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PASTORAAL WOORD
Heilig of niet
In het begin van november zijn er twee belangrijke feestdagen in onze kerk:
Allerheiligen en Allerzielen. Heiligen zijn bij God en daar bidden zij voor ons,
daar bidden zij ook voor alle zielen die naar God toe mogen gaan. Vanuit dat
oogpunt is Allerheiligen de belangrijkste feestdag van deze twee. Toch worden
deze verschillende feestdagen op veel plaatsen als één feest gevierd. Zo
bestaat in Zuid-Amerika de ‘Dag van de Doden’. De dag voor 1 november
worden de graven van hun dierbaren schoongemaakt en daarna feestelijk
versierd. Soms bouwen de mensen een altaar op het graf van hun dierbare;
drank en voedsel wordt geofferd. Als de dagen voorbij zijn, eten en drinken de
mensen dit zelf op, want de zielen van de doden hebben de ziel van het
voedsel en van de drank al tot zich genomen. Er worden ook korte (en
grappige) gedichten geschreven voor de doden en op 1 en 2 november
voorgelezen. Men doet dit omdat de mensen aldaar geloven dat op de ‘Dag
van de Doden‘ de ziel van de overledene op de aarde is. Maar die ziel moet
wel vanuit het hemelse naar de aarde komen en dat gebeurt op de avond voor
1 november, tijdens ‘Halloween’. Die naam is een verbastering van ‘All Hallows
Even’, wat Schots is voor ‘alle heiligen avond’. En doden zien er niet altijd mooi
uit, vandaar dat Halloween een feest is geworden met mensen die zich
schminken alsof zij vol bloed zitten of gewond zijn.
Toch hebben al die gebeurtenissen één kern en dat is dat men op die dagen
aandacht heeft voor de overledene en hem of haar herdenkt. En misschien
komt het wel zover dat je de ziel van de overledene op die dagen mag ervaren.
Op Allerheiligen herdenken wij alle heiligen die geen eigen feestdag hebben en
op Allerzielen herdenken wij onze overleden dierbaren. Die dierbare hebben wij
in de afgelopen periode verloren en wij voelen nog steeds een gemis. Vroeger
was je met hem of haar samen. Dan was je niet alleen lichamelijk samen, maar
ook geestelijk. De zielen konden ook samenzijn en als dat niet meer kan door
een overlijden, is er een gevoel van leegte. En juist die leegte in onszelf, daar
is op Allerzielen aandacht voor. We proberen samen, met Gods hulp, de leegte
in ons weer te vullen.
Het mooie beeld van de ‘Dag van de Doden’ is dat deze zielen normaal
gesproken in het hemelse zijn en voor een paar dagen naar ons toe komen.
Toch is het goed om tijdens Allerzielen ook daar aandacht voor te hebben. We
verwachten dat zij in het hemelse zijn, heilig of niet. Maar om die verwachting
kracht bij te zetten, bidden wij voor hen. Dan vragen wij God om al die zielen
om zich heen te verzamelen, dat zij bij Hem geborgen mogen zijn.
Mede namens mijn collega’s wens ik u veel kracht toe als Allerzielen een
moeilijke dag voor u wordt. Dat de aandacht en het gebed voor de overledenen
samen met Gods ontferming ons troost geeft en de leegte in ons een beetje
mag vullen.
diaken Ronald Dits
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VAN HET BESTUUR
Oogstdankdag
Op zondag 14 oktober was er weer een prachtige Oogstdankdagviering. Het
altaar kleurde vrolijk door alle prachtige tuinbouwproducten die weer gul ter
beschikking werden gesteld.
Na afloop van de viering ging een deel van de producten naar de bewoners
van de Triangel of naar parochianen die wel een opkikkertje konden gebruiken.
Een ander deel ging naar de zusters van Moeder Theresa in Rotterdam die
daar maaltijden bereiden voor dak- en thuislozen. Voor alle kerkbezoekers was
er een heerlijk stuk fruit om mee te nemen.
Dank aan alle gulle gevers en in het bijzonder heel veel dank aan Aad Dukker
en Geert Bruinen die het geheel hebben georganiseerd en samen met Nico
van Dijk het altaar zo mooi hebben versierd.
Allerzielen
Op 28 oktober is de viering van Allerzielen. De families van de overledenen
van het afgelopen jaar worden uitgenodigd om na afloop van de viering mee te
lopen naar de begraafplaats waar stil gestaan wordt bij het overlijden van hun
geliefden. Na afloop is er een kort samenzijn in de aula van de begraafplaats.
Parochieavond
Op zondag 25 november organiseren we weer de jaarlijkse avond voor
vrijwilligers en belangstellende parochianen. Binnenkort zullen de werkgroepen
en koren hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Krimkoor
Op maandag 29 oktober om 20.00 uur treedt in onze kerk het Krim kamerkoor
op. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
Kaartavonden
Het parochiebestuur gaat weer goed verzorgde kaartavonden organiseren.
In het najaar starten we met een bridgeavond en begin 2019 zijn de
klaverjassers aan de beurt.
De bridgedrive is op vrijdag 30 november 2018 in het parochiecentrum, waar
vanaf 19.00 uur de koffie klaarstaat. (het klaverjassen is op 18 januari 2019)
De inschrijfkosten zijn € 30,- per paar of € 15,- per single.
U kunt zich opgeven bij het parochiesecretariaat of door te bellen naar Elly
Heemskerk of door € 30,- / € 15,- over te maken op NL13 RABO 0336227817
t.n.v. RK Kerkbestuur De Lier, onder vermelding van naam van deelnemer(s)
en de activiteit: “bridge” of “klaverjassen”.

4

Concert StringWise.
In het kader van de Adventsactie zal er op zondag 2 december 2018 een
concert gegeven worden door getalenteerde jonge musici (11 tot 15 jr.) in onze
kerk. Aanvang 14.00 uur. Nadere informatie volgt. Houd de poster in de gaten.
AED
Sinds kort hangt “onze” AED (Defibrillator bij hartstilstand) niet in de kerk, maar
buiten, zodat hij, indien nodig, ook gebruikt kan worden buiten openingstijden
van de kerk. De AED hangt aan de kant van de Van Rijnstraat naast de
nooduitgang. Het bestuur wil graag weten, wie van de regelmatige
kerkbezoekers een geldig BHV- of EHBO certificaat heeft. Wanneer u in het
bezit bent van zo’n certificaat, wilt u dat dan doorgeven aan ons secretariaat.
Wellicht gaan we ook een scholing of training organiseren voor collectanten en
kosters. U wordt op de hoogte gehouden.
Privacy
De laatste tijd is er veel te doen over de bescherming van de
persoonsgegevens die sinds mei verplicht is. Op de site van de federatie kunt u
lezen hoe de parochies van het Westland omgaan met uw persoonsgegevens.
https://rkwestland.nl/onze-federatie/disclaimer/privacy-verklaring
Letty van Steekelenburg
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PAROCHIE- en ALGEMEEN NIEUWS
Doopviering
Op zondag 14 oktober zijn door het H .Doopsel in onze parochiegemeenschap
opgenomen:
Amy van Adrichem
Juul van Leeuwen
Daan Vermeer
Mex Prins
Lina Zwinkels
Quintus Pigmans

In memoriam Joke Willems – Knijnenburg
Op 25 september 2018 overleed op 89-jarige leeftijd Johanna Maria Josephina
(Joke ) Willems – Knijnenburg. Zij werd geboren op 28 maart 1929 te Delft in
een gezin van 4 kinderen. Zij trouwde op 25 augustus 1953 met Gerardus
Willems. Uit hun huwelijk werden 3 kinderen geboren. Later kregen zij 3
kleinkinderen.
Haar kinderen omschreven haar als een stille genietster, die positief in het
leven stond. Zij kon genieten van de kleinste dingen. Zo genoot zij van de
natuur. Typerend voor haar was dat zij tijdens de vakanties bij iedere bergtop,
iedere grote boom en ieder beekje vol enthousiasme uitriep: “Zie je dat”. Alles
was prachtig.
Joke was een gelovige en kerkbetrokken vrouw.
Joke mocht graag zwemmen, jeu de boules spelen, schaatsen op de Delftse
grachten, dansen met de Pinguïns en een bezoek brengen aan het North Sea
Jazz in Scheveningen.
Het overlijden van haar man zo’n acht jaar geleden heeft een grote impact
gehad op haar leven. Zij was hiermee haar doel kwijt geraakt. Zij wilde dan ook
graag zo snel mogelijk met hem verenigd worden.
De laatste periode van haar leven moest zij stukje bij beetje inleveren. De
laatste negen maanden verbleef zij in het verpleeghuis Driemaashave te
Maassluis.
Op 29 september namen we afscheid van haar vanuit de kerk HH Martelaren
van Gorcum te De Lier, waarna zij werd begraven op de algemene
begraafplaats te De lier.
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
Pastor Berry Lansbergen

Start voorbereidingen Eerste Heilige Communie (EHC)
Nu het schooljaar weer in volle gang is, zijn ook wij (Werkgroep EHC) weer
gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe communiejaar 2019. Volgend
voorjaar kunnen de kinderen van groep 4 hun Eerste Heilige Communie doen.
Eerste Communie! Een stap die de nodige voorbereiding vraagt, voor het kind
en ook voor de ouders.
De Werkgroep Eerste Heilige Communie bereidt kinderen uit onze parochie
voor op het voor de eerste keer deelnemen aan de eucharistie. Dit gebeurt in
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de vorm van een traject voor de kinderen én hun ouders. Het traject bestaat
uit:
informatieve avond voor de ouders, speurtocht door de kerk ,
themabijeenkomsten voor de kinderen,
diverse vieringen (kennismakings-, Palmpasen-, Pasen-, oefen-, communie- en
slotviering).
Gedurende het traject werken de communicanten stapsgewijs en onder
begeleiding van hun ouders in een op het kind afgestemde projectmap.
De voorbereidingen zijn niet vrijblijvend en vinden voor een groot deel plaats
buiten schooltijd.
U zult begrijpen dat wij als werkgroep voor een goed verloop sterk afhankelijk
zijn van de hulp van ouders bij bijvoorbeeld:
begeleiden van de themabijeenkomsten,
oefenen met de communicanten en meewerken aan de vieringen,
verzorgen van collage,
samenstellen liturgieboekjes.
De voorbereidingen zijn behalve leerzaam natuurlijk ook leuk om te doen. Met
zijn allen werken we toe naar die belangrijke dag. De dag waarop de
communicanten hun Eerste Heilige Communie zullen doen. Dan is het feest!
Aanmelden
Voor alle kinderen die de Eerste Heilige Communie gaan doen in De Lier,
vragen wij vriendelijk het inschrijfformulier op de website van de kerk in
te vullen (digitaal). Ook voor kinderen die niet op basisschool ‘De
Achtsprong' zitten.
Bijgaand treft u de link aan: https://rkwestland.nl/de-lier/nieuws/inschijveneerste-heilige-communie-de-lier-2019
Uw inschrijving komt terecht bij de werkgroep.
Ouderavond
Graag nodigen wij de ouders van toekomstige communicanten uit voor de
informatieve avond op donderdag 22 november. Tijdens deze avond zal ook
Pastoor Steenvoorden aanwezig zijn.
U krijgt dan meer informatie over de betekenis van de eucharistie en de wijze
van voorbereiden.
Ook kunt u zich opgeven als hulpouder bij de verschillende activiteiten.
Wilt u daarom uw agenda meenemen? De avond vindt plaats in de aula
van Basisschool ‘De Achtsprong’ aan de Sportlaan en duurt van 19.45 uur
tot uiterlijk 22.00 uur.
Kosten
De kosten voor het project en de deelname aan de Eerste Heilige Communie
zijn € 30,00. Wij verzoeken u dit bedrag contant (graag gepast) op de
ouderavond te voldoen.
Indien u nu al meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen
via: werkgroepehcdelier@gmail.com
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Torentjesclub
Volgend Torentje afhalen op donderdag 22 november aan de pastorie tussen
13.30 uur en 16.00 uur.

Adventsactie 2018 voor Burkina Faso
Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zijn ongeschoold en
trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal, ze leven in een cyclus
van armoede, (seksueel) geweld en uitbuiting. De zusters van de congregatie
OLV van Liefde van de Goede Herder bieden hulp aan de allerarmste vrouwen,
meest alleenstaande moeders, en hun kinderen. Zij hebben een opvanghuis
opgezet, een kinderopvang en kleuterschool en een opleidingscentrum. De
vrouwen en hun kinderen krijgen hier bescherming, psychische hulp en een
opleiding.
Jaarlijks volgen 45 vrouwen en meisjes een opleiding op het gebied van
catering, koken en banketbakken. Dit jaar wordt de scholing uitgebreid met
computerlessen en Frans, de officiële voertaal in het land. Veel vrouwen
spreken deze taal namelijk niet. De cursisten hebben hier zelf om gevraagd,
omdat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Zeker de helft van de
cursisten vindt direct na de opleiding een fatsoenlijke baan. Aangezien de
cursisten gemiddeld vijf familieleden onderhouden, is het aantal mensen dat
hiervan profiteert veel groter. Adventsactie draagt bij in de kosten van de
opleiding en de maaltijden voor de cursisten.
Uiteindelijk lukt het rond zeventig procent van de cursisten om werk te vinden.
Er is echter ook een groep vrouwen voor wie dit, vanwege
familieverplichtingen, niet mogelijk is. Zij zouden liever een eigen bedrijfje
opzetten, maar hebben daarvoor niet de financiële middelen. Daarom is voor
komend jaar, met hulp van Adventsactie, een plan opgesteld om
microkredieten te verlenen. Hiervoor is een groep van 10 vrouwen of groepen
vrouwen geselecteerd, die zijn geslaagd voor de opleiding. Zij krijgen les in
financiën en leren hoe je een bedrijfsplan opzet en een mogelijk afzetgebied in
kaart brengt. Daarna maken ze zelf een bedrijfsplan. Alleen haalbare plannen
komen in aanmerking voor een microkrediet – maximaal 300 euro. Dit moet in
kleine maandelijkse termijnen worden terugbetaald. Met het terugbetaalde geld
worden vervolgens microkredieten verstrekt aan andere vrouwen.
In de kinderopvang en kleuterschool van de zusters is plaats voor 19 baby’s en
55 kleuters. Ze krijgen zorg en gezonde voeding; de kleuters volgen
voorschoolse educatie om ze voor te bereiden op school. Voor de vrouwen die
werken of een opleiding volgen en die geen opvang kunnen betalen, is dit een
uitkomst. Ze weten zeker dat hun kinderen in goede handen zijn. Dit jaar maakt
Adventsactie de plaatsing mogelijk van nog eens 15 kinderen van arme,
kwetsbare alleenstaande moeders. Op deze manier draagt de kinderopvang bij
aan de economische zelfstandigheid van de vrouwen.
Gebrekkige kennis van de rechten van vrouwen en kinderen draagt bij aan het
in stand houden van hun armoede en uitbuiting.
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Daarom wordt dit jaar gestart met activiteiten om de hele gemeenschap te
hierin te scholen, ook mannen en jongens. Onder andere over kindhuwelijken.
Iedereen moet zich bewust worden van de belangrijke rol die vrouwen spelen
in de gemeenschap en van hun rechten.

Rectificatie:
In het vorige Torentje stond vermeld de opbrengst van de Memisa-actie.
Dit moet zijn:
De opbrengst voor de MIVA actie bedraagt € 635,00. Waarvoor hartelijk dank!

Viering ter gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen
Op donderdag 1 november om 19.00 uur zal in de St. Jan de Doper kerk te
Wateringen een viering zijn ter gelegenheid van het hoogfeest van
Allerheiligen. Alle parochianen van de elf parochies van federatie Sint
Franciscus zijn uitgenodigd om deze viering mee te vieren.
Pastor Straathof zal voorgaan in de viering.

Wat betekent liefde voor jou?
Op zaterdagavond 3 november is er een speciale jongerenviering in onze
Lierse parochiekerk. Onze eigen band met jongeren uit de Lierse parochie zal
spelen, de diaken probeert op zijn basgitaar mee te spelen en we zingen
samen leuke popliedjes met een diepere betekenis. Ook lezen we uit het
evangelie van Marcus en horen Jezus spreken over het dubbelgebod van de
liefde. Samen met de jongeren is nagedacht over een thema van de viering:
‘Wat betekent liefde voor jou?’
Het belooft weer een leuke maar ook een verrassende viering te worden, dus
zorg dat je dit niet mist. Kom op zaterdagavond om 19 uur naar onze Lierse
kerk.
diaken Ronald Dits

Hoe gaat het met u?
Inspiratiebijeenkomst voor bezoekers van ouderen.
Op 7 november a.s. vindt een inspiratiebijeenkomst plaats onder de noemer:
‘Hoe gaat het met u?’ De avond is bedoeld voor vrijwilligers in de kerk, zoals
leden van bezoekgroepen, voor pastorale beroepskrachten, vrijwilligers van de
Zonnebloem en anderen die bezoekwerk verrichten en geestelijke
ondersteuning verlenen aan ouderen.
‘Hoe gaat het met u?’ is gemakkelijk gevraagd, maar wanneer het antwoord
luidt: ‘Goed’, is het gesprek dan gevoerd? Hoe kom je tot meer diepgang? Hoe
raak je aan de diepere gespreksitems, zoals over het aanstaande levenseinde?
Het doel van de avond is aan bezoekers van ouderen instrumenten te geven
om het gesprek aan te gaan. De ouderen die de vrijwilligers bezoeken zijn juist
diegenen die ervaren dat hun wereld kleiner wordt, dat ze minder kunnen; ze
ervaren de eindigheid van het leven.
De avond vindt plaats op 7 november, dichtbij 10 november, de dag van Sint
9

Maarten en de Dag van de Mantelzorg. De avond staat onder leiding van
diaken Ronald Dits en als inleidster zal geestelijk verzorgster Rafaël Maria
Theuvenet ons deze avond meenemen in een aantal mogelijke
gespreksvormen. De bijeenkomst vindt plaats in de wijkcentrum De Hunselaer
(Vitis Welzijn) De Hunselaer 1, 2675 XJ Honselersdijk. De bijeenkomst start om
20:00 uur.
Het is voor de organisatie prettig wanneer u zich opgeeft. Dit kan bij diaken
Ronald Dits met een mailbericht naar: dits@rkwestland.nl

Zendingsviering 11 november Poeldijk
Op zondag 11 november zal er om 09.30 uur een
eucharistieviering zijn in Poeldijk, met bijzondere
aandacht voor de bedevaart die we naar het Heilig
Land gaan maken. Aan het eind van de viering zal
pastor Kwee ons de pelgirmszegen geven. Ieder die
dus meegaat op bedevaart, maar ook de thuisblijvers
die ons dierbaar zijn, zijn van harte welkom bij deze
viering. Aansluitend wordt u uitgenodigd om met elkaar
een kopje koffie of thee te drinken en kunnen
parochianen ons uitzwaaien.

Jauchzet, Frohlocket!
Het Westlands gemengd koor Kunst voor het Volk en het koor Sursum Corda
zingt het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach in de R.K.Kerk OLV van Goeden
Raad te Honselersdijk.
De beide koren zijn al geruime tijd bezig onder leiding van José van Putten dit
populaire werk van Bach in te studeren en het resultaat is verbluffend.
Voor de orkestrale begeleiding zorgt het symfonieorkest Con Passione met
Gerard Bal op het klavecimbel. De solisten zijn Yvonne de Bruin (sopraan),
Hester Hazelaar (alt) en Erik Bleichrodt (bas). De rol van de Evangelist wordt
niet gezongen, maar in het Nederlands verteld. Dit wordt gedaan door Chris
Schreuder.
Wat is kerst zonder het Weihnachtsoratorium? Kom genieten van dit prachtige
werk op vrijdag 23 november in Honselersdijk of zaterdag 24 november in de
Immanuelkerk, Lange Boonestraat 5 te Maassluis.
Aanvang beide concerten 20.00 uur.
Kaarten à €18,00 zijn te bestellen bij het secretariaat via
melikaarten@hetnet.nl of www.kunstvoorhetvolk.com
Het project wordt financieel ondersteund door beheerstichting Loswal De
Bonnen.
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Afsluiting bedevaartseizoen 2018
zaterdag 24 november 2018 van 14.00 tot 17.00 uur in 's-Gravenzande
‘Samen op weg gaan’ nodigt ook uit om samen de bedevaart(en) nog eens te
beleven. Samen verhalen vertellen, samen foto’s kijken van een bijzondere
bedevaart naar het Heilig Land, Kevelaer, Brielle of Lourdes. Deze reünie, of
zo u wilt feestelijke afsluiting van het bedevaartseizoen, wordt dit jaar
gehouden op zaterdag 24 november 2018 in de O.L. Vrouw
tenhemelopnemingkerk, Iepstraat 1 te ’s-Gravenzande.
Programma
Vanaf 14.00 uur
14.30 uur
14.35 uur
15.00 uur
16.00 uur
17.30 uur

ontvangst met koffie/thee
Woord van welkom
Bezinningsmoment
Bijzondere bedevaarten (Heilig Land, Kevelaer, Lourdes)
Bedevaarten 2019 (o.a. herdenking 200jaar Broederschap)
Afsluiting

Programma 2019
Tussen de bedrijven door vertonen we foto’s van
de bedevaarten van dit jaar, komt er een hapje en
drankje voorbij en nemen we u mee in het
bedevaartprogramma voor 2019. In augustus 2019
gaan we een bijzondere bedevaart naar Kevelaer
maken in het kader van 200 jaar Broederschap.
Naam van de mascotte
Medio dit jaar hebben we een prijsvraag uitgeschreven om de mascotte een
naam te geven. Maar liefst 25 inzendingen mochten we van u ontvangen. Op
deze afsluitende bijeenkomst van het bedevaartseizoen zal pastor Straathof de
naam onthullen en de mascotte ook zegegen.
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis (de collectebus staat bij de uitgang).
Vergeet niet uw eigen herinneringen mee te nemen!

StringWise: jonge violisten spelen de sterren van de hemel!
Het Strijkersensemble StringWise zal een prachtig
optreden verzorgen in de RK kerk van De Lier op
zondag 2 december om 14.00 uur. StringWise is een
groep zeer getalenteerde jonge violisten tussen de 11
en 15 jaar, onder leiding van vioolpedagoog Wiesje
Miedema en op piano begeleid door Violaine Deplanque, beiden verbonden
aan het Conservatorium van Amsterdam. Een aantal van de kinderen is
leerling aan de Sweelinckacademie, de Jong Talent opleiding van het
Conservatorium van Amsterdam.
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Ze treden zeer regelmatig samen op, ze speelden onder andere voor prinses
Beatrix en waren te zien op tv met André Rieu om zich in te zetten voor KIKA.
Sommigen van hen wonnen verschillende prijzen tijdens landelijke
vioolconcoursen.
Kortom: een kans om niet te missen! Deze groep kinderen wil zich
verbinden met kinderen in Burkina Faso door mooie muziek te maken en de
opbrengst volledig aan het Adventsproject te schenken. Dit project van de
Zusters van Onze Lieve
Vrouw van Liefde van de
Goede Herder in Burkina
Faso biedt hulp aan vrouwen
en kinderen die slachtoffer
werden van diverse vormen
van (seksueel) geweld. De
zusters geven hen onderdak,
zorgen voor kinderopvang,
scholing en opleidingen en
zorgen zo dat deze vrouwen
en
kinderen
weer
een
toekomstperspectief krijgen.
Dit unieke concert wordt éénmalig gegeven voor alle parochies van Delft, Sion
en Westland speciaal voor dit Adventsproject . De toegang is gratis, de
deurcollecte aan het einde is bestemd voor het Adventsproject.
Meer info over het strijkersensemble via info@stringwise.nl Verdere info via
diaken R.H. Dits, dits@rkwestland.nl

Parochiefederatie neemt afscheid van haar voorzitter
Op het feest van onze patroonheilige, de Heilige Franciscus, heeft de
parochiefederatie afscheid genomen van haar eerste voorzitter, de heer Joop
Gardien. Vanaf de oprichting was Joop Gardien (65) voorzitter van de
Westlandse parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin. De
parochiefederatie Sint Franciscus werd in 2011 opgericht om de onderlinge
samenwerking tussen de Westlandse parochies en die van Hoek van Holland
te bevorderen.
Samenwerking is geboden: "Om de beschikbare financiën en menskracht goed
te benutten moet je samenwerken", aldus Gardien. De belangrijkste taak van
de federatie is om het draagvlak voor de samenwerking in stand te houden en
te vergroten. "Je moet zorgen dat mensen elkaar verstaan", vindt Gardien. "Er
moet bereidheid zijn naar elkaar te luisteren. Dwingen heeft in ieder geval geen
zin."
Joop Gardien kijkt dan ook terug op goede jaren.
tijd wordt om het stokje over te dragen: "Ik zeg
moet blijven. Er moet nu, na zeven jaar, ruimte
Dat is gezond voor de organisatie. De huidige
Peter Zuidgeest, neemt zijn taak over.
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Niettemin vindt hij dat het nu
altijd dat je nergens te lang
komen voor iemand anders.
secretaris van de federatie,

Op de feestdag van de Heilige Franciscus, 4 oktober, nam de federatie tijdens
de mis in de Andreaskerk afscheid van Joop Gardien. "Mijn advies voor mijn
opvolger is: verder gaan op de ingeslagen weg. Geef de parochies de
gelegenheid naar elkaar toe te groeien."

Secretariaat Sociëteit Samen Sterk
Graag wil ik u iets vertellen over Sociëteit 'Samen Sterk'. Deze sociëteit heeft
op dit moment 24 leden en is bedoeld voor mensen van middelbare leeftijd (4070) met een lichamelijke beperking. Ze zijn woonachtig in het Westland en
komen, eenmaal per maand, behalve in juli en augustus, bij elkaar in kerkzaal
'Irene', te Ter Heijde. De meeste leden worden met gehandicaptenvervoer
gebracht en gehaald. De soos is niet kerkelijk gebonden, maar we krijgen wel
giften van PKN-gemeenten en parochies.
De soosdagen, die in het algemeen trouw worden bezocht, hebben als
doelstelling:
- Het leggen van nieuwe contacten.
- Het verruimen van de horizon door het uitnodigen van gastsprekers.
We beginnen gewoonlijk om 10.00 uur, lunchen met elkaar en nemen weer
afscheid om 14.00 uur. De contributie is € 12.50 per jaar en € 5.00 per keer
voor de lunch.
Er zijn vrijwilligers die de lunch en consumpties verzorgen en er is altijd iemand
met een EHBO diploma aanwezig.
Deze soos is in De Lier vrij onbekend, maar ook hier wonen vast wel mensen
met een lichamelijke beperking die er graag eens op uit gaan om anderen te
ontmoeten en een gezellige dag te hebben. Er kunnen vooral mannen bij, want
die zijn sterk in de minderheid. Weet u iemand in uw omgeving? Kom gerust
een keer 'proefdraaien'.
Tevens zoeken wij nog een vrijwilliger die zich één donderdag per maand in wil
zetten voor deze sociëteit .
Jeep van der Mark
Kerkzaal 'Irene', Prins Willem III plein 1, 2684 VP Ter Heijde, Tel: 0174 212770
Banknummer: NL30ABNA0810559471 t.n.v. Soc. Samen Sterk, De Lier
Volg de soos ook op facebook!
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MEDEDELINGEN
Vieringen
za

27 okt

10.00
15.00
19.00

zo

28 okt

09.30

do

1 nov

19.00

za

3 nov

19.00

zo

4 nov

09.30

za

10 nov

10.00
19.00

zo

11 nov

09.30

za

17 nov

19.00

zo

18 nov

09.30

za

24 nov

10.00
19.00

zo

25 nov

09.30

Geen viering
Ziekenzalving in de Triangel
met pastoor Steenvoorden
Allerheiligen
Woord en communie viering met
diaken Dits
Allerheiligen / Allerzielen
Eucharistieviering met
pastoor Steenvoorden
Viering t.g.v. het Hoogfeest
Allerheiligen in de St. Jan de
Doper kerk in Wateringen met
pastor Straathof
Woord en communieviering met
diaken Dits
Jongerenviering
Eucharistieviering met
pastor van Well
Woord- en communieviering in
de Triangel met diaken Dits
Eucharistieviering met
Vicaris van Deelen en diaken Dits
Vormsel
Eucharistieviering met
pastor Lansbergen
Eucharistieviering met
pastor Vijftigschild
Eucharistieviering met
pastoor Steenvoorden
Woord- en communieviering in
de Triangel met het Amosgilde
Woord- en communieviering met
het Amosgilde
Woord- en communieviering met
het Amosgilde
Na de viering Koffiedrinken
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Volkszang

St. Caecilia

Jongerenband
Volkszang

Constantkoor

St. Caecilia
Volkszang
Volkszang

Volkszang
St. Caecilia

Uw gebed wordt gevraagd
za
zo

27 okt
28 okt

za

3 nov

zo

4 nov

za
zo

10 nov
11 nov

za

17 nov

zo

18 nov

za
zo

24 nov
25 nov

19.00: Jan van Rooijen,
9.30: Paula van der Knaap-Zwinkels,
Leny van Rijn-van Winden
19.00: Willemien en Rudolf Alsemgeest,
Gré Dukker-van Kleef
9.30: Jan Gerritse en An Gerritse-Ruijgt, Wim Aarts,
Gerard van Ruijven, Riet van Adrichem-Oudshoorn,
Gré Dukker-van Kleef,
Ivonne Steentjes-van der Zeijden
19.00: Pastor Kuypers
9.30: Pastor Kuypers, Paula van der Knaap-Zwinkels,
Henk van Schie, Leida van Etten-Hofstede,
Adri en Joh. Verbeek-Ham,
Nel van Adrichem-van Os, Co Kester-Dukker,
Pim van Steekelenburg
19.00: Tinus Verbeek en Anny Verbeek – van Lier
Gré Dukker-van Kleef
9.30: Nel van Zwet-van Luijk, Co Kester-Dukker,
Henk Verbeek, Gré Dukker-van Kleef
19.00: Jan van Rooijen
9.30: Paula van der Knaap-Zwinkels,
Willy Vijverberg-Dukker

Altaardienst
zo

28 okt.

09.30

zo

11 nov.

09.30

zo
zo

18 nov.
2 dec.

09.30
09.30

Acoliet
Misd.
Acoliet
Misd.
Misd.
Acoliet
Misd.

Debora Bruinen
Simon en Lucas Hoogerbrugge
Beaudine Buijs
Mikolaj en Szymon Dembski
Leon Roeling
Debora Bruinen
Simon en Lucas Hoogerbrugge
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Kerkschoonmaak
22 okt / 4 nov

5 t/m 18 nov
19 nov t/m 2 dec
3 t/m 16 dec

Gastvrouwen: Nicolè van den Hoeven en Jeannette
Ammerlaan Ria Hofstede, Margriet de Koning,
Tiny en Piet Grootscholten
Gastvrouwen: Leny Verouden, Paula Fransen
Nel Scholtes, Agnes van Oosten, Bep Aarts
Gastvrouwen : Hennie Hofstede en José Jansen
Elly Boeters, Corry van Lieshout, Hennie Buijs
Gastvrouwen : Anneke van Winden, Margreet van Mil
en Madelène van Adrichem Lianne Demmenie en
Susan van Uffelen

Agenda
15
12

nov
dec

20.00
20.00

Lectio Divina in de pastorie
Lectio Divina in de pastorie
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Contactadressen werkgroepen
Amosgilde:
Bezorging envelop kerkbijdrage: mw. T. de Wit
College van Collectanten: dhr. M. van der Spek
Communie-werkgroep:
werkgroepehcdelier@gmail.com
Constantkoor: mw. K. Houweling
Doopselwerkgroep: mw. G. Sleegers
Dragersvereniging St. Barbara: dhr. A. van der Meijs
Geloofsverdieping: mw. T. van de Wel
Gezinsliturgiegroep: mw. W. v.d. Meijs
Liturgiegroep tussenkoor: mw. M. van Adrichem
KBO-afdeling De Lier: dhr. F. Alsemgeest
Kerkbijdrage: mw T. de Wit
Kerkledenadministratie: mw. L. Zeestraten
Kerkschoonmaak: mw. N. van der Hoeven
Kosterswerkgroep: dhr. N. van Dijk
Lectoren/lectrices: dhr. L. Zwinkels
Leonardusfonds: dhr. L. van der Knaap
Missie- en ontwikkelingswerk: mw. J. Koene
Nabestaandenbezoek: mw. A. v.d. Knaap
Parochiekoor St. Caecilia: mw. A. van Winden
Raad van Kerken: mw. W. Scheele
Scouting: mw. A. van Meekeren
Secretariaat: mw. M. van Paassen
Seniorenwerkgroep: mw. mw. J. Koene
Vormselwerkgroep: Mw. A. Koene
vormsel14@gmail.com
Welkomstbezoek: mw. T. Halkes
Zondagscrèche: mw. C. van den Berg
Parochiebestuur: dhr. J. Pruisken
Parochiebestuur: mw. E. Heemskerk
Parochiebestuur: dhr. G. Overgaag
Parochiebestuur: mw. L. van Steekelenburg

Leonardusfonds
Het Leonardusfonds heeft tot doel financiële hulp te geven aan mensen in
onze omgeving die zo’n steuntje in de rug hard nodig hebben.
Bent u zo iemand of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt dan
kunt u dit melden bij het parochiesecretariaat of bij een van de
werkgroepleden: Leonie Dukker, Wim Enthoven, Leo van der Knaap.
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Parochiefederatie Sint Franciscus
tussen duin en tuin

Regio Zuid:

St. Adrianus te Naaldwijk
O.L. Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk
H. Jacobus te Maasdijk
HH Martelaren van Gorcum te De Lier

Regiopastores: pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk
 (0174) 62 45 36  steenvoorden@rkwestland.nl
diaken R.H. Dits
p/a Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
 06 16 82 22 67
 dits@rkwestland.nl
Overige leden van het pastoraal team
pastor I.M. Kwee
 (0174) 76 43 38

 kwee@rkwestland.nl

pastor G.Th.J. Lansbergen
 (010) 761 37 41  lansbergen@rkwestland.nl
pastor M.Th.J. Straathof
 (0174) 27 03 78  straathof@rkwestland.nl
diaken C.W. Burgering
 06 29 56 28 65
 burgering@rkwestland.nl
pastoraal werkster E.M. Geelen
 06 36 28 69 52
 geelen@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2)
mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
 06 51 47 75 80
 info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur
Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden
van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.
Website: rkwestland.nl Kopij voor de website: website@rkwestland.nl
Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en
voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor
dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.
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