebouw door mgr. Bär ingezegend. Na de
mis is er een feestelijke bijeenkomst in het
souterrain met drankjes, broodjes en speciale
momenten. Zie verder ook de Nieuwsbrief.

Afronding restauratie fase 1
Binnenkort ronden we fase 1 af van het grote

restauratieproject van hoofdkerk en pastorie.
Beide zijn dan voorzien van een nieuwe fundering en beter buikbare kelderruimten. In 2017
volgt fase 2: de restauratie van gevels en toren.
Intussen wordt ook hard gewerkt aan plannen
voor breder gebruik naast de eredienst. Samen met het bisdom en de gemeente onderzoeken wij o.a. de mogelijkheden voor kunst
en cultuur. Zie ook www.vijfvoor12.nl

Secretariaat
Onze medewerker Agnes Greeve-Vonk vervult al meer dan 16 jaar op fantastische wijze
het secretariaat. Binnenkort wordt zij 65 en
daarom wil zij per 1 juli 2017 haar dienstverband beëindigen. Wij gaan later pas afscheid
van haar nemen, maar nu al willen wij haar
bedanken voor haar grote inzet. Met hart en
ziel spant Agnes zich dagelijks in voor onze
parochiekern. In de komende tijd zullen we
met het parochiebestuur overleggen over
haar opvolging.
Namens de locatieraad,
Johan van der Burg

Uit de pastoraatsgroep
De pastoraatsgroep heeft op 20 september
vergaderd. Het is de laatste vergadering van
Loes Wijsman. Zij heeft 4 jaar de portefeuille
liturgie behartigd. Wij danken haar voor haar
inzet en zullen op passende wijze afscheid
van haar nemen. Het is nog niet bekend wie
haar taken over gaat nemen. Besproken is:
• Voor de rouwverwerkingsgroep wordt uitbreiding met een heer gezocht.
• De Eerste Heilige Communie heeft plaats
op 14 mei 2017.
• De vormselviering in Lansingerland gaat
niet door vanwege het geringe aantal aanmeldingen. De ouders hebben gekozen
om hun kinderen in de viering in Pijnacker/
Nootdorp op 21 januari te laten vormen. Zij
doen ook mee aan de voorbereiding aldaar.
Een aandachtspunt is hoe de aansluiting van
onze jongeren bij de ENS kan plaatsvinden.
Vanwege genoemde keuze zullen Anita van
Dijk en René Claessen stoppen met de werkgroep vormselvoorbereiding. Marc Pruisten
gaat door en wil de groep van Pijnacker/
Nootdorp ondersteunen.
• De monumentendag in de Pius X is zeer
geslaagd. Ca. 40 mensen hebben de kerk
bezocht en hebben onder meer de door

•

•

•

•
•
•

Marjolein Heintz tentoongestelde iconen
bekeken.
Zaterdagavondvieringen in Lansingerland.
Bleiswijk wil 1 keer per maand een viering
gaan houden. Bergschenhoek heeft het
nog in beraad. Als dit doorgaan is er in de
PIUS X op die dagen geen viering op de
tweede en vierde zaterdag van de maand.
Het bisdom heeft in het kader van huwelijksvoorbereiding, een pre-marriage
course voor mensen die van huis willen
gaan trouwen. De marriagecourse is er
voor mensen die eerst samengewoond
hebben. Besloten wordt dit in aanvulling
op de reeds bestaande huwelijksvoorbereiding aan te bieden.
Er zijn tenminste 3 mensen die R.K. willen
worden en in de Paaswake 2017 gedoopt
willen worden.
Dopen: presentatie dopelingen vindt plaats
in de familieviering.
Voedselbank: Opbrengst voortaan als offerande voor altaar zetten.
Intenties vanaf nu voor heel weekend geldig m.u.v. kerstvieringen.

Namens de pastoraatsgroep,
Tom van der Hoeven
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Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
AED (automatische
externe deﬁbrillator)
aanwezig in pastorie
Sinds oktober is er in de pastorie een AED
aanwezig welke tijdens kerkdiensten ook
beschikbaar is. Een AED is een draagbaar
apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door
het geven van een elektrische schok. Er zal
nog een aanwijzing komen zodat het apparaat te vinden is.
Voor deze AED hebben Agnes Greeve, Jan
Schinkel, Piet van Steenderen en Elsbeth
Bazuin een training bijgewoond.
Namens de locatieraad,
Elsbeth Bazuin

Gluren bij de buren
Vorig jaar organiseerden de PKN-kerken
(Dorpskerk en De Ark) met de Wijnstokgemeente en de rooms-katholieke parochie
een viertal avonden, waarbij we niet alleen
bij elkaar op bezoek gingen, maar bovenal
in gesprek gingen over ons geloof. Op verzoek van de deelnemers geven we daar dit
jaar een vervolg aan. Ook nu gaan we weer
bij elkaar op bezoek en in gesprek over een
bijbelgedeelte dat belangrijk is voor de kerk
waar we op dat moment zijn. Het is niet de
bedoeling elkaar te overtuigen, maar vooral
om van elkaar te leren, elkaar te inspireren
en zo goede buren voor elkaar te zijn. We
beginnen de avonden met een kort liturgisch moment in de sfeer van de ontvangende kerk en gaan dan in gesprek over een
thema passend bij de ontvangende kerk.
Het is mogelijk de hele reeks mee te maken,
maar ook een enkele keer aan te schuiven.
Deze avonden staan open voor een ieder die
belangstelling heeft voor geloof en kerk. De
algehele leiding wordt verzorgd door ds. Gerie Stougie en ds. Antoinette van der Wel en
we worden in de kerken ontvangen door de
voorgangers ter plaatse. De eerste avond is op
12 december om 20.00 uur in de dorpskerk.
Meer info en opgave bij ds. Gerie Stougie
(gjstougie@live.nl) en ds. Antoinette van
der Wel (welweer@planet.nl)

Dopen in de parochie Onze Lieve
Vrouw Geboorte
In Berkel en Rodenrijs is er eens
in de twee maanden een doopviering. Voorheen
was dat iedere
maand maar helaas worden er
niet zo veel kinderen meer gedoopt
en is het besluit genomen om het aantal
doopvieringen terug te brengen.
Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u via
het secretariaat het inschrijfformulier opvragen.Voorafgaand aan de doop zijn er
twee avonden waarin de werkgroep samen
met de ouders ingaat op het doopsel. De
pastor is de eerste avond ook aanwezig,

Kinderkoor De BeRKelnootjes
Ons kinderkoor zingt erg enthousiast tijdens de familiezondagvieringen in de kerk
en bestaat nu uit ongeveer 15 leden. Helaas hebben wij onlangs afscheid genomen
van een aantal leden waardoor wij op zoek
zijn naar nieuwe leden. Alle kinderen vanaf
groep 4 kunnen bij ons meezingen. Kinderen uit groep 3 kunnen na de kerst aansluiten, zodra zij een beetje
kunnen meelezen.
Naast het zingen hebben
wij tijdens de repetitie veel
lol en hebben we elk seizoen een kooruitje. Onderstaand een verslag van
het laatste uitje van koorlid
Melanie.
“Zondag 25 september hadden wij ons
kooruitje. Eerst gingen we zingen. Na de
viering gingen we naar het Willem Huygensz. Daar kregen we de tips van waar we
naar toe zouden gaan. De eerste tip was
een cup cake. De tweede tip was glow in de

zodat er kennis gemaakt kan worden. De
tweede avond is de avond waar het peetouderschap wordt besproken. De peetouders zijn dan ook van harte welkom! Voor
de komende periode zijn de data vastgesteld als volgt:
• 11 december een doopviering, 29 november en 6 december catechese avonden.
• 12 februari een doopviering, 24 januari
en 7 februari catechese avonden.
• 9 april een doopviering, 21 maart en
4 april catechese avonden.
• 11 juni een doopviering, 30 mei en 6 juni
catechese avonden.
Deze data zijn vastgesteld in overleg met
de werkgroep en pastor Kuipers.
Namens de werkgroep doopcatechese,
René Claessen en Elsbeth Bazuin.

dark stokjes. Zo wisten we dat wij gingen
glowgolfen en skaten. Ook werden onze
nagels gelakt met glow-nagellak. Toen gingen we rijden, dat vond ik gezellig. We zagen het gebouw al staan maar gingen eerst
nog eten bij de McDonald’s want van dat
zingen kreeg je best honger. Voor iedereen was er een happy meal met natuurlijk
speelgoed. Toen gingen we glowgolfen.
Toen we allemaal een stick en een bal hadden konden we spelen. Het
zag er heel mooi uit; eerst
was het onderwater en
daarna een jungle en alles
was gekleurd. Toen we klaar
waren kregen we drinken en
gingen we beneden skaten.
Het zag er leuk uit met een
bar en discolampen maar
ik bakte er helemaal niks van, ik kwam niet
eens vooruit. Voordat we naar huis gingen
kregen we eerst nog een ijsje van de McDonald’s. Maar toen moesten we echt naar
huis. Ik vond het erg leuk en ik hoop de andere kinderen ook. “
Ingrid Westphal

Viering in Huize Petrus op Tweede Kerstdag

Pastor Winfried Kuipers
Op Tweede kerstdag is er in Huize St. Petrus om 09.30 uur een viering met J. Zuidgeest
als voorganger. Deze viering staat niet vermeld in het standaard-liturgierooster onder
“Vieringen in de woonzorgcentra” (op de middenpagina’s van dit blad).
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Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
PCI kerstbijeenkomst 2016
Op zaterdagmiddag 17 december is er weer een kerstbijeenkomst
voor ouderen, zieken, alleengaanden en mensen van W.A.O. groep.
Deze middag wordt gehouden in ons parochiehuis Willem Huygensz. We hebben weer een paar koren gevonden die deze middag
willen verzorgen. De zaal is open om 13.30 uur. En we beginnen om
14.00 uur. De middag is omstreeks 16.30 uur afgelopen.

Een avond voor en door vrijwilligers; een verslag
Vrijdagavond 7 oktober was er de jaarlijkse vrijwilligersavond voor
onze vele vrijwilligers.
Na het openingswoord door Johan van der Burg was er dit jaar
wederom een gezellige bingo, gedraaid door de dames Tineke van
der Burg en Elsbeth Bazuin. De bingo, welke jarenlang een traditie
was, is wederom ingevoerd zodat de paaskaarsen verloot konden
worden. Er waren er dit jaar vier, twee stuks van de Pius X en twee
stuks van de grote kerk. Vier gelukkige winnaars dus. Ook werden
er biertjes beschikbaar gesteld. Deze biertjes zijn binnenkort, naast
de kaarsen en de wijn, te koop en de opbrengst hiervan komt ten
goede aan de fundering. De twee winnaars hadden dus de primeur!

Wij helpen de Voedselbank op 3 en 4 december a.s.

Mocht U nog vragen hebben of zit u met vervoersproblemen dan
kunt u zich altijd wenden tot
Arnold van Steenderen: telefoon : 010-5113358 of 06-12857577 of
mevrouw Wil Woutersen: telefoon 010-5116112.
Graag tot ziens op 17 december a.s.
Namens het PCI bestuur,
Arnold van Steenderen

Naast de bingo werd ieder verrast met mooi orgelspel van Aleksandra, pianiste van kinderkoor De BeRKelnootjes. Pastor Kuipers had
wat leuke mopjes en Huub Wijsman liet horen dat hij over een poos
geweldig goed kan voorlezen aan zijn op komst zijnde kleinkind.
Bij aanvang en tussendoor werden wij verrast door overheerlijke
hapjes. Allemaal gemaakt door Loes en Huub Wijsman! Waarvoor
hartelijk dank!
Het was een gezellige avond en voor volgend jaar houden wij ons
aanbevolen voor ideeën en zeker ook voor mensen die de organisatie op zich willen nemen.
Namens de locatieraad,
Elsbeth Bazuin – van Logchem

4/12). Al vast hartelijk dank hiervoor.
…Of adopteer een Voedselpakket
Met een donatie van € 20,00 adopteert u
al een voedselpakket, waarmee u direct
een gezin helpt. Een voedselpakket
vertegenwoordigt een waarde van
ca. € 20,00. U kunt er dus zeker van
zijn dat u met uw bijdrage direct
hulp biedt, daar waar het echt
nodig is.

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 aan bij te dragen houden we
om de 2 maanden een inzameling voor
de Voedselbank Regio Rotterdam, waar
Lansingerland onder valt. U kunt hier aan
meedoen door een of meer van de onderstaande producten te doneren in de Pius X
St. Maarten deelt zijn mantel
kerk (zaterdag 3/12) en OLVG kerk (zondag

Crèche tijdens de
familievieringen!
Op de zondagen dat er een familieviering
is, kunnen de kinderen die jonger zijn dan
4 jaar gebruik maken van de crèche. We
zitten met de kinderen in de pastorie waar
verschillend spelmateriaal aanwezig is voor
wisselende leeftijden. Ook is er een mogelijkheid om muziek te draaien tijdens het
spelen. Er worden boekjes voorgelezen en
kinderen die zin hebben om te kleuren,

knippen en/of plakken kunnen hun fantasie
de vrije loop laten gaan. Met elkaar gaan
we ook tijdens de dienst naar de kerk toe
om met elkaar op het altaar het ‘Onze Va-

U kunt uw bijdrage over maken
op rekening IBAN NL02 INGB
0006017573 t.n.v. Stichting Voedselbank Nederland regio Rotterdam
o.v.v. donatie.
MOV-groep Berkel en Rodenrijs

der’ te zingen. Daarna wensen we elkaar de
vrede en gaan we weer terug naar de pastorie. Op de foto is te zien wat de kinderen
in september gedaan hebben. Willen jullie
als gezin naar de familieviering toe dan zijn
de jongere kinderen (tot 4 jaar) welkom bij
de crèche. Na afloop wordt iedereen in de
gelegenheid gesteld om in het Willem Huygensz wat te drinken met elkaar. Misschien
tot 20 november!
Esther Pieterse
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Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Berichten van de Pius X
Zondag 27 november is er om 11:00 uur
een speciale mis ter gelegenheid van het
25 jarig bestaan van de huidige Pius X
kerk in Rodenrijs. De viering van zaterdagavond 26 november is verplaatst naar
de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk.
Zaterdagavond 3 december wordt er na
de mis van 19:00 uur in de Pius X kerk
een kopje koffie geschonken. Iedereen is

van harte uitgenodigd om na de mis nog
even na te praten.
Zondag 4 december is er een bijeenkomst
voor de alleenstaanden in de Pius X kerk
aan de Anjerdreef 48 in Rodenrijs. Deze
gezellige middag begint om 14:00 uur en
zal tot 17:00 uur duren. Iedere alleenstaande is van harte welkom op deze middag.
Marc Koot

Traditionele LTO oogstdankdag
op zondag 9 oktober j.l.
De viering begon met een eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk
waarbij werd voorgegaan door pastoor J.
Zuidgeest. Hierna was er in parochiehuis
Willem Huygensz een gezellig samenzijn
met koffie en een drankje. Aansluitend
werd de kerkveiling gehouden waarvan de

opbrengst bestemd was voor het restauratieproject van de kerk. Het altaar was weer
prachtig versierd door de bloemengroep
met mooie produkten welke door de LTOleden beschikbaar werden gesteld. Deze
kregen een goede bestemming voor zieke
parochianen en de nabestaanden van overleden parochianen.
Wim van Kester

Puravida
Voor een uitvaart
op uw manier!
Monuta Puravida
Yvette van Dorp
Marnix Gijsenstraat 10,
Berkel en Rodenrijs
Telefoon: 06 - 20 98 78 91

Wilt u ook
adverteren in
De Morgenster?

puravida@monuta.nl
www.monutapuravida.nl

Neem dan contact op met
Inge de Kroon,
015 - 361 54 71 of
ingedekroon@
telstar-uitgeverij.nl

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

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

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

010 - 524 01 23

dag en nacht bereikbaar

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

Biemans uitvaartzorg,
zeker, betrouwbaar

‘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!

