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Paus Franciscus over het gezin in deze tijd
De schoolvakanties staan weer voor de
deur. Heel wat gezinnen zullen weer op vakantie gaan. Een fijne tijd, maar ieder neemt
zichzelf mee en spanningen en ergernissen
die er thuis zijn kunnen ook in de vakantie
de kop opsteken.
Kortgeleden heeft de paus een brief geschreven over het gezinsleven van deze tijd.
Hij schreef deze brief nadat hij eerst enquêtes gehouden heeft onder alle katholieken
in de wereld en twee bisschoppensynodes
over dit onderwerp georganiseerd heeft.
Hij weet dus wat er leeft onder de basis,
waar de moeilijkheden en mogelijkheden
liggen en hoe verschillend er in de verschillende continenten over gedacht wordt.
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De brief heet Amoris Laetitia, vertaald:
“Over de vreugde van de liefde.” Uit deze
hele brief ademt een barmhartige, begripvolle, liefdevolle, respectvolle geest van
paus Franciscus. Bisschoppen, priesters en
theologen moeten ophouden met veroordelingen van mensen die niet aan de kerkelijke leer en moraal kunnen voldoen. De
kerk moet een begripvolle en bemoedigende houding aannemen tegenover mensen
die niet leven in een geldig sacramenteel
kerkelijk huwelijk.

Oordelen vermijden
De paus schrijft dat de geschiedenis belast is met uitspattingen van patriarchale
structuren die de vrouw als minderwaardig
beschouwden. Vader en moeder spelen
echter beiden een eigen onvervangbare rol
in het gezin en aan kinderen mag een van
beiden niet bewust onthouden worden. In

nr. 81 schrijft hij: “Een kind dient geboren
te worden uit liefde en niet door andere
middelen want het dient de vrucht te zijn
van de specifieke echtelijke liefdesdaad van
zijn ouders”. In nr. 252 voegt hij er wel aan
toe dat een ouder die samenwoont met een
kind steun en troost moet vinden bij de andere gezinnen die de christelijke gemeenschap vormen, evenals bij de pastores.
Over samenwonenden, alleen burgerlijk
gehuwden, gescheiden en hertrouwde
mensen zegt de paus: “De kerk kijkt met
de liefdevolle blik van Christus naar hen,
… bemoedigt hen het goede te doen, voor
elkaar met liefde te zorgen en zich ten dienste te stellen van de gemeenschap waarin
zij leven en werken” (nr. 78)
En in nr. 295: “de kerk moet de gelegenheden aangrijpen om met geduld en fijngevoeligheid samenwonenden of alleen
burgerlijk gehuwden te begeleiden op de
weg naar de volheid van het huwelijk”. (zie
ook het artikel op mijn site www.internetpastoor.nl)
En dan in nr. 79 over moeilijke situaties en
gewonde gezinnen, dus over gescheiden
gezinnen en onvolledige gezinnen: “Er is
niet altijd sprake van schuld en vrije keuze …
Daarom moeten we oordelen vermijden die
geen rekening houden met de complexiteit
van de verschillende situaties, en moeten
we ook zien hoe die mensen lijden.”

Als een moeder
In nrs. 298 en 299 zegt de paus dat hertrouwde mensen gerespecteerd moeten
Lees verder op pagina 3
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worden als ze gewetensvol, met nieuwe kinderen, bewezen trouw, vrijgevigheid en christelijke toewijding leven. “Hertrouwden moeten op alle mogelijke manieren meer in de
christelijke gemeenschappen worden geïntegreerd… .. Zij behoren tot het Lichaam van
Christus, de Kerk, en kunnen een vreugdevolle en vruchtbare ervaring hiervan hebben.
Zij zijn gedoopt, zij zijn broers en zusters, de
Heilige Geest stort in hen gaven en charisma’s uit tot welzijn van allen. Hun deelname
kan tot uitdrukking komen in verschillende
kerkelijke diensten... Zij moeten zich niet buitengesloten voelen, maar levende ledematen
van de Kerk, en haar daarbij als een moeder
voelen, die hen altijd opvangt, met genegenheid voor hen zorgt en hen bemoedigt op de
weg van het leven en het evangelie.”

Pastor Winfried Kuipers

K. Bracco Gartner,
pastoraal werker

Afscheid van pastor Van Zaal

Locatiepastor Pijnacker

De parochie Christus Koning moet helaas afscheid nemen van pastor Van Zaal. Hij is vanaf
het begin van de federatie, 1 januari 2010, lid
geweest van het pastorale team. Hij had de
portefeuilles oecumene, gemeenschapsopbouw en contact met katholieke basisscholen. Toen we ook de locaties gingen verdelen
werd hij locatiepastor voor Nootdorp/Ypenburg. Pastor Van Zaal is heel wat keren met
zijn auto naar Nootdorp heen en weer gereden, soms tweemaal per dag. Zo nodig nam
hij een boterhammetje mee. Gelukkig had hij
geen hekel aan autorijden.

Catechese, communicatie.
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Secretariaat
Algemeen Secretariaat
info@parochiechristuskoning.nl

Nou, dit is toch duidelijke taal aan alle onbarmhartige, wettische en veroordelende pastores,
bisschoppen en christenen. Ik moet eerlijk zeggen dat deze brief mij aan het denken heeft
gezet. Ik heb gevoelsmatig ook wel de neiging
gehad om mensen te veroordelen die niet volgens de kerkelijke leer en moraal leven, hoewel
ik op mijn priesteropleiding ook geleerd heb
zoals Jezus niet te oordelen. Rationeel gezien
wist ik dat ook wel, maar mijn verstand en gevoel liepen hierin wat uiteen. De brief van de
paus heeft mijn hart geraakt en ik voel nu een
mildere, meer open en meer respectvolle houding naar mensen die een eigen weg zijn gegaan. De brief helpt mij om deze mensen toch
als volwaardige leden van de geloofsgemeenschap te zien en met hen in gesprek te blijven.

Pastor Van Zaal was echt een ‘basispastor’,
dat wil zeggen: hij liet overal zijn gezicht
zien: op recepties, werkgroepvergaderingen,
kerkbestuur, later locatieraad, secretariaat,
bij werkzaamheden van vrijwilligers zoals
schoonmakers, tuinmannen, schilders, etc.
Pastor van Zaal nam alle tijd voor de mensen en bleef zo lang mogelijk na bijeenkomsten aanwezig om zoveel mogelijk mensen te
spreken en aanspreekbaar te zijn.
Hij heeft ervoor gezorgd dat de pastorie in
Nootdorp een mooie spreekkamer heeft
gekregen, waar hij zelf maar korte tijd plezier van heeft gehad. Hij heeft een Woord
van Levengroep in de parochie opgezet. Dat
is een gespreksgroep rond een bijbeltekst
vanuit de spiritualiteit van de Focolarebeweging. Ik zal die groep van hem overnemen.

Hij organiseerde bijeenkomsten voor leden
van verschillende nieuwe bewegingen, zoals
de Charismatische Vernieuwing, Marriage Encounter, het Neokatechumenen, de Cursillo.
Pastor Van Zaal maakte zich sterk voor het
behoud van zoveel mogelijk eucharistievieringen, ook bij uitvaarten, en was altijd bereid
meerdere uitvaarten achter elkaar te doen.
Zelfs als het zijn beurt niet was en de familie
wenste een Eucharistieviering: zelden werd
vergeefs een beroep op hem gedaan.
Zeer nauwgezet bereidde hij al zijn preken,
artikelen, vergaderingen en vieringen voor.
Niets liet hij aan het toeval over.
Hij had een enorme inzet en was bij wijze van
spreken dag en nacht voor de parochie bezig.
Hij was een zeer vredelievend iemand, bleef
eindeloos onderhandelen om ruzies, conflicten of problemen op te lossen of meningsverschillen te overbruggen en wilde niemand
verliezen.
Wat ik het meest in hem gewaardeerd heb is
dat hij in staat was mensen met wie hij een
ernstig conflict of meningsverschil had gehad, later weer op te zoeken, zijn excuses aan
te bieden voor mogelijke fouten van zijn kant,
zich weer met hen te verzoenen en de persoonlijke relatie weer te herstellen. Een goed
voorbeeld in het Jaar van de Barmhartigheid.
Ook verlies ik in hem een zeer dienstbare
huisgenoot, die vaak de tafel dekte, de boodLees verder op pagina 4
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schappen deed en kookte. Dagelijks baden
we samen het liturgisch avondgebed en
zorgde hij voor meditaties van Chiara Lubich,
de stichteres van de Focolarebeweging, ook
wel het Werk van Maria genoemd. Samen
gingen we vaak naar bijeenkomsten van de
Focolare.

raat en in huis. Maar hij heeft na zijn enorme
inzet zijn rust wel verdiend en ik wens hem
dan ook namens het hele team een gezegende toekomst in het vormingscentrum
Mariënkroon van de Focolarebeweging, waar
hij gaat wonen, en succes met zijn parttime
pastorale taak in Woerden e.o.

Ik zal hem daarom zeker missen, in het pasto-

Winfried Kuipers, moderator.

Nieuws over de
zaterdagavondvieringen
In de maanden juli, augustus en september zullen de zaterdagavondvieringen
in onze parochie Christus Koning anders
verlopen dan u gewend bent.
In de bestuursvergadering van 25 mei jl. is
in overleg met het pastorale team hierover
een besluit genomen. Het team is in deze
periode onvolledig en we weten nog niet
wanneer er een nieuwe priester komt. Er
zijn een beperkt aantal gastvoorgangers
beschikbaar en in de zomermaanden is
het kerkbezoek op de zaterdagavonden
ook fors minder dan in de andere maanden.
Om het liturgisch rooster verantwoord in
te vullen is besloten om voorlopig tot 1
oktober iedere week twee zaterdagavondvieringen aan te bieden. Een in Pijnacker Nootdorp en een in Lansingerland. Omdat

zowel Bergschenhoek als Bleiswijk op zondag een viering hebben, zal de zaterdagavondviering elke week in de Pius X Kerk
in Rodenrijs gehouden worden. We weten
dat dit een ingrijpend besluit is.
Concreet betekent het voor Pijnacker Nootdorp en de Pius X Kerk dat er niets
verandert ten opzichte van het normale
zomerrooster. Het loopt wel wat langer
door. Voor Bleiswijk en Bergschenhoek
betekent het dat er in deze maanden op
zaterdagavond geen viering is en dat de
kerk dan dicht is.
Op elke locatie zal overleg plaatsvinden
tussen locatieraad, pastoraatsgroep en de
werkgroep van parochianen die voorgaan
in de zaterdagavondvieringen. Het mogelijk vaker inzetten van vrijwilligers die
voorgaan in vieringen zal ook besproken
worden.
Het bestuur en pastorale team
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Pastor Thijs van Zaal vertrekt na 6,5 jaar naar Woerden en Nieuwkuijk

Nog geen pensionering voor 68-jarige priester
In oktober 2015 wendde pastor Thijs van Zaal zich tot bisschop Van den Hende met de vraag: mag en kan ik met pensioen? De bisschop zei geen ja en
geen nee, maar gaf Van Zaal in overweging: “Je bent nog vitaal, zou je niet
halftijds ergens actief kunnen blijven?”
Door Sjaak Oudshoorn
Aldus gaat geschieden. Per 1 september
gaat pastor Thijs van Zaal halftijds aan de
slag in de parochie van Woerden, die ook
Oudewater, Kamerik en De Meije omvat. Er
is daar nu één voltijds priester.
Logische gedachte zou kunnen zijn: waarom blijft pastor Van Zaal niet voor een
halve werkweek in onze parochie actief?
Welnu, de parochie Christus Koning heeft
recht op een tweede voltijdspriester, ook al
blijkt het nu in de praktijk toch wat lastig
om daar iemand voor te vinden.
Hoe dan ook: pastor Thijs van Zaal vertrekt.
Op 3 juli heeft hij zijn laatste gewone viering en omdat het dan vakantie is, staat zijn
afscheid gepland op zondag 28 augustus
om 11.00 uur in Nootdorp. De viering in
Pijnacker is die dag om 9.15 uur.

Bescheiden
Thijs van Zaal is een zeer bescheiden man.
Voor hem was een afscheidsinterview in De
Morgenster niet zo hard nodig, maar hij
zei gelukkig ook geen nee. We treffen hem
thuis op de pastorie aan de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs waar hij enkele
maanden na zijn komst naar het Oostland
is gaan wonen.

Samen met onder meer collega Winfried
Kuipers, die hij al heel lang kent en met wie
hij in januari 2010 toen de parochiefederatie Oostland van start ging, aan de slag
ging. De federatie is per 1 januari 2015 één
parochie geworden, de parochie Christus
Koning, met de vijf kernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk, Nootdorp en Pijnacker.
Pastor Thijs van Zaal kijkt terug op een
mooie periode van 6,5 jaar. Een heel drukke
periode ook. Zijn werkweek hield nooit op
bij veertig uur. Er was en is altijd genoeg
werk te doen. Wat dat betreft, is het voor
hem ook een open vraag hoe hij straks het
werk in Woerden tot ‘halftijds’ kan beperken. Dat zal een hele toer worden.

Vroege roeping
Thijs van Zaal is op 19 mei 1948 geboren in
Hoogmade. Zijn moeder kwam uit Lisse en
zijn vader uit Woubrugge. Samen hadden
ze het postbedrijf in Hoogmade. Thijsje van
Zaal kreeg in de vijfde klas van de lagere
school – nu groep 7 – de roeping om priester te worden. “Een vriendje in mijn klas zei
al langere tijd dat hij voor priester wilde
gaan studeren. Hij had een oudere broer
die dat al deed. Ik voelde dat ook. De kerk
was eind jaren vijftig nog volop onderdeel

Pastor Thijs van Zaal bij zijn entree in januari 2010, toen er een nieuw pastoraal team aantrad
voor de Parochiefederatie Oostland.

van het leven. Je was daar iedere dag mee
bezig door de vieringen te bezoeken. Ik was
ook misdienaar en zat in het kinderkoor.”
“Op een bepaald moment zei de pastoor
tegen mij: ‘Is het niks voor jou om priester
te worden?’ Daar heb ik ja op gezegd. Ik
ben toen na de lagere school naar het Klein
Seminarie in Noordwijkerhout gegaan. De
opleiding die je daar kreeg, was feitelijk
een gymnasiumstudie. In 1966 ben ik geslaagden ben ik naar het Groot Seminarie
in Warmond gegaan.”
“Na een jaar werd Warmond gesloten in
het kader van een hele reorganisatie en
toen ben ik in Amsterdam verder gegaan
met mijn theologiestudie. Het was een roerige tijd met veel veranderingen in de kerk

Door het ijs
Als we vragen of pastor Van Zaal
over zijn periode in het Oostland ook
leuke verhalen kan vertellen, diept hij
een anekdote op uit de begintijd. “Ik
woonde nog in Hellevoet, omdat de
pastorie in Berkel nog niet klaar was.
Met de RandstadRail reisde hij met
horten en stoten door ijs en sneeuw
naar Pijnacker, omdat er met de auto
helemaal niet doorheen te komen
was.
Lopend met de kaart van Pijnacker
in handen, ging hij op zoek naar een
adres in Koningshof om daar een uitvaart te bespreken. Bij het gemeentekantoor raakte hij de weg kwijt.
Zonder het door te hebben dat hij
over water liep, stapte Van Zaal de
vijver op bij het gemeentekantoor.
Wat hij voor vaste grond had aangezien bleek dun ijs. Hij zakte er door
en stond tot zijn middel in het koude
water.
“Ik was snel op de kant maar had het
flink koud. Wat nu? Ik ben maar doorgelopen en de mensen op dat adres
hebben het niet door gehad volgens
mij. Ze hadden ook hele andere zaken aan hun hoofd en daarom durfde
ik ook niet om een droge broek te
gaan vragen.”
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en de samenleving. Een tijd ook van persoonlijke twijfels over mijn geloof. Was dat
sterk genoeg? Ik ben me in van alles gaan
verdiepen en heb in binnen- en buitenland
gereisd. Na verloop van tijd werd mijn geloof sterker. Ik wist en weet zeker dat God
bestaat en dat hij van mij houdt.”
Aan het eind van zijn twintiger jaren is Thijs
van Zaal gegaan voor het priesterschap.
Twee jaar heeft hij stagegelopen in Dordrecht en is daar diaken gewijd, totdat op
24 oktober 1981 in Rotterdam tot priester
is gewijd door toenmalig bisschop Simonis.

Kapelaan
Vervolgens aan het werk geweest als kapelaan in Leidschendam, in Schiedam en
liefst twintig jaar in Hellevoetsluis en directe omgeving. In 1991 maakte hij daar
het honderdjarig bestaan van de kerk mee.
Onlangs was de viering van het 125-jarig
bestaan. Daar is pastor Van Zaal ook weer
bij geweest, op uitnodiging van de mensen
daar die hem nog niet vergeten waren.
“Het was best lastig om na twintig jaar weg
te gaan. Je leert zo veel mensen kennen
met vaak zulke diepgaande contacten. Afscheid nemen is altijd lastig. Dat zal binnenkort ook wel weer blijken.”
Pastor Van Zaal heeft op alle plaatsen waar
hij heeft gewerkt het pastorale werk altijd
met heel veel voldoening gedaan. De afwisseling en variatie in de vele werkzaamheden en het ontmoeten van zo veel verschillende mensen, dat maakte en maakt
het werk voor hem boeiend.
“Nee, ik kan niet zeggen dat ik bepaalde
dingen meer of minder graag doe. Een uit-

Vakantie en muziek
Naast zijn werk heeft pastor Van
Zaal niet veel tijd voor hobby’s. Hij
heeft geen bijzondere bezigheden:
muziek is een hobby en op vakantie
gaan, liefst om ergens in de bergen
te wandelen. In diverse Europese landen komt hij regelmatig. Ooit was hij
in Brazilië om een collega te bezoeken en ook in Zuid-Afrika waar Hans
Spruit als priester actief was. Samen
met collega Winfried Kuipers was hij
ooit een paar weken in de VS, als onderdeel van de wereldreis die Kuipers
toen ondernam.
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Pastor Thijs van Zaal 6,5 jaar later bij de pastorie en de kerk in Berkel en Rodenrijs, waar hij
gedurende zijn dienstverband heeft gewoond.
vaart kan best heel pittig zijn maar het is
heel vaak ook bijzonder dankbaar werk. Het
hoort er allemaal bij. Het totaal maakt het
zo boeiend.”

Hellevoet en Oostland
In Hellevoetsluis kwamen de mensen van
buitenaf wonen. De kerk was een middel
om elkaar te leren kennen. Dat geeft een
andere dynamiek dan hier in het Oostland,
waar je een bestaande kern van mensen
hebt die elkaar kennen met als aanvulling
daarop mensen die zich nieuw komen vestigen en die overigens heel welkom zijn in
de kerk. Dat zie ik in alle vijf de kernen in
het Oostland: een goede harmonie tussen
bestaande en nieuwe mensen.”

Oostland
Pastor Thijs van Zaal en pastor Winfried
Kuipers zijn begin 2010 bewust samen aan
de slag gegaan in de Federatie Oostland, in
samenspraak met de pastoraal werkers en
later ook diaken Tolsma. In eerste instantie
was het motto ‘alles voor allen’, maar na
verloop van tijd bleek het toch handig als
iedere pastor zich vooral op één kern zou
richten en zo werd pastor Van Zaal de
pastor van Nootdorp, zonder overigens de
andere vier kernen uit het oog te verliezen.
“We gaan overal voor en wij zijn overal actief, maar de nadruk lag bij mij op Nootdorp.”
Pastor Van Zaal kwam en komt in alle vijf
kernen graag, maar heeft met Nootdorp

een iets sterkere band. Daarom vindt het
afscheid straks ook plaats in Nootdorp, in
de Bartholomeuskerk.
Pastor Thijs van Zaal is er van overtuigd dat
de katholieke kerk in Nederland en in het
bijzonder ook in het Oostland alle stormen
zal doorstaan en op een zeker moment
weer gaan opleven. Hoe dat moet en hoe
dat gaat, is een vraag waarop hij het antwoord niet kan geven, maar dat de Heilige
Geest daar een grote rol bij zal spelen, staat
voor hem als een paal boven het Berkelse
grondwater.

Spiritualiteit in gemeenschap
Pastor Thijs van Zaal voelt zich al heel lang
aangetrokken door de internationale Focolarebeweging. De kern van Focolare is spiritualiteit en verdieping in gemeenschap, dus
in onderlinge samenspraak en harmonie
tussen mensen die zich met elkaar verdiepen in geloof en
spiritualiteit. Eenheid en harmonie vanuit
liefde voor en tussen alle mensen, ongeacht
herkomst, ras, geloofsovertuiging; dat is
voor Thijs van Zaal onze essentiële levensopdracht. Jezus zegt in Johannes 17: ‘Mogen allen één zijn.’
Daaraan werken is een kernopdracht voor
Thijs van Zaal. Vanuit liefde de ander als
vriend blijven zien en behandelen, ook als
die persoon jou als vijand ziet, dat is de manier op tot een betere wereld te komen.
In de Focolarebeweging kan Van Zaal op
dit gebied het beste zijn ei kwijt, om het
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zo te zeggen. En dat is ook de
reden dat hij in juli niet alleen
naar Woerden verhuist maar
ook naar Nieuwkuijk in Brabant, waar hij gaat wonen in
een voormalige abdij van de
Cisterciënzers
waar een Focolaregemeenschap actief is met zo’n zestig
mensen van allerlei herkomst.
“Ik heb met de pastoor van de
parochie in Woerden overlegd
hoe ik mijn tijd het beste kan
indelen. Hij wil mij vooral inzetten voor de Sacramenten
en de Eucharistievieringen,
onder meer ook bij uitvaarten.
Het werkt dan niet als je steeds
maar drie dagen aanwezig
bent. De intentie is om het nu
zo te gaan invullen, dat ik de
ene week van dinsdag tot en
met zondag in Woerden
ben en de volgende week in

Nieuwkuijk. Daar heb ik geen
directe werktaken, maar ik wil
wel mijn bijdrage leveren aan
de levens- en geloofsgemeenschap daar.”
Met de bisschop is pastor Van
Zaal overeengekomen dat
hij voorlopig voor drie jaar in
Woerden en omgeving aan
de slag gaat. “Ik ben 68, voel
me nog goed, maar op mijn
leeftijd ben je toch wat sneller
moe, dus wilde ik in elk geval
korter gaan werken. Op deze
manier denk ik het goed in te
vullen en hoe het uitwerkt, zullen we zien. Ik heb de voorbije
35 jaar overal met plezier als
pastor gewerkt en heb er alle
vertrouwen in dat dit na mijn
mooie tijd in het Oostland ook
in Woerden gaat lukken.”

Van de bestuurstafel
Het is al weer enige tijd geleden
dat u wat gehoord heeft van
ons. Welnu, we zijn heel verheugd u te kunnen melden dat
we een nieuwe secretaris hebben gevonden. Daar hebben we
wel een jaar over gedaan! Uiteindelijk heeft Nora de Veld de taak
op zich genomen.
Nora is afkomstig uit de Onze
Lieve Vrouwe Geboorteparochie, uit Berkel en Rodenrijs dus.
Binnen die parochiekern is ze
jaren actief geweest als secretaris. Ze is dus ervaren. Nora is
getrouwd met Johan, heeft twee
dochters en zeven kleinkinderen. In haar werkzame leven is
ze directiesecretaresse en personeelsmanager bij Baumuller
Benelux bv in Breda.
Gelukkig kan Annemieke van
Kaam nu eindelijk haar functie in
goede handen achterlaten. Annemieke, heel erg bedankt voor
al je werk in de afgelopen jaren.
We zijn nu nog steeds op zoek
naar een bestuurslid voor personele zaken en een bestuurslid facilitaire zaken. Het zou fijn
zijn als mensen zich geroepen
voelen. Vooral parochianen uit
Bergschenhoek, Bleiswijk en
Nootdorp willen we oproepen.
Uit deze kernen zit er nu niemand in het Dagelijks Bestuur.

Jaarverslag
Op onze website vindt u het bestuurlijk jaarverslag van 2015.
Het afgelopen jaar was het eerste jaar van de parochie Christus
Koning. We hebben dit jaar gebruikt om aan elkaar te wennen.
Vijf verschillende parochies, die
samen nu één nieuwe parochie
vormen, zoiets kost tijd. Duidelijk
is voor ons wel geworden dat de
aandacht voor het jeugd- en jongerenwerk in onze parochie heel
belangrijk is. Daarnaast hadden
de funderingsproblemen onder
de OLV Geboortekerk in Berkel

onze volle aandacht.
Voor meer nieuws en ook voor
het financiele jaarverslag, verwijzen wij u graag naar onze
website.

Beleidsvisie
Een belangrijk punt voor het
Bestuur wordt in de komende
maanden de beleidsvisie. We
gaan nadenken over de toekomst
van de kerk en van onze parochie
in het bijzonder.
Met elkaar de boodschap van
Jezus, de liefde van God voor
alle mensen, zichtbaar maken
en uitdragen. Dat vinden we de
missie van parochie Christus Koning anno 2016.
Onze parochie biedt een ontmoetingsplaats waar vreugde
en nood gedeeld kunnen worden. De parochie schept mogelijkheden om de relatie met God
ter verkennen en te versterken.
We hebben een betekenis met
elkaar, in de samenleving en inspireren de liefde van God. We
vieren, leren en dienen elkaar.
Onder leiding van het Dagelijks
Bestuur van onze parochie en
met het voltallig bestuur en de
pastoraatsgroepen zijn we dit
jaar gestart met het uitwerken
van onze toekomstverwachting.
Hoe geloven we over vijf tot tien
jaar met elkaar? Op welke wijze
zal dat dan plaatsvinden? Wat
moeten we nog meer organiseren voor- en door vrijwilligers?
Hoe staat het met de financiën
dan? Kortom, wat zouden we
nu al moeten starten om vitaal,
en op de toekomst voorbereid
te zijn? Dit zijn allemaal vragen
die we in de komende maanden
willen beantwoorden. Periodiek
zullen we u informeren omtrent
de voortgang hiervan.
Heeft u vragen of opmerkingen?
We horen graag van u via secretaris@parochiechristuskoning.
nl.

Namens het bestuur,
Anita Smits
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19 November patroonsfeest
Wat is dat nog ver weg, zult u misschien
denken. Nu al aandacht voor het patroonsfeest van 19 november. De zomervakantie
moet nog beginnen.
Toch wil ik u graag wijzen op dit patroonsfeest. Elk jaar vieren we in het laatste weekend van november het feest van onze
patroonheilige Christus Koning. In de voorgaande jaren, toen we nog een federatie
waren, bleef dit beperkt tot een eucharistieviering en een drankje na afloop. Vorig
jaar, toen we voor het eerst de parochie
Christus Koning vormden, hebben we het
nog rustig aan gedaan. Het kost tenslotte
heel wat tijd en moeite voordat een fusie
goed op de rails staat.
Het patroonsfeest van afgelopen jaar had
overigens een heel gezellige bijeenkomst
na de viering. Veel parochianen waren in
Bleiswijk gebleven voor een kopje koffie

en een praatje. Nieuwe contacten werden
gelegd. Ook dankzij de voortreffelijke en
gastvrije organisatie door de parochiekern
van Bleiswijk.
Dit jaar willen we het wat groter aanpakken
en het accent nog meer leggen op ontmoeting. We hebben daartoe een programma
gemaakt dat al begint op de zaterdagmiddag. Dan zal er een voorstelling plaatsvinden van Peter Vermaat: Het geheim van de
kleermaker. Peter Vermaat is dichter-verteller en vertelt poëtische verhalen met een
biografisch of sprookjesachtig karakter. Hij
visualiseert zijn verhalen met karakteristieke poppen (vaak levensgroot) en objecten.
De voorstelling is bedoeld voor de leeftijd
van 4 tot 94 jaar en zal plaatsvinden in de
Willibrordkerk, Smitshoek 122 in Bergschenhoek. De middag begint om 15.30u.
Aansluitend zullen we samen een broodmaaltijd nuttigen. We sluiten de middag af
met een eucharistieviering om 19.00u in de

Meezingen in “The Young Messiah”
Wie kent ‘m niet: Tom Parkers bewerking van Händel’s “The Young
Messiah” met geweldige arrangementen van o.a. “Every Valley”,
“Unto Us A Child is Born”, “I know that My Redeemer Liveth” en het
majestueuze “Hallelujah”?
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar trekt The Choir Company
in november met dit prachtige project door het land en staan er
maar liefst 10 verschillende concertlocaties op de planning. Je kunt
meezingen in één van de projectkoren. Voor enthousiastelingen is
er een mogelijkheid om meerdere concerten mee te zingen. Zo zijn
er concerten in Zoetermeer en ’s-Gravenzande. Meezingen in één
van The Choir Company projectkoren met dirigent Maarten Wassink is een geweldige uitdaging voor zangers en zangeressen die
graag hard willen werken, veel willen leren en samen het hoogst
haalbare niveau willen bereiken. Veel zangers en zangeressen uit
bestaande koren zien het meezingen in een projectkoor als een
zeer waardevol uitstapje.

Kinderkoor De Kerkrakkertjes
op zoek naar….. dirigent en
instrumentaal begeleider
Het kinderkoor De Kerkrakkertjes van de
Sint Willibrordkerk in Bergschenhoek is op
zoek naar een nieuwe dirigent. De afgelopen jaren heeft Shirley de Jong met veel
plezier en enthousiasme het koor geleid,
maar zij heeft aangegeven per 10 juli 2016
te stoppen. Het is fijn als we in september
kunnen starten met een nieuwe dirigent.
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kerk van Bergschenhoek.
Zet deze datum vast in uw agenda. Na de
zomervakantie kunt u zich inschrijven voor
deze middag. Alles is gratis, maar we willen wel graag weten op hoeveel mensen we
kunnen rekenen. We hopen op een volle
kerk!

Anita Smits
bestuurslid Communicatie

Bijzonder is dat dit jaar de eerste helft van het programma geheel
vernieuwd is. Natuurlijk zal een selectie gepresenteerd worden 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.
Natuurlijk is The Choir Company band ook dit jaar weer van de partij aangevuld met Peter van Essen op viool en Cora Paulides op cello, dus het belooft voor zowel publiek als iedereen op het podium
weer een heel bijzondere ervaring te worden.
Alle informatie over opgave, de repetitielocaties, oefendata, deelnamekosten etc. vind je op de website van The Choir Company; www.
choircompany.nl.
Tom van der Hoeven

Kinderkoor De Kerkrakkertjes heeft momenteel 9 leden in de leeftijd vanaf 7 jaar.
Elke week is er repetitie in de parochiezaal
van de Willibrordkerk aan de Smitshoek
120. Tien keer per jaar zingt het koor tijdens
de gezinsvieringen in de kerk (zondag 9.15
uur).
We zijn op zoek naar iemand die muzikaal
en creatief is, goed met kinderen overweg
kan, enthousiast is en enige affiniteit heeft
met de kerk.

De functie van dirigent kan gecombineerd
worden met die van pianist, maar zo nodig
gaan we ook op zoek naar instrumentale
ondersteuning tijdens de repetities en vieringen.
Mocht je interesse hebben, weet je iemand
of wil je meer informatie, neem dan contact
op met pastor Marjo Wijsman, via e-mail:
pastorwijsman@parochiechristuskoning.nl
of bel 06 81208567.

Algemeen Parochienieuws
Themawandeling: Duurzaam
Samenleven
Op zondagmorgen 12 juni heeft een groep
van tien wandelaars een wandeling gemaakt van Bergschenhoek naar Bleiswijk
met als thema: Duurzaam Samenleven, geinspireerd op de teksten van de pauselijke
encycliek Laudato Si.
Om 9.15 uur sprak pastor Marjo Wijsman,
na een inleidende tekst, een zegen uit over
de groep en hun meditatieve wandeling. Er
was een wandelboekje samengesteld met
drie themaoverwegingen:
De aarde als gave: Paus Franciscus roept
op om de aarde als schepping te zien, die
voortkomt uit Gods liefde. (LS 76-77)
Zorg voor het huis: Wij zijn geroepen om
in ons werk een dimensie van ontvankelijk-

heid en toewijding te betrekken, wat iets
heel anders is dan inactiviteit. (LS 237)
Ons gemeenschappelijk huis: Paus Franciscus nodigt ons uit om naar onze wereld te
kijken als een eenheid en te beseffen dat
alles met elkaar samenhangt. Van daaruit
roept hij op tot nieuwe, universele solidariteit. (LS 14)
De wandelaars hebben de wandeling als
heel prettig en inspirerend ervaren. Het
was goed weer, soms zelfs een beetje
warm, want er zat een goed tempo in. Op
drie plekken werd even stilgestaan om het
volgende thema door te nemen en met elkaar door te spreken, wat heel inspirerend
was.
Om ongeveer kwart voor elf werd de kerk
van Bleiswijk bereikt. De wandeling van
6.5 km bleek dus bijna 8 km te zijn en dan
nog op tijd arriveren…. een prestatie! In de
pastorie stonden koffie, thee en water klaar
voor de dorstige wandelaars en kon men
even ontspannen, om de viering fris bij te
kunnen wonen. Tijdens de overweging ging
pastor Marjo in gesprek met de wandelaars om de indrukken te evalueren. Hieruit kwam een mooie overweging voort, die

Welkom op Alpha!
Waarom hebben wereldwijd meer dan 24 miljoen mensen
een Alpha gevolgd?
Waarom worden er op maar liefst 87.000 plekken Alpha’s gegeven, waarvan ruim 500 in Nederland?
Waarom ontdekken steeds meer mensen Alpha?
Waarom organiseert de Parochie Christus Koning al voor de 17e keer een Alpha?
Kom vrijblijvend naar de Alpha-informatieavond en ontdek het
zelf!
Jong of oud, gelovig of niet-gelovig, vragen of twijfels, u bent
van harte uitgenodigd.

Berichtje van diaken Pier Tolsma
Als u dit leest ben ik me volop aan het inwerken in de parochiefederatie Vlietstreek. Nieuwe mensen leren kennen, nieuwe collega’s,
andere kerken en andere gewoonten, het begint al wat te wennen.
Met veel genoegen kijk ik terug op de ruim vijf jaar dat ik in de parochie Christus Koning in uw midden mocht vertoeven. Het is een
goede tijd geweest.

ons ook aan het denken heeft gezet over
ons milieu.
Dit initiatief van de MOV-groep van de
Christus Koning Parochie is zeker een volgend jaar voor herhaling vatbaar. Wij hopen dan dat wij een nog grotere groep
wandelaars kunnen verwelkomen.
Namens de MOV-groep,
Roos Huijers –Ballering

Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten
ontdekt u wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al
uw vragen en praat met andere deelnemers door
over vijftien inspirerende onderwerpen. De cursus
duurt 10 avonden en een zaterdag.
De informatie-avond is op donderdag 8 september
a.s. in de Parochiezaal van de Bartholomeuskerk aan de
Veenweg 36 te Nootdorp om 20.00 uur.
Wilt u zich aanmelden of wilt u nadere informatie mail dan naar:
AlphaParochieChristusKoning@gmail.com
of bel met Jacinta Bunnik telefoonnummer: 06-45647007.

Team Alpha Parochie Christus Koning

Graag wil ik langs deze weg iedereen nogmaals bedanken voor de
vele ontmoetingen en de prettige samenwerking. Ook mijn oprechte dank voor de vele hartelijke woorden die er bij mijn afscheid
werden gesproken en de vele blijken van waardering die ik heb mogen ontvangen.
Groeten,
Pier Tolsma, diaken
De Morgenster 9

Algemeen Parochienieuws
Vormsel Pijnacker-Nootdorp
Zaterdag 14 mei hebben we met de
Vormelingen uit Pijnacker en Nootdorp, die in januari 2016
hun H. Vormsel hebben ontvangen,
de Vuurdoop bezocht. De Vuurdoop
vond plaats in de kathedraal te Rotterdam. De bisschop opende de viering en met elkaar hebben we gebeden en gezongen. Daarna hebben we
workshops gevolgd. We hebben de
toren beklommen, een theatervoorstelling gezien en een geloofsgesprek gehouden.
Een mooie en indrukwekkende afsluiting van het project.

Informatieavonden Vormsel
Na de zomervakantie gaan de jongeren uit
groep 8 zich voorbereiden op het H. Vormsel.

Wat heeft dit met jou te maken?
In het verleden hebben je ouders je laten
dopen, omdat ze jou het beste wilden meegeven uit hun eigen leven. Ze hebben je
binnengeleid in de wereld van het geloof.
Dat was een keuze van je ouders. Nu ben je
oud genoeg om de keuze van je ouders tot
jouw eigen keuze te maken. Je staat nu voor
de vraag: kan ik achter mijn geloof staan?
Kan ik mij, op mijn eigen manier, door het
geloof laten inspireren? Om deze vragen te
beantwoorden moet je wel eerst weten
waar het geloof over gaat. En dàt is nou
precies de bedoeling van het vormselproject!
Om het project en de bijbehorende werkwijze uit te leggen vinden er informatiebijeenkomsten
plaats in diverse parochiekernen:
Bergschenhoek, Berkel en Bleiswijk :
woensdag 24 augustus om 19.30 uur, in
de pastorie te Bergschenhoek.
Pijnacker en Nootdorp: donderdag 13 september 2015 van 19.30 uur tot 21.00 uur,
in het Parochiehuis (naast de kerk, aan de
Oostlaan 38a, 1e verdieping) te Pijnacker.

tot 24 augustus (B-driehoek) of 20 september (Pijnacker-Nootdorp):
Pijnacker en Nootdorp: vormsel.pijnackernootdorp@gmail.com
Bergschenhoek, Berkel en Bleiswijk: SecretariaatBergschenhoek@ParochieChristusKoning.nl of tel. 010-5212313
Naast enkele bijeenkomsten maakt ook
een vormselweekend (van 25 t/m 27 november voor de B-driehoek en
28 t/m 30 oktober voor Pijnacker-Noortdorp) deel uit van de
gezamenlijke voorbereidingen.
De Vormselvieringen zullen plaatsvinden op zaterdag 14 januari 2017
in de kerk in Berkel, en op zaterdag 21
januari 2017 in de kerk in Pijnacker.
Met vriendelijke groeten,
Vormselwerkgroep Bergschenhoek, Berkel en
Bleiswijk
Vormselwerkgroep Pijnacker-Nootdorp

Opgeven voor het Vormsel kan via e-mail,

Laat je zorgen achter bij God en ga verder met je
leven
Column van René Mittertreiner

Een gehaast man doet zijn werk tweemaal - Perzisch
gezegde (*)
Het was lekker weer, dus hij besloot op zijn fiets naar zijn
werk te gaan. Zijn maatpak kreukte niet bij deze inspanning en zijn nette sokken bleven droog, want er waren
geen plassen om doorheen te waden. Veel tijd had hij
echter niet! O, een stoplicht, dan kon hij mooi even zijn
mail bekijken. O, het was nog rood, snel nog wat tikken.
Hè, was het nu al groen? En hij was nog niet uitgetikt? Snel
die slak even inhalen, want die had blijkbaar geen haast...
Er zat belangrijke mail bij, hij had zelfs bericht van de superieur van
zijn superieuren... Ah, weer een stoplicht, pring, een nieuw mailtje.
Nou, hier kwam geen verkeer aan, dan kon hij het er wel even op
wagen om door rood te gaan...
Hee, hoo, wat nu, die vrachtwagen, remmen, remmen, fietsen, HELP!!!
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De ambulance heeft hij niet meer gehoord. De belangrijke mail
heeft hij niet meer gelezen. Zijn dochter zat naast hem bij het bed
toen hij ontwaakte op de EHBO-afdeling van het ziekenhuis. "Vader, gaat het weer een beetje? Je hebt uren geslapen!"
De arts zei dat hij geluk had gehad, veel geluk! "U heeft op het
randje gelegen! Maar u bent enorm snel weer opgeknapt!"
Ja, snel, dacht hij, dat past bij mijn levensvisie... Na een korte
revalidatie was hij weer de oude.
In het besef dat hij door het oog van de naald was gekropen, besloot hij zijn leven radicaal om te gooien! Zijn
dochter had zich aangemeld als vrijwilliger in Afrika, hij
besloot te gaan werken bij een toetsingscommissie voor
vluchtelingen. Want naastenliefde was belangrijker dan carrière maken. En hij was zich bewust van Wie hij die tweede
kans gekregen had! En hij wilde goed voor Hem zijn, want Hij
was goed voor hem geweest.
(*) spreuk uit de Gerarduskalender van de redemptoristen, klooster
Wittem

Parochiekern H. Bartholomeus
Voorstellen pastoraatsgroep deel 3

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

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

Kopij

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

Als nieuwste lid van de pastoraatsgroep wil ik
graag Henk van der Sman voorstellen. Deze
48- jarige geboren en getogen Nootdorper is
getrouwd met Femke van der Sman, onze gewaardeerde medewerkster op het secretariaat.
Samen hebben zij twee kinderen: Yu-Li van 11,
en Guus van 9 jaar. Henk is werkzaam bij een
Scheveningse rederij als financial controller.
Eerdere functies binnen de kerk bekleedde
Henk als penningmeester, beheerder begraafplaats, Kerkbalans en ook als penningmeester bij federatie Oostland, welke
voorafging aan onze huidige Christus Koningparochie. Begrijpelijke functies gezien
zijn staat van dienst in het dagelijks leven,
maar Henk kijkt er erg naar uit om zich nu
eens op de inhoudelijke kant van de parochie
te kunnen concentreren.
Henk zal zich vanaf 1 juni bezig gaan houden
met de portefeuille dienen (diaconie). Juist in
dit jaar van Barmhartigheid kunnen de waarden en daden van ons geloof, en de wijze
waarop wij deze uitvoeren, tot uiting komen,
zegt hij. Er gebeurt al veel op dit gebied, maar
Henk wil graag op dit gebied een initiatiefnemer zijn. In deze rol wil hij krachten bundelen
en zorgen dat deze belangrijke werken goed
blijven en deels nog worden geregeld.
Gevoel voor verhoudingen, transparantie
en het stimuleren van samenwerking tussen
de verschillende werkgroepen zijn de sterke
punten van Henk die hij voor onze parochie
in wil zetten. Hij wil graag met anderen op
zoek naar de juiste verhoudingen en goede
connecties om ons geloof en ons dagelijks
leven met elkaar in verbinding te brengen.
Op mijn vraag hoe hij de samenwerking met
de diverse werkgroepen en het pastorale
team ziet zegt Henk het volgende; “Vergelijk
het met de telefoniste van vroeger die beller
en ontvanger met elkaar verbond. Het liefste
gaat alles al automatisch, maar waar nodig of

gewenst kan ik in mijn rol de verbindingen
leggen.
Diaconie meer op de kaart van Nootdorp/
Ypenburg zetten is het doel van de nabije
toekomst als het aan Henk ligt. Ook hoopt
hij dat wij de waarden van ons geloof weer
meer durven uitdragen. Dit is zijn ambitie, en
hiervoor rekent Henk op de steun en leiding
van de Heilige Geest. Heerlijk nuchter voegt
hij eraan toe: “Mocht die hulp en de resultaten nog even uitblijven dan is het voor nu,
handen uit de mouwen, poten in het veen,
en aanpakken wat aangepakt moet worden.
Ik ga ervoor! Als dat geen Nootdorpse uitspraak is!
Het motto van Henk is; Dienen is leven. Ontvangen is geven.
Aan het einde van deze voorstelreeks zou ik
alle parochianen willen vragen om voor dit
moedige drietal leidinggevende mensen te
bidden dat zij in hun taken gesteund mogen
worden, en in goede onderlinge harmonie
beslissingen mogen nemen voor het welzijn
van heel onze parochie.
U kunt contact opnemen met Henk via de
email en telefoon:
DiaconieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
015-3105115
Erika de Vries

Bartholomeuskerk Nootdorp: Parkeren langs de waterkant van de
Veenweg is niet toegestaan
Op last van de gemeente, de brandweer en de politie mag er vanaf heden tijdens vieringen en evenementen in de Bartholomeuskerk niet meer geparkeerd worden langs de
waterkant van de Veenweg. Als er toch geparkeerd wordt op die plek dan riskeert u een
boete.
De locatieraad van de parochiekern H. Bartholomeus Nootdorp-Ypenburg
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Parochiekern H. Bartholomeus
Misdienaarsuitje

Kinderkerk terugblik
schooljaar 2015-2016

Wij zijn Nynke Kampen en Sake Kampen en
we gaan verslag doen van het misdienaars
uitje van 27 mei 2016.
We zijn met alle misdienaars, acolieten,
Marcella en pastor Van Zaal naar bowlingcentrum Westerpark geweest en daar gingen we met z’n allen pannenkoeken eten en
bowlen.
Het was super leuk. We mochten zelf onze
pancake’s maken en we deden ook nog een
soort wedstrijd wie het mooiste vormpje
kon maken van zijn pannenkoek. De uitslag
was dat Annelies en Lorena het heel goed
konden. Op naar de bowlingbaan.
Op de bowling baan gingen de meisjes tegen de jongens strijden. Alleen pastor Van
Zaal deed met de meisjes mee. Uiteindelijk
hebben natuurlijk de meisjes gewonnen.
Normaal is de speeltuin naast het bowlingcentrum om 6 uur ’s avonds gesloten, maar

Kinderkerk zomervakantie
Op zondag 3 juli om 9.15 uur was alweer de
laatste keer dat we een apart programma
aanboden voor de kinderen in de kerk.
Nu zijn de kinderkerkmedewerkers op vakantie… Maar niet getreurd. Op zondag
28 augustus om 11.00 uur begint weer het
nieuwe kinderkerkseizoen. Dan zijn alle kinderen tussen 0 en 12 jaar weer van harte
uitgenodigd om te komen. Zij krijgen dan
met hun eigen leeftijdsgenoten onderricht
in de zondagse evangelielezingen. Wij doen
12 De Morgenster

natuurlijk werd er voor ons een uitzondering gemaakt. Wij mochten als groep alleen
nog een half uur in de speeltuin spelen. En
natuurlijk was het een pretboel. Op naar
huis.
Iedereen vond het heel jammer dat we
weer naar huis moesten maar het kon niet
anders. Verdeeld over 3 auto’s gingen we
terug naar de kerk en van daar uit werden
we weer naar huis gebracht.
Bedankt Marcella voor het organiseren.

dit via muziek, spel, kleurplaat, of werkjes
en gerichte vragen over de teksten die bij
de leeftijd passen! De liefde van Jezus staat
hierbij voorop.
Ook de ouders met hun kinderen die de
kinderkerk nog niet, kennen willen wij van
harte uitnodigen om eens te komen kijken.
De medewerkers van de kinderkerk wensen
u en uw kinderen een fijne vakantietijd toe.
Hartelijke groet, Karin Smid, coördinator
Kinderkerk

Het is weer een mooi Kinderkerkjaar
geweest. Elke week hebben we met
de kinderen op hun niveau de lezing
die in de kerk ook werd gelezen besproken. De ene week maakten we
een puzzel of kleurplaat, de andere
week waren we druk aan het knutselen met windmolens, schaapjes, etc.
Daarnaast hebben we met speciale
projecten verschillende activiteiten
gedaan. Tijdens de Advent, hebben
we de deur naar de (kerst)stal geopend. Tijdens de vastentijd hebben
we 40 dagen een weg gelopen naar
het Kruis en met Pasen de opstanding van Jezus met elkaar beleefd.
En onlangs hebben we in de kerk in
de Meimaand van Maria een levende
Rozenkrans met alle aanwezige kinderen gevormd. Dit was zeer indrukwekkend en ontroerend om met elkaar dit te doen.
Wij, de medewerkers van de kinderkerk, willen alle kinderen die het
afgelopen jaar de kinderkerk bezochten, bedanken voor hun trouwe
komst naar de kindernevendienst.
Wij hopen jullie het nieuwe seizoen
weer te begroeten. Wist je dat er dit
jaar meer dan 80 kinderen tussen 0
en 12 jaar naar de kinderkerk kwamen
en dat er gemiddeld 9 kinderen bij
de groep van 0-7 jaar en 6 kinderen
bij de groep van 7-12 jaar aanwezig
waren? Daarnaast hebben 12 vrijwilligers, samen 38 weken, 4 vrijwilligers
per week, de kinderkerk verzorgd.
Dus al deze kinderen kregen samen
ruim 550 keer onderricht. Met elkaar
maken wij een levendige kerk!
Mocht je ook deel willen uitmaken
van ons team, stuur me dan een email. Een fijne vakantie toegewenst.
Hartelijke groet, Karin Smid,
coördinator Kinderkerk,
elkkarin@hotmail.com

Parochiekern H. Bartholomeus
Vooraankondiging:
Musical sterren voor 1 dag
gezocht!!!

wensen en/of allergieën).
We hebben die dag ook hulp nodig
bij het begeleiden van de groepen
kinderen. Hulp is nodig bij het knutselen, schminken, eten en drinken,
schoonmaken, decorbouw en techniek. Iedereen ouder dan 13 jaar kan
zich daarvoor aanmelden bij het
zelfde e-mailadres. Hier kun je ook
terecht voor vragen. Zowel kinderen
als helpers: meld je snel aan (er kunnen max. 120 kinderen meedoen).
Na aanmelding ontvangen kinderen en helpers verdere informatie
over 24 september.

De Vliegende Speeldoos komt weer
naar Nootdorp-Ypenburg. Deze
keer met de musical Mozes waarin
kinderen mogen meedoen.
Alle kinderen in de basisschoolleeftijd worden hiervoor van harte uitgenodigd. Op zaterdag 24 september leren jullie in 1 dag een musical.
Dezelfde avond is de uitvoering.
Vier jaar geleden speelde de theatergroep ‘De Vliegende Speeldoos’
samen met kinderen met groot succes de musical ‘Het Geschenk’ in de
Bartholomeuskerk aan de Veenweg
in Nootdorp.
De Raad van Kerken NootdorpYpenburg heeft De Vliegende
Speeldoos opnieuw uitgenodigd,
dit keer met de musical ‘Mozes’ op
zaterdag 24 september. En opnieuw
kunnen kinderen in de leeftijd van 4
tot 12 hierin meedoen, want voor elke leeftijdsgroep is een rol weggelegd.
De musical gaat over het Bijbelse verhaal
van Mozes die het volk Israël uit het slavenland Egypte bevrijdt en met het volk op
weg gaat naar het door God beloofde land.
De musical wordt in één dag, samen met
de theatergroep ingestudeerd en diezelfde

Banneux
Ongeveer 30 kilometer vanaf Luik ligt het
Heiligdom van Banneux Notre Dame. Hier
verscheen Maria in 1933 acht maal aan Mariëtte Beco en maakte zich bekend als de
Maagd der Armen. Zij deed de belofte de
zieken te helpen en het lijden te verlichten. Al vele jaren organiseert
het Bisdom Rotterdam mooie
bedevaart reizen naar dit lieflijke Maria oord, waar Maria
wordt geëerd als de Moeder
Gods, de Maagd der Armen
van Banneux.
Ook dit jaar organiseert het Banneux Co-

Wie dit mooie evenement voor
kinderen een warm hart toedraagt
en financieel wil steunen kan een
bedrag overmaken op giro NL35
RABO 0347 1548 59 t.n.v. H.J. van
Herk – Berkhof o.v.v. ‘Musical Mozes
24 september’.

avond om 19.00 uur voor alle ouders, familieleden en vrienden opgevoerd.
Uitnodigingen om zich aan te melden
worden verspreid via de kerken en de basisscholen. Maar ook wie dit leest en mee
wil doen kan zich aanmelden via: musicalmozesnootdorp@gmail.com (graag met
naam/leeftijd/ je basisschoolgroep na de
zomer/telefoonnummer/eventuele dieet-

mité van het bisdom Rotterdam weer een
mooie bedevaart reis naar Banneux ND in
de Belgische Ardennen. Al meer dan 60
jaar gaan er jaarlijks vele mensen uit onze
omgeving op deze waardevolle reizen met
ons mee. Naast de dagelijkse vieringen is er
ook veel tijd voor ontspanning
met elkaar. De voor ons gereserveerde accommodatie in
Banneux is gelegen in een
rustige omgeving aan de
rand van een dennenbos,
waar mooie wandelingen
kunnen worden gemaakt. We worden
begeleid door een
arts, verpleegkundigen en algemeen

medewerkers die u op deze reis op alle mogelijke manieren van dienst kunnen zijn, als
dat nodig is of als u dat wilt. We zijn er dit
jaar van vrijdag 2 tot en met dinsdag 6 september. Niet alleen Vicaris Dr. A.J.M. v.d.
Helm gaat met ons mee maar ook onze
Bisschop Mgr. J. v.d. Hende zal ons in dit
weekend bezoeken. Het gemengd zangkoor Laus Deo zal de internationale eucharistieviering op zondag opluisteren.
Graag nodigen wij u uit eens na te denken
of deze reis mogelijk ook iets voor u kan zijn.
Voor verdere informatie over het programma
en/of opgave kunt u contact opnemen met
Mw.A.P. Opstal uit Pijnacker en dhr. Gerard
de Bruijn uit ’s Gravenhage. Adres en telefoonnummers zijn bij de redactie bekend.
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Parochiekern H. Joannes de Dooper
Nietjes voor het Parochiehuis

Colofon

Het Parochiehuis wordt intensief gebruikt.
Door de bridgers, bruiloftgasten, uitvaartgangers en anderen die de benedenruimte
met de beheerders Wim en Caroline van
Leeuwen bezoeken. De bovenruimte met
aparte ingang is in gebruik bij de eigen koren Belle Noci, Salvation, Vivace, Cecilia,
en bij Rock Solid en andere werkgroepen.
Daarnaast gebruiken verschillende externe
(project)koren de bovenverdieping voor hun
repetities. Zo in het centrum en vlak bij het
Metrostation ligt het Parochiehuis beslist op
een A-locatie. Zeker nu de Poort van Pijnacker bijna klaar is. Een nadeel van de ligging is
dat er de laatste jaren nogal vaak (electrische)

fietsen zijn gestolen. De politie houdt het in
de gaten en veronderstelt dat de dieven de
gestolen fietsen met de Metro kunnen meenemen naar elders. Eenmaal is een dief-metfiets op heterdaad betrapt in de Metro.
Kort geleden heeft de Stichting die het Parochiehuis beheert een groot aantal “nietjes”
laten plaatsen. Dat is positief nieuws! De regelmatige bezoekers zijn daar zeer tevreden
over. We wijzen er wel op dat het positieve
nut van de nietjes pas maximaal is wanneer
men de fiets dubbel op slot zet. Dus ook vastzet aan een nietje.
Charles van der Mast,
Stichting Beheer en Exploitatie Parochiehuis
Pijnacker

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
NL92 RABO 0142 8065 52

Kring ‘96

Kopij

RedactiePijnacker@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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Kring ’96 is een gespreksgroep voor mensen
met een verstandelijke beperking.
Vanaf 1996 komen we twee keer per maand
bij elkaar om samen te zingen, te bidden, te
luisteren naar een Bijbelverhaal en te praten
over verschillende onderwerpen.
Daarnaast hebben we ook bijzondere activiteiten, zoals een kerstmaaltijd en een jaarlijks
uitje. En dit jaar vieren we ons 20-jarig jubileum!
Na 20 jaar stop ik als contactpersoon van

Kring ’96. Tanja Bos wordt de nieuwe contactpersoon (sluisbos@live.nl); samen met
Gertrudie Verhoef en Judith Post verzorgt zij
de avonden.
Er is nog ruimte voor nieuwe leden, leiding en
muzikanten. Kom gerust eens kijken als je/u
interesse hebt in onze groep. Op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur komen we bij
elkaar op de Woonlocatie van Ipsedebruggen, Raaigras 8 te Pijnacker.
Tot ziens bij Kring ’96!
Hilde Hazenberg

Parochiekern H. Joannes de Dooper
Wim van Winden: lintjesdrager sinds 2016
Van Winden groeide een kleine ‘startup’ op
het gebied van financiële dienstverlening
uit tot een fors accountantskantoor met
zo’n 200 medewerkers, die tegenwoordig
zijn gehuisvest in een modern kantoorpand
aan het eind van de Brasserskade.

Van cijfers en herdershonden
Dat hij ‘handig met cijfertjes’ was, werd pas
laat duidelijk. Op het seminarie van de congregatie van de Assumptionisten in Bergeijk,
waar de jonge Wim na zijn gymnasiumopleiding terechtkwam, had boekhouden geen
topprioriteit in het curriculum. Een grondige
studie in de theologie natuurlijk wel. En het
vieren van missen, véél missen. Van Winden
herinnert zich nog levendig hoe hij zich tijdens een bijeenkomst van alle congregatieleden de mammoettaak toebedeeld kreeg, om
voor alle aanwezige priester een vieringtijdstip en –locatie te regelen. Op één dag! Voor
veertig priesters!

“Het wordt tijd om langzaam af te bouwen”,
aldus de 77-jarige Wim van Winden over
zijn voornemen om het wat rustiger aan te
doen met het invullen van belastingaangiftes voor de in financiële zaken minder begaafde medemens. “Klanten die jonger zijn
dan ikzelf, zullen een andere manier moeten vinden om hun belastingen op orde te
houden.” Een ferme uitspraak, aan het begin van een vraaggesprek naar aanleiding
van de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan de man die nog steeds voor
tientallen ouderen in Pijnacker (de oudste is
98) een lichtbaken is in de duistere wereld
van aftrekposten, toeslagen en andere aangifteperikelen.
Wim van Winden weet er inmiddels alles
over. Hij doet dit soort werk dan ook al
sinds 1965, toen zijn toekomstige zakenpartner (óók een Wim van Winden. Oók
een financieel deskundige. En géén familie!) hem ‘wegplukte’ uit de tuinderij, waar
‘onze’ Wim van Winden terechtgekomen
was, na het beëindigen van zijn priesteropleiding. Het bleek een gouden greep. Onder
leiding van de compagnons Van Winden &

Maar goed, de cijfers dus. Want priester
worden, dat werd het uiteindelijk toch niet.
Nog voor de priesterwijding besloot Wim
van Winden een andere richting in te slaan.

Dat de Heer daarin onze herder is bleek,
toen Wims nette pak tijdens een fietstocht
in Tubbergen door een herdershond werd
toegetakeld. De verzekeringsagent die zijn
zaak afhandelde, zag dat de inmiddels als
tuindersknecht werkende Wim zijn licht behoorlijk onder de korenmaat aan het schuiven was, en verwees hem naar een boekhoudkantoor in Den Haag. Daar kwam Wim
in dienst, en van het een kwam het ander.
Wie nu denkt dat zijn leven om geld draait,
heeft het behoorlijk mis. Een koninklijke
onderscheiding krijg je niet voor niets, ook
niet als je na 50 jaar hard werken nog steeds
zo’n 40 belastingaangiftes verzorgt voor
mensen die er geen sjoege van hebben.
Ook op kerkelijk gebied is Wim van Winden
zeer actief. We kennen hem allemaal van
horen, als voorzanger bij het parochiekoor
St. Cecilia. Daarnaast is Van Winden ook al
zo’n 15 jaar (‘onofficeel’ trouwens al sinds
de jaren ’60) actief als begeleider van de
Banneux-bedevaarten.
Het lintje is dus dubbel en dwars verdiend.
Wim vermoedt dat het stiekum is aange-

Het geboortehuis van Wim van Winden is een bekend dorpsgezicht in Pijnacker.
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Parochiekern H. Joannes de Dooper
vraagd door zijn kinderen, die hem met een
heel officieel ogende brief over de verkoop
van een snippertje grond naast zijn woonhuis naar het gemeentehuis lokten. Dat die
kinderen er allemaal bij waren is wel zeer
bijzonder, gezien het feit dat ze met respectievelijk een Rus, een Engelse en een
Braziliaanse zijn getrouwd. ‘De kids’ wonen
(met kleinkids) overigens allemaal gewoon
in Nederland. Helaas kon echtgenote Tie-

Doe iets voor vluchtelingen,
statushouders
Vluchtelingen zijn in het nieuws.
Maar minder urgent dan een jaar geleden.
Ook al zijn er alleen maar meer vluchtelingen. In de EU en in Nederland hebben we
de instroom aan vluchtelingen weten te
beperken. We hebben dan ook minder of
niet meer te maken met noodopvang. Dit
betekent niet dat er einde is gekomen aan
de zorg om en het werk voor alle mensen
die naar ons land zijn gevlucht. Velen hebben asiel aangevraagd in ons land. Voor
een flink aantal mensen is deze asielaanvraag toegekend. Zij mogen korter of langere tijd in Nederland blijven. Zij hebben
een verblijfstatus. Dit betekent dat zij met
al die andere statushouders ergens in Nederland een plek moeten vinden. Al deze
statushouders (vluchtelingen dus) worden
gelijkmatig over ons land verdeeld.
In onze gemeente Pijnacker-Nootdorp hadden er in 2015 40 personen meer moeten gehuisvest worden dan nu is gerealiseerd. De
taakstelling voor 2016 is 131 personen. Voor
2017 is de verwachting dat de taakstelling
gelijk blijft: nog eens 130 vluchtelingen. In
totaal dus 300 ‘nieuwe Nederlanders’ in onze
gemeente tot eind 2017. Zij moeten thuis
gaan raken in onze dorpen; integreren dus.
Integreren doe je samen
Voor mensen die nieuw komen in ons land
zijn er twee grote problemen: ze kennen
onze taal niet en ze kennen geen Nederlanders. Het zou hen erg helpen als ze wel
Nederlanders kennen die hen helpen de
taal te leren en wegwijs te raken in onze
samenleving. Nu worden in het eerste jaar
alle statushouders begeleid door vluchtelingenwerk, wat hier is ondergebracht bij
‘Participe’. Daarna worden de statushouders geacht zelfredzaam genoeg te zijn. Dit
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neke er niet bij zijn; zij overleed, na een lange ziekte, op 1 april van dit jaar – een paar
weken voor de uitreiking van de koninklijke
onderscheiding aan haar echtgenoot.

Terugkijkend (en een beetje vooruit)
Vanuit zijn ruime woning halverwege de
Noordweg kan Wim van Winden zijn ouderlijk huis zien liggen. “De best bewaarde
oude boerderij van Zuid-Holland”, aldus de

is ook vaak zo. Maar lang niet altijd. Juist
in deze integratie kunnen wij als leden van
parochies, kerken en gemeente een helpende hand toesteken. Gastvrijheid is een
goed gebaar van medemenselijkheid en
een belangrijke waarde voor ons, als christenen. Helpen kan bijvoorbeeld door je aan
te melden als:
-- Buddy: je bent dan contactpersoon voor
een statushouder of een gezin, die bij jou
aan kan kloppen om zijn/hun vragen te
stellen en wegwijs te worden.
-- Begeleider: je begeleid meerdere personen door het eerste jaar van hun verblijf
en helpt hen de benodigde documentatie op orde te krijgen. Dit is een omvangrijke taak onder verantwoordelijkheid en
begeleiding van ‘Participe’.
-- Taalondersteuner: je help mensen die het
moeilijk vinden om de taal te leren of opzien tegen hun eindtoets
-- Vrijwilliger administratie: voor veel
nieuwkomers is Nederland een doolhof

77-jarige, die kan terugkijken op een rijk leven – en dan niet in de zin van geld. Voor
toekomstplannen is er misschien niet meer
zoveel plek, maar voorlopig blijft de kersverse lintjesdrager gewoon doorgaan met ‘Banneux’ en met andermans belastingaangiftes
–al is het dan ietsje kalmer aan. Dat mag natuurlijk ook best, na zoveel dienstjaren.
Henk Kleinrouweler

aan regelgeving. In het land van herkomst hebben ze niet zoveel regels (bijv.
verzekeringen) en ze weten vaak ook niet
goed hoe hier mee om te gaan.
Rob de Blauw is coördinator vluchtelingen begeleiding voor Pijnacker-Nootdorp. Je kunt hem aanspreken op deze
mogelijkheden. Tel 06 1669 5232 of mail
naar r.de.blauw@partcipe.nu of check
www.particpe.nu
Informeer ook bij uw eigen diaconie of uw
eigen caritas (pci).
Doneren kan ook; onder andere aan stichting
Vrienden Vluchtelingenwerk Pijnacker-Nootdorp wat speciaal voor vluchtelingen hier is
opgezet IBAN NL97 RABO 0102 0684 02.
Namens alle kerken in de gemeente
Pijnacker-Nootdorp, het kerkelijk platform
Het kerkelijk platform is te bereiken via
kerkelijkplatform@gmail.com

Parochiekern Sint Willibrord
Locatieraad wil uw mening weten

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

Kopij

RedactieBergschenhoek@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
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Op 12 maart werd in het Parochiehuis
van Bergschenhoek tijdens de jaarlijkse
Willibrordavond (voorheen parochieavond)
met parochianen nagedacht over de toekomst van onze geloofsgemeenschap.
De locatieraad en de pastoraatsgroep wilden
van de aanwezigen horen hoe zij naar de parochiekern Bergschenhoek kijken. Het past in
de huidige tijd dat de locatieraad en pastoraatsgroep niet solistisch te werk gaan in het
bedenken van een jaarprogramma voor de
parochiekern dat aansluit bij de behoeftes en
geloofsbeleving van onze parochianen.
De aanwezigen kregen enkele vragen voorgelegd over wat zij zien als onze sterke punten,
waar zien zij kansen, wat vindt men belangrijk
en wat wordt er gemist. Dit mocht gaan over
zowel organisatorische, gemeenschapsvormende en financiële zaken. Tijdens de pauze
konden de aanwezigen hierover nadenken.
Deze punten zijn daarna met elkaar besproken.
Tijdens deze avond zijn o.a de volgende zaken genoemd:
Sterke punten: betrokken gemeenschap en
grote groep van vrijwilligers.

1e Heilige Communieviering 29 mei
Zondagochtend 29 mei: de zon scheen op
het met geel/witte vlaggen versierde kerkgebouw én op een groep van 16 meisjes en jongens die deze dag hun 1e Heilige Communie
mochten ontvangen. Het was een feestelijke
viering met pastor Kuipers en pastor Marjo
Wijsman, de misdienaar, met heel veel familie, vrienden, juffen & meesters en parochianen. En natuurlijk met kinderkoor ‘De Kerkrakkertjes’ dat de mooiste liedjes zong.
De kinderen hebben zich aan de hand van het
projectboek ‘Blijft dit doen’ in een aantal bijeenkomsten voorbereid op dit belangrijke en
bijzondere moment. In de voorbereidingsperiode hebben we veel met elkaar gesproken
en geleerd over het leven
van Jezus, wat Hij voor
ons betekent en wat Hij
ons geleerd en gevraagd
heeft: Blijft dit doen!
Voor hun leeftijdsgenootjes die uit hun land
zijn gevlucht voor oorlog en geweld en nu als

Kansen: energiebesparing en meer interesse
wekken bij gezinnen.
Wat wordt belangrijk gevonden: meer informatie van de locatieraad en pastoraatsgroep,
jongerenkoren op de zaterdagavond en (gemeenschaps)avonden.
Wat wordt als gemis ervaren: jongeren(koor), georganiseerd vervoer voor hen die
moeilijk naar de kerk kunnen komen.
De locatieraad en pastoraatgroep gaan zich
komende tijd inzetten om hierover meer van
u te weten te komen. U wordt, via deze weg,
uitgenodigd te reageren over wat u vindt dat
wij anders en/of beter kunnen doen. Laat
ons ook weten wat u juist goed vindt gaan
en waar we niet mee mogen stoppen. U kunt
dit aangeven bij de locatieraadleden of per
e-mail naar jacquelinevanderburg@parchiechristuskoning.nl. Wij nemen uw punten
mee bij het uitwerken van de plannen om
onze parochiekern St. Willibrord ook voor de
toekomst te laten aansluiten bij haar parochianen. Op latere momenten zult u in o.a. de
Morgenster meer lezen over wat wij met uw
suggesties hebben gedaan.
Namens de locatieraad,
Jacqueline van der Burg

vluchteling leven in Lansingerland hebben
de communicanten geld, cadeautjes en knuffeltjes ingezameld. Zo kunnen ook deze kinderen in december een cadeautje ontvangen
en is het voor hen ook een klein beetje feest.
Met het ontvangen van de 1e Heilige Communie hebben deze kinderen een belangrijke stap gezet in hun geloofsontwikkeling.
We hopen dat zij zich thuis zullen voelen in
de kerk en in onze geloofsgemeenschap in
Bergschenhoek.
Met heel veel plezier hebben wij de kinderen
voorbereid op hun communie. Na volgend
jaar zullen wij het stokje overdragen en daarvoor zijn wij op zoek naar parochianen die dit
van ons willen overnemen. Graag werken wij
onze opvolgers komend communiejaar in.
Hebt u hierin interesse,
wilt u dan contact met
ons opnemen?
Werkgroep 1e Heilige
Communie
Sandra & Pascal Corten
corten-elshout@ziggo.nl
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Liturgische Kalender
Juli

Alle vieringen zijn onder voorbehoud.

H. Bartholomeus
Nootdorp

H. Joannes de Dooper
Pijnacker

Onze Lieve Vrouw
Geboorte, Berkel

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

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

Zo. 11.00 u
Do. 19.00 u Rozenkrans

Zaterdag 9 juli

EV – W. Kuipers

Geen viering

Geen viering

Zondag 10 juli
15e zondag door het jaar
HH. PETRUS EN PAULUS

EV – W. Kuipers
Geen kinderkerk

EV – R. Hogervorst
samenzang

WV – D. Vrijburg
Cantemus Domino

Geen viering

EV – W. Kuipers
Salvation

Geen viering

Zondag 17 juli
16e zondag door het jaar

WV – M. Wijsman
Geen kinderkerk

EV – R. Hogervorst
Vivace

EV – W. Kuipers

Zaterdag 23 juli

WV – D. Vrijburg

Geen viering

Geen viering

Zondag 24 juli
17e zondag door het jaar

EV – W. Kuipers
Geen kinderkerk

WV – D. Vrijburg
samenzang

EV – W. Kuipers

Geen viering

EV – W. Kuipers
samenzang

Geen viering

WV – M. Wijsman
Geen kinderkerk

EV – R. Hogervorst
samenzang
Koffie drinken in De Schakelaar

EV – W. Kuipers
De Juiste Stemming
Koffie drinken in Willem Huygensz

Zaterdag 6 augustus

EV – W. Kuipers

Geen viering

Geen viering

Zondag 7 augustus
19e zondag door het jaar

EV – W. Kuipers
Geen kinderkerk

EV – W. Kuipers
samenzang

WV – D. Vrijburg

Geen viering

EV – W. Kuipers
samenzang

Geen viering

Zondag 14 augustus
20e zondag door het jaar

EV – W. Kuipers
Geen kinderkerk

EV – J. van den Hende
St. Cecilia

EV – J. de Lange

Zaterdag 20 augustus

WV – D. Vrijburg

Geen viering

Geen viering

Zondag 21 augustus
21e zondag door het jaar

WV – D. Vrijburg
Laus Deo
Geen kinderkerk

EV – W. Kuipers
samenzang
Koffie drinken in De Schakelaar

WV – M. Wijsman
Cantemus Domino

Geen viering

EV – W. Kuipers
St. Cecilia

Geen viering

Zaterdag 16 juli

Zaterdag 30 juli
Zondag 31 juli
18e zondag door het jaar

Augustus

Zaterdag 13 augustus

Zaterdag 27 augustus

Wisseling vieringentijden Nootdorp en Pijnacker
11.00
Afscheidsviering M. van Zaal
Alle koren

09.15
WV – M. Wijsman
Vivace

EV – W. Kuipers
De Juiste Stemming
Koffie drinken in Willem Huygensz

EV – W. Kuipers

Geen viering

Geen viering

WV – D. Vrijburg
13.00
Gezamenlijke doopviering

EV – W. Kuipers
samenzang

EV – W. Kuipers
Cantemus Domino

Zaterdag 10 september

WV – D. Vrijburg

Geen viering

Geen viering

Zondag 11 september
24e zondag door het jaar

Patroonsfeest
WV – M. Wijsman
Alle koren

EV – W. Kuipers
K. Bracco Gartner
St. Cecilia

Patroonsfeest
EV – W. Kuipers
Alle koren

Zondag 28 augustus
22e zondag door het jaar

September
Zaterdag 3 september
Zondag 4 september
23e zondag door het jaar

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

Juli

Zaterdag 9 juli

Liturgische Kalender
Pius X
Rodenrijs

Onze Lieve Vrouwe
Visitatie, Bleiswijk

St. Willibrord
Bergschenhoek

Za. 19.00 u

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

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

EV – A. van Well

Geen viering

Geen viering

EV – W. Kuipers
St. Caecilia

WV - Gezinsviering
M. Wijsman
Kerkrakkertjes

WV – M. Wijsman

Geen viering

Geen viering

Geen viering

WV – M. Wijsman
Orgel en samenzang

EV – W. Kuipers
Caeciliakoor

Zondag 10 juli
15e zondag door het jaar
HH. PETRUS EN PAULUS
Zaterdag 16 juli
Zondag 17 juli
16e zondag door het jaar
Zaterdag 23 juli

EV – W. Kuipers

Geen viering

Geen viering

Zondag 24 juli
17e zondag door het jaar

Geen viering

EV – R. Hogervorst
St. Caecilia

EV – B. Beijk
Orgel/samenzang

Zaterdag 30 juli

EV – B. Beijk

Geen viering

Geen viering

Zondag 31 juli
18e zondag door het jaar

Geen viering

WV – M. Wijsman
Orgel en samenzang

EV – W. Kuipers
Caeciliakoor

Augustus
Zaterdag 6 augustus
Zondag 7 augustus
19e zondag door het jaar
Zaterdag 13 augustus
Zondag 14 augustus
20e zondag door het jaar
Zaterdag 20 augustus
Zondag 21 augustus
21e zondag door het jaar
Zaterdag 27 augustus

Zondag 28 augustus
22e zondag door het jaar

EV – J. de Lange

Geen viering

Geen viering

Geen viering

EV – J. van den Hende
St. Caecilia

EV – J. van den Hende
Caeciliakoor

EV – J. van den Hende

Geen viering

Geen viering

Geen viering

EV – W. Kuipers
Orgel en samenzang

EV – J. de Lange

EV – W. Kuipers
Pius X koor

Geen viering

Geen viering

Geen viering

WV – D. Vrijburg
St. Caecilia

EV – W. Kuipers

WV – M. Wijsman

Geen viering

Geen viering

Geen viering

WV – D. Vrijburg
Orgel en samenzang

EV – W. Kuipers

EV – J. de Lange

Geen viering

Geen viering

Geen viering

EV – J. de Lange
St. Caecilia

EV – J. de Lange

EV – W. Kuipers
K. Bracco Gartner

Geen viering

Geen viering

WV – D. Vrijburg
Op Blijde Wijs

WV – M. Wijsman
Kerkrakkertjes

September
Zaterdag 3 september
Zondag 4 september
23e zondag door het jaar
Zaterdag 10 september
Zondag 11 september
24e zondag door het jaar
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6OOR UW
o VAKKUNDIGE
SCHOENREPARATIE
o STOMERIJ
(
)
o SLEUTELS
o NAAMPLATEN
Dorpsstraat 28a • Bergschenhoek
$ORPSSTRAAT A o "ERGSCHENHOEK

010-5217312
 
www.schoenmakerbik.nl

100 jaar kwaliteit in
grafmonumenten

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

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

Puravida
Voor een uitvaart
op uw manier!
Monuta Puravida
Yvette van Dorp
Marnix Gijsenstraat 10,
Berkel en Rodenrijs
Telefoon: 06 - 20 98 78 91
puravida@monuta.nl
www.monutapuravida.nl

Parochiekern Sint Willibrord
gehaald worden. Het is echter maar een
kort ritje.
Wie voelt zich geroepen?
Aanmelden en inlichtingen bij het parochiesecretariaat.

Vacature: werkgroep
gezinsviering

Vacature: oproep om iemand op
te halen
In het zorgcentrum Smitshoek woont een
mevrouw die op gezette tijden gehaald wil
worden om naar de kerk te gaan. Mevrouw
is slecht ter been en moet met een rolstoel

Willibrorddag op
6 november
6 november is het feest van de heilige Willibrord. Reden om dit als
parochiekern te vieren met elkaar.
Daarom zal er op 6 november de Willibrorddag georganiseerd worden
voor alle parochianen van onze parochiekern St. Willibrord. De dag zal
beginnen met de heilige mis waarna
er voor jong en oud iets leuks te
doen is. Reserveer dus deze dag in
uw agenda. Meer informatie volgt in
de volgende Morgenster en in de parochieklanken.
Koen van Mil en
Jaqueline van der Burg

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

Fietsen met en voor de parochie
Doet u zaterdag 25 september ook met ons
mee aan de Rabobank Sponsorfietstocht?
Met deze fietstocht kunt u, naast een gezellige dag, als parochiaan ons helpen geld te
verdienen voor de parochiekas van St. Willibrord.
De Sponsorfietstocht is een initiatief van
Rabobank Zuid-Holland Midden, die het
lokale verenigingsleven een warm hart toedraagt. Mensen samenbrengen, iets in beweging zetten en tegelijk het lokale verenigingsleven financieel ondersteunen.

Afstanden en bedragen
Meefietsen en mee geld verdienen kan met
de volgende afstanden:
30 km: € 10,-

wegwijs in maken. Er is voldoende materiaal voorhanden, zowel digitaal als in boekvorm.
Zoekt u een uitdaging? Wij heten u graag
welkom.
Voor nadere informatie en aanmelding kunt
u terecht bij het secretariaat: secretariaatbergschenhoek@parochiechristuskoning.nl
en bij pastor Marjo Wijsman: pastorwijsman@parochiechristuskoning.nl

Vacature: lectorengroep
Voor de lectoren zou het fijn zijn als er enkele mensen bereid zijn om 1 keer per 4 of
5 weken te assisteren als lector in de vieringen.
Vereisten: een goede stem en een beetje
goede wil.
Inlichtingen bij het parochiesecretariaat.
De oproep voor misdienaars en bloemschikkers in de vorige Morgenster heeft
helaas (nog) geen nieuwe misdienaars opgeleverd.

60 km: € 20,Wielrenroute 85 km: € 20,Met de fietstocht kun je leuke prijzen winnen. Kijk voor de acties op https://events.rabobank.com/zuid-hollandmidden/sft2016/

Aanmelden fietstocht
Aanmelden voor de fietstocht kan op de
volgende wijzen:
Vanaf 18 juni t/m 18 september door het
inschrijfformulier achter in de kerk. Of u
kunt een e-mail sturen naar jacquelinevanderburg@parochiechristuskoning.nl. Geef
hierbij de volgende gegevens op: naam, telefoonnummer, aantal deelnemers, afstand.
Wees er snel bij want vol is vol!
Jaqueline van der Burg

Monumentendag in de Sint Willibrordkerk
Op zaterdag 10 september is de Sint Willibrordkerk open in het kader van de Nationale Monumentendag. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur
is er een gevarieerd programma rond het thema ‘Iconen en symbolen’. Meer informatie in de volgende Morgenster.
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Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie

VACANT- IE
Als deze Morgenster bij u in de bus valt is het weer volop vakantietijd: Sommigen hebben het er net opzitten, voor de meesten staat het nog voor de deur. In
binnen- of in buitenland, of gewoon thuis, je tuin bijhouden of dagjes uit met
de familie.

Colofon
Parochie
Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Hoefweg 55
2665 CC Bleiswijk
www.parochiechristuskoning.nl
Locatiepastor:
P. Tolsma, diaken
Secretariaat geopend:
ma. t/m vr. 10.15 - 11.45 uur,
m.u.v. woensdag
T. 010 5212519
E.	SecretariaatBleiswijk@
ParochieChristusKoning.nl
Bankrekeningen:
Penningmeester OLV Visitatie:
NL47 RABO 0107 6002 42

Het woord vakantie, een wat deftig woord
dat we aan het Frans ontleend hebben (De
Duitsers spreken van Urlaub, verlof en de Engelsen van holidays ) betekent letterlijk “ledig, niet vervuld (met of door).

U snapt het, door het samenvallen van vakantie en vacature is de druk op het werk van de
overgebleven leden van ons pastoraal team
bijna onmenselijk groot en die voor de thuisblijvende vrijwilligers ook.

Van hetzelfde grondwoord is dan ook het
woord VACATURE afgeleid. Een vacature is er,
wanneer een bepaalde functie (tijdelijk) niet
vervuld wordt.

Onder die omstandigheden heeft het parochiebestuur moeten besluiten om een deel
van de zaterdagavondvieringen niet door te
laten gaan. Zie hierover het artikel voorin, in
het algemeen gedeelte van deze Morgenster.

Welnu, beste mede parochianen, in onze
parochie Christus Koning , waarvan we als
parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Bleiswijk deel uitmaken, spelen thans beide
betekenissen van het woord een grote rol: Op
de eerste plaats is er de vakantie . Ook vrijwilligers gaan met vakantie, dat betekent dat
het vrijwilligerswerk op een laag pitje staat.
Daar komt nu dan ook nog bij, dat we met het
vertrek van Pastor Thijs van Zaal een vacante
plek, een vacature hebben in het pastoraal
team. Die vacature wordt vervuld, zo heeft
het bisdom uitgesproken, maar het kan nog
wel even, oktober/november, duren voor de
nieuwe priester er is.

Ik wil hier benadrukken dat dit tijdelijk is en
dat er geëvalueerd gaat worden. In het kader daarvan zijn ook uw mening en ervaringen van groot belang. Het parochiebestuur
en het bestuur van uw parochiekern hechten
daar grote waarde aan.
Tot slot: Laten we in onze gebeden ook de leden van ons pastorale team gedenken. In het
algemeen maar zeker ook voor de komende
maanden: Hun werk is gewoonlijk al niet licht,
maar is nu nog veel zwaarder.
Dick van Vliet, voorzitter

Aktie “Kerkbalans”:
NL39 INGB 0000 0856 48
Aktie “Samen sterk”:
NL78 RABO 0107 6479 90

Ruiming begraafplaats OLV
Visitatiekerk Bleiswijk

Kopij

Eind van de zomer zal er een ruiming
plaatsvinden op onze begraafplaats.
Van diverse graven is de geldende termijn
van 15 jaar grafrechten ruim verstreken.
Voor onze begraafplaats is de termijn voor
algemene graven 15 jaar. Wettelijk is dit
minimaal 10 jaar.
Om praktische en commerciële redenen
wordt er niet steeds direct geruimd na het
verstrijken van deze termijn, maar wordt
gewacht totdat bijvoorbeeld een hele rij
of een aaneen gesloten deel kan worden
geruimd.

RedactieBleiswijk@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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Inmiddels hebben de contactpersonen
van de nabestaanden bericht ontvangen
m.b.t. de voorgenomen ruiming.
Totaal gaat het om ruim 60 graven.
Het herdenkingsmonument waarop de
namen van de overledenen worden vermeld na de ruiming, het zogenaamde
“boek”, is inmiddels vol en zal met een
tweetal zuilen worden uitgebreid.
Om het herdenkingsmonument met de
zuilen beter te laten uitkomen zal het bestaande monument worden verplaatst.
Henk van Vliet,
Portefeuille Beheer en onderhoud
locatie Bleiswijk

Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Eerste Heilige Communieviering
op 17 april en terugkomviering
Eerste H. Communicantjes op
5 juni
Zondag 5 juni waren jullie er weer allemaal
bij; broer & zus, Simon Hadbavný en Sona
Hadbavná, Belle Verweij, Pascal Bonte, Felicity de Groot, Tessa de Jong, Desi van Paassen, Willem Witte en zus & broer Joanne en
Jonathan Kerver.
Pastor van Zaal en het Op Blijde Wijs koor
zorgden opnieuw voor een feestelijke eucharistieviering. Ook nu was er weer een
mooi viering-boekje, met een bedankje.
Dank aan Joke, Ineke, Corrie, Linda, Lucia
en Ingrid van de werkgroepen en Op Blijde
Wijs.
Het is alweer een tijdje geleden dat jullie op
zondag 17 april, als een van de 10 Eerste
Communicanten met je ouders in het middelpunt stonden van onze mooi versierde
Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk. Pater De
Rooy kwam speciaal van het klooster uit
Den Haag naar ons toe voor deze schitte-

rende eucharistieviering, waarin hij samen
met diaken Tolsma voorging.
Tijdens de eucharistie in onze Onze Lieve
Vrouwe Visitatiekerk waarop jij voor het
eerst de Heilige Communie mocht ontvangen voelde je; ik hoor er voortaan helemaal
bij.

Stichting Baobab Kids
Een pareltje in Malawi

In 2014 is in het zuiden van Malawi, een erg arm Afrikaans land, een
dagopvangcentrum voor kleuters geopend. Dit centrum is opgezet
door de Stichting Baobab Kids. Ruim 40 kleuters krijgen dagelijks
kleuteronderwijs, sport en spel. Ook krijgen zij 2 maal per dag een
gezonde en voedzame maaltijd en leren zij om gebruik te maken
van het toilet inclusief het wassen van de handen. Ook het poetsen
van de tanden ontbreekt niet op het programma. Het dagopvangcentrum staat onder leiding van Esther van Onna die jarenlang als
verpleegkundige werkzaam is geweest binnen psychiatrisch ziekenhuis Parnassia in Den Haag.
Van oorsprong komt Esther uit Bleiswijk. Tijdens een periode als
vrijwilliger bij een organisatie die zich inzet voor kinderen in Malawi
werd zij gegrepen door de situatie waarin
kinderen in het zuiden van Malawi zich bevinden: schrijnende armoede, weinig eten, geen
onderwijs en geen medische verzorging. Zij
wilde zich inzetten voor deze kinderen en
heeft zich gevestigd in Malawi. Met als resultaat een schitterend dagopvangcentrum.
Het draaiende houden van dit centrum wordt
mogelijk gemaakt door een aantal vaste donateurs en donaties van enkele organisaties

Graag zien we jou samen met je ouders,
zusjes en/of broers terug in de eucharistievieringen op de zondagmorgen.
Tot ziens en vriendelijke groeten
Jan de Groot
Pastoraatgroepslid Liturgie

die Baoabab Kids een warm hart toedragen. Zonder deze steun geen
dagopvangcentrum. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk meer dan welkom, meer donateurs bieden meer zekerheid voor de toekomst.

Nog een pareltje?
Voor kinderen met een psychiatrisch ziektebeeld of lichamelijke
handicap is nagenoeg niets geregeld in de regio waarbinnen Baobab Kids werkzaam is. Deze kinderen worden aan hun lot overgelaten. Baobab Kids wil dan ook een revalidatie/opvangcentrum
bouwen voor deze kinderen. Binnen dit centrum moeten kinderen
fysiotherapie, behandeling en 1 gezonde maaltijd kunnen krijgen.
Uiteraard zijn hiervoor gespecialiseerde medewerkers nodig. De
bouw en inrichting van een centrum worden begroot op 12.500
euro. Personeel en voeding zullen op maandbasis 400 euro kosten.
De bouw en inrichting zijn voorzien in 2017.
Voor de Stichting Baobab Kids is iedere bijdrage welkom. Als u geïnteresseerd bent in
ondersteuning van Baobab Kids en eens verder wilt kijken, bezoek dan de site www.baoababkids.nl. Als u vragen heeft neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden
via het contactadres. Met uw gift of donatie
krijgen kansarme kinderen een toekomst
waarvan zij niet hebben kunnen dromen.
Werkgroep Diaconie
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Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Je hoort er helemaal bij!

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

Kopij

RedactieBerkel@
ParochieChristusKoning.nl
De kopijsluitingsdatum en verschijningsdatum van de eerstvolgende
“De Morgenster” staat op pagina 4
vermeld.
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Dat was het aansprekende thema bij de twee
Communievieringen in mei en juni. Daarmee
werden 33 kinderen opgenomen in onze geloofsgemeenschap. De voorbereidingsgroep
o.l.v. Brenda Ammerlaan was er samen met
pastor Kuipers weer in geslaagd er een feestelijke gebeurtenis van te maken. Als parochiekern heten wij de kinderen van harte welkom. O.a. via de familievieringen met onze
eigen kerkband en de BeRKelnootjes wordt er
hard aan gewerkt om de opgebouwde band
met de kinderen en hun ouders te versterken.
Ons meer richten op jeugd en jongeren was
onlangs ook een van onze aanbevelingen
aan het centrale Parochiebestuur als reactie
op hun uitgebreide vragenlijst. Het Parochiebestuur gaat zich namelijk oriënteren op de
toekomst van onze totale parochie. Daarbij
hoort een aanpak, waarmee wij ook over 10
jaar nog steeds een vitale en bloeiende parochie zijn. Samen met onze pastoraatgroep
hebben wij daarvoor een aantal aanbevelingen gedaan. Het gaat dan niet alleen om

Berichten van het
parochiesecretariaat:
Wijziging openingstijden
parochiesecretariaat
Ons parochiesecretariaat, dat gevestigd is
in de pastorie naast de kerk, heeft nieuwe
openingstijden. Deze zijn op dinsdag t/m
donderdag van 10.00u-12.00u en zaterdag
van 09.00u-12.00u.
Telefoonnummer: 010-5112330
SecretariaatBerkel@ParochieChristusKoning.nl
Voor dringende zaken kunt U ook buiten
de openingstijden bellen. U wordt dan

Gratis Bijbels in diverse
talen
Sinds kort liggen er in de Onze
Lieve Vrouw Geboortekerk gratis
Bijbels, of eigenlijk preciezer: alleen
de tekst van het Nieuwe Testament.
Naast Bijbels in het Nederlands, liggen ze er ook in Engels, Frans, Hongaars, Russisch en Pools. U bent van
harte uitgenodigd om een exemplaar mee te
nemen om zelf te lezen of weg te geven.

onze geloofsbeleving en de manier waarop
we onze vieringen inrichten, maar ook om de
gebouwen en voorzieningen die we dan nodig hebben. Dat we met elkaar lastige keuzes
moeten maken is onvermijdelijk, maar het
biedt ook kansen. Aanpassen aan de tijd met
behoud van het goede blijft de uitdaging!
De volgende Morgenster komt pas op 7 september. Daarom nodigen we u nu alvast uit
voor de Open Monumentendag op zaterdag
10 september in de Pius X en voor de Parochiedag op zondag de 11e. Ook dat wordt
een gebeurtenis die u niet mag missen! Er
komt een leuk middagprogramma voor jong
en oud, waarbij een deel van de funderingswerken wordt opengesteld. Dan wordt ook
de koker ingemetseld met de namen van
onze Communicanten van 2015 en geven we
uitleg over de plannen voor een andere inrichting van onze hoofdkerk.
Wij wensen u een mooie zomer!
Namens de Locatieraad,
Johan van der Burg
doorgeschakeld naar een noodnummer.
Voor informatie over onze parochie kunt u
ook onze website raadplegen: http://ParochieChristuskoning.nl

Oproep: bezorgers gezocht voor De
Morgenster
Wij zoeken voor Berkel en Rodenrijs nog 2
bezorgers voor parochieblad De Morgenster. Het blad verschijnt 7 maal per jaar. Het
gaat om verspreiding in de bloemenbuurt
en de omgeving van de Waddenweg. Aanmelden aub bij het parochiesecretariaat.
J.G. Groen

Deze gratis uitgaven van het
Nieuwe Testament worden mogelijk gemaakt door de Bijbelvereniging. Deze vereniging zet
zich ervoor in om zoveel mogelijk
mensen in aanraking te brengen
met het leven gevende woord
van God. U kunt hun werk steunen. Kijk daartoe op hun website:
www.bijbelvereniging.nl
Tom van der Hoeven

Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Taizé aan de Vaart
Ooit een Taizé-viering bijgewoond? Een aantal parochianen
hebben op 28 februari in De Ark
genoten van een mooie en goed
verzorgde Taizé-viering. Onder
begeleiding van piano en viool
worden inspirerende liederen
gezongen. Ken je ze niet, dan is
dat geen probleem. Door de herhalingen
zing je na een paar keer mee, alsof je nooit
anders hebt gedaan. Een Taizé-viering duurt

Eredienst tijdens Oerol
(Terschelling)
Dit jaar zijn we al weer voor de 4e keer op
rij naar Terschelling afgereisd om het bekende Oerol Festival mee te maken. Tijdens ons verblijf proberen we steeds om
een protestante dienst bij te wonen en dit
jaar was het wel heel bijzonder nl. een U2
Rockdienst op Terschelling West. Het is een
kerkdienst waarin psalmen en gezangen
zijn vervangen door songs van de wereldberoemde band U2. De songs werden live
en op rockvolume gespeeld, en dat hebben
we geweten. Band U2two kwam als zeer
overtuigende imitatie over. Alle elementen
van een normale protestante kerkdienst
zijn verwerkt. De kern van het geloof in Jezus, werd duidelijk gemaakt met de – voor
velen verrassende- inhoud van de teksten
van U2 en hun leider Bono. De dienst werd
geleid door een swingende ds. Jan Andries
de Boer die het fenomeen “rockdienst”
heeft bedacht. De Boer is dominee in Win-

niet lang. Na 40 minuten staan de
koffie of thee voor je klaar. De toegang is gratis. De volgende Taizévieringen in de Ark, Oranjestraat
te Berkel en Rodenrijs zijn gepland
op 25 september en 27 november.
De aanvang is 19.00 uur. Van harte
aanbevolen voor iedereen, jong
en oud, die in deze drukke tijd behoefte heeft aan een moment van
rust en bezinning.
Tom van der Hoeven

kel (NH) en is als “Rockdominee” bekend
van radio en TV. In een barstensvolle kerk
stond het thema “God is liefde” en “liefde is
God” centraal.
Vakantie vier je alleen, met je gezin of met
een groep mensen die je daarvoor uitkiest.
Vakantie vier je als je jong bent, maar ook
als je oud bent. Vakantie is het breekpunt
in het jaar en is voor velen een periode van
reflectie en bezinning. Voor mensen die van
God houden is het vanzelfsprekend Hem te
betrekken bij je bezinning.
Als je kiest voor een vakantie met God zet je
een stap in je geloof en wij hebben tijdens
Oerol ontdekt dat Hij antwoordt met Zijn
aanwezigheid.
Als u ook een (vakantie)ervaring wilt delen
met andere parochianen, laat het de redactie weten.
Jan Geert en Lenie Groen

KERKVEILING 9 OKTOBER 2016
Vorig jaar was de Kerkveiling een groot succes. Daarom wordt dit jaar wederom een
Kerkveiling gehouden op zondag 9 oktober
2016 in combinatie met de Oogstdankdag
van de LTO.
De voorbereidingen zijn in volle gang en wij
hopen weer op uw medewerking !
Net als vorig jaar zullen er weer interessante objecten, diensten, groenten, bloemen
en planten worden geveild.
Na de vakanties in augustus beginnen we
met het inzamelen van de veilingobjecten.
Hierover gaan we u dan ook informeren.
Mocht u nu al goederen of diensten willen aanbieden voor de veiling , bel dan met
het secretariaat : tel 010 - 5112330. Of stuur
een berichtje naar secretariaatberkel@parochiechristuskoning.nl Het aanbieden van
diensten is zeer welkom.
Kortom, het belooft weer een geweldige
dag te worden waarvoor iedereen ( ook niet
parochianen ) van harte is uitgenodigd.
De opbrengst van de veiling is voor de
restauratie van de fundering van de Onze
Lieve Vrouw Geboortekerk.
Reserveer 9 oktober alvast in uw agenda,
dit mag u niet missen!
Loes Wijsman

Bericht van de PIUS X
Zaterdag 6 augustus en 3
september wordt er na de mis
van 19:00 uur een kopje koffie
geschonken in de Pius X kerk
aan de Anjerdreef 48 . Iedereen
is van harte welkom.
Zondag 4 september wordt er
in de Pius X kerk een gezellige
middag georganiseerd voor de
alleenstaanden. Deze middag
is van 14:00 uur tot 17:00 uur.
Iedere alleenstaande is dan van
harte welkom aan de Anjerdreef 48.
Marc Koot
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Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Berichten van de pastoraatsgroep
De pastoraatsgroep heeft op 31 mei vergaderd. De zittingstermijn voor portefeuillehouders liturgie, gemeenschapsopbouw en
diaconie lopen per 1 oktober af.
Ondergetekende is beschikbaar voor een
nieuwe periode van 4 jaar. Voor liturgie
wordt een nieuwe portefeuillehouder gezocht. Ook worden kandidaten gezocht
voor de portefeuille diaconie.
Het patroonsfeest voor de parochie Christus Koning vindt plaats op 19 november in
Bergschenhoek. Het gemengd koor Cantemus Domino viert op 13 november het
Ceciliafeest.
Het heilig vormsel 2017 is vastgesteld op
14 januari in Berkel en Rodenrijs voor alle
parochies van Lansingerland.
Het afscheid van pastor van Zaal is 28 augustus a.s. in Nootdorp.

Het is de bedoeling dat er vanaf september
een afstemming komt van op gezinnen/
kinderen gerichte vieringen binnen de parochie. Het doel is dat er binnen de parochie elke week in één van de verschillende
parochiekernen een op kinderen gerichte
viering wordt aangeboden.

eerste communicanten kunnen kennis maken met de familieviering als de Communieviering ook een familieviering is.

De werkgroep communicatie van het parochiebestuur zoekt schrijvers en vullers voor
de nieuwe website. Het is de bedoeling dat
werkgroepen aangespoord worden om
materiaal aan te leveren, zodat de website
gevuld kan worden.

De regelmatige inzameling voor de Voedselbank Rotterdam wordt vanaf nu gedaan
door Jan Geert Groen en Frans Uijttewaal.

Paaswake 2017: Cantemus Domino zal per
jaar afwisselen met de Juiste Stemming in
overleg met elkaar. Eerste Paasdag zal een
familieviering zijn.

Het gastheer- en gastvrouwschap bij de
vieringen wordt goed ontvangen door parochianen. Er wordt gezocht naar uitbreiding van de groep voor Berkel. Ook wordt
gezocht naar een of twee personen die het
welkom bij de vieringen in de PiusX-kerk
willen verzorgen.

De pastoraatsgroep wil een sterkere verbinding tussen o.a. de EHC- werkgroep en
de familievieringwerkgroep. Ouders van

Namens de pastoraatsgroep
Berkel en Rodenrijs,
Tom van der Hoeven

Monumentendag thema: Iconen en
symbolen
De bijdrage van de parochiekern Berkel en Rodenrijs van de parochie Christus Koning
heeft op zaterdag 10 september plaats in
de Pius X kerk aan de Anjerdreef 42. Het
interieur van deze kerk, die in november
25 jaar bestaat, biedt een goed beeld
van de iconen en symbolen die RoomsKatholieke Kerken typeren. Tevens wordt
een aantal iconen en schilderijen tentoongesteld en toegelicht. Het gaat om
iconen en schilderijen van parochianen.
Heeft u ook een icoon of schilderij met
een boodschap, dan zouden we het fijn

Communieviering
Het thema was dit jaar: Je hoort er
helemaal bij!
Hoe herkenbaar is het. Iedereen wil toch
ergens bij horen. In sommige gevallen, hoe
hard je je best ook doet, komt dat gevoel
niet. En dat is niet leuk. Dat het ook anders
kan, hebben communicantjes tijdens het
gehele traject deze aan elkaar laten zien; Jij
hoort er bij! en we gaan samen op weg naar
dat ‘moment’.
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Bij overleden parochianen zal iets meer dan
alleen de naam genoemd worden, zodat
men beter kan weten wie er overleden is.

vinden om die ook tentoon te stellen. U kunt dit
doorgeven aan het parochiesecretariaat.
In aansluiting op de Hoop-tour in maart 2015 staat
nu de Pius X-kerk open voor het opsteken van een
kaars. Daarvoor zullen we mensen in de
omgeving van de kerk op straat uitnodigen. De kerk is geopend van 12 tot 16.00
uur. Om 19.00 uur is er een eucharistieviering waar nader op het thema wordt
ingegaan en waarbij specifieke uitleg
gegeven wordt op de inhoud van de viering. De toegang is vrij.

Op 22 mei 2016 was het de eerste groep
met 20 communicantjes die dit moment
mocht ervaren en op 5 juni 2016 waren het
13 communicantjes.
Beide dagen is het een mooie viering geworden. De volgende kinderen kunnen
nu zeggen ik hoor erbij: Xira Ammerlaan,
Bas Bloom, Youri Bolleboom, Feline van
den Bulk, Lotte van der Burg, Sandro Caspanni, Feline Cuypers, Rigo Dandel, Jan
Greeve, Amelia Hajduk, Fenne van der Heijden, Florian de Jong, Matthew van Kaste-

Organisatie: Frans Uijttewaal en Tom van
der Hoeven

ren, Frederique Klarenbeek, Daimy Lentze,
Samantha van der Linden Vargas, Daan
Meijer, Elise van de Merwe, Maren Monster, Seán O’Dwyer, Renée O’Dwyer, Mirthe
Pieterse, Anoeck Schuring, Bram Slagt, Rick
Steenwijk, Nikky Stolk, Daan Verbiest, Koen
Vermeulen, Yoni de Vries, Christijan van der
Waard, Jeffrey Westphal, Nienke Wijsman
en Danyel van Winden.
Brenda Ammerlaan-Meester

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

010 - 524 01 23

dag en nacht bereikbaar

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

Biemans uitvaartzorg,
zeker, betrouwbaar

Naast de drie eigen locaties in Rotterdam en
Capelle aan den IJssel zijn alle uitvaartcentra
bij u in de regio via Biemans beschikbaar.

Ruim 50 jaar R.K. uitvaartverzorging

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

Hoornsingel 10, Rotterdam-Overschie

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!

