Over eigen Kerk
Nieuws uit de parochies

St. Adrianus,
Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad
H. Jacobus

De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland
vormen samen de
parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin

19 januari 2019 – 1 februari 2019

St. Adrianus te Naaldwijk
Openingstijden parochiesecretariaat: dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.00
uur
Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk
tel. 0174-621010 / email: adrianus@rkwestland.nl
Bankrekening: NL53 RABO 0135.301.394 t.n.v. parochiebestuur

Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk
Openingstijden parochiesecretariaat: donderdag van 09.00-12.00 uur
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
tel. 0174-624585 / email: olvvangoedenraad@rkwestland.nl
Bankrekening: NL61 RABO 0135.306.779 t.n.v. parochiebestuur

H. Jacobus te Maasdijk
Openingstijden parochiesecretariaat: vrijdag 10.00-11.30 uur
Prinses Marianneplein 12, 2676 BB Maasdijk
tel. 0174-514339 / b.g.g 518804 of 06-47620270 email:
jacobus@rkwestland.nl
Bankrekening: NL47 RABO 0340.343.885 t.n.v. H. Jacobus Parochie,
Maasdijk

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 17 januari 2019 tot 11.30 uur
voor uitgave van 02 februari 2019 t/m 15 februari 21019
liefst per email bij het redactieadres: redactieovereigenkerk@rkwestland.nl

Gebedsintenties inleveren uiterlijk donderdag 17 januari 2019 vóór 11.00 uur bij uw
eigen parochiesecretariaat.

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij, langer dan 25 regels, in te korten, aan
te passen of te weigeren zonder opgaaf van reden. Ingezonden kopij die te laat, na
donderdagochtend 11.30 uur, binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk,
bewaard blijven voor het volgende parochieblad. Folders en dergelijke kunnen niet
worden ingesloten.

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)
De P.C.I kan een rol vervullen bij parochianen die in financiële nood verkeren en is
bereikbaar via tel.:
06 2232 5575
mw. L. Badoux
P.C.I. Naaldwijk/Maasdijk
0174-622601
mw. L. de Jong
P.C.I. Honselersdijk
Zij zullen u discreet te woord staan.
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Beste mede parochianen,
Als u dit leest is januari al een paar weken oud. Dit stukje moet eerder
geschreven worden omdat het parochieblad ongeveer 2 weken van tevoren
gemaakt wordt.
Voor mij is het dus net nieuwjaar geworden. Misschien bent u allemaal met
hele goede voornemens het nieuwe jaar ingegaan. Dit jaar heb ik besloten om
geen speciale plannen te maken. Het is zo’n teleurstelling als het niet lukt…
Als Westlanders kennen we allemaal het spreekwoord: ‘doe maar gewoon, dan
doe je al gek genoeg’. Maar wat is gewoon? Voor mij is dat eigenlijk vooral
vriendelijk, behulpzaam en zorgzaam zijn. Dat probeer ik dan in het komend
jaar maar vol te houden.
Wat u zich ook wel of niet heeft voorgenomen, ik hoop dat het voor u allen
een prachtig jaar zal worden.
Namens de redactie,
Tineke Koene
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PASTORAAL WOORD
Is ‘samen’ een moeilijk woord geworden?
In de maand januari kijken wij vooruit naar het nieuwe jaar. Wat gaat dit jaar
ons brengen? In het vorige jaar was de Brexit vaak in het nieuws en dat zal dit
jaar ook wel zo zijn. Maar de manier waarop de Brexit wordt uitgevoerd, dat is
nog onduidelijk. In ieder geval wordt de samenwerking met de EU afgebouwd.
En zal Trump op ‘handelsoorlogspad’ blijven? Als dat zo is, zullen de
handelsbeurzen de gevolgen wel voelen. Ze zijn het vorige jaar in mineur
afgesloten.
Het lijkt erop dat samenwerken tussen landen steeds moeilijker wordt. En dan
komen er steeds meer proteststemmen van kleine groepen ontevreden
mensen. Ze trekken dan een geel hesje aan en veroorzaken soms veel
overlast. Zelf heb ik nog nooit iemand ontmoet die zo ontevreden is over zijn
of haar levenssituatie, maar ze zijn er blijkbaar wel. Is ‘samen’ een moeilijk
woord geworden?
In vrijwel al onze parochies is er in de maand januari aandacht voor de
Kerkbalans. Het thema is ‘Geef voor je kerk’. Vrijwilligers gaan, in weer en
wind, bij parochianen langs met een verzoek voor een donatie voor hun kerk.
Zonder deze bijdragen kan de kerk niet bestaan. Misschien denkt u nu direct
aan een bijdrage voor het onderhoud van het kerkgebouw, maar ‘kerk zijn’ is
meer dan dat. Er zijn diverse activiteiten, er wordt catechese gegeven,
kinderen worden op de sacramenten voorbereid, er wordt omgezien naar
mensen in nood en soms wordt een kleine financiële hulp geboden. Kerk is de
groep mensen die samenkomt rond Gods woord en probeert dit woord in de
samenleving te laten klinken, gestalte te geven. En het is fijn als mensen aan
dit ‘samen’ zijn financieel willen bijdragen.
Nu zijn wij, als katholieken, niet als enige kerk. We hebben ook protestantse
geloofsgenoten, ook met hen zijn we ‘samen’ kerk. Dominees en pastores
hebben geregeld overleg en er zijn gezamenlijke activiteiten. Ook al lijkt
samenwerken tussen landen steeds moeilijker te zijn en zijn mensen steeds
meer gericht op hun eigenbelang, samenwerken tussen de kerken wordt als
noodzakelijk gezien. Deze samenwerking zien wij terug in de ‘Week van gebed
voor de eenheid van de christenen’. Veel van onze parochies kennen in deze
week (van 20 tot en met 27 januari) een gezamenlijke viering op zondag. Ook
zijn er andere vormen van samenwerken te vinden in onze parochies, zoals
een gespreksavond over eucharistie en avondmaal, of gezamenlijke
vespervieringen. En deze samenwerking zien we ook verder door het jaar,
zoals we in de zomer veel gezamenlijke openluchtdiensten mogen beleven.
Veel mensen ervaren dit als positief.
Uiteindelijk gaat het niet om echt ‘samen kerk’ te zijn, er blijven onderlinge
verschillen. Het gaat er juist om dat we samen christen zijn. Wij kunnen
elkaar, katholiek of protestant, blijven inspireren in ons geloof, wij kunnen van
elkaar leren en samenwerken door activiteiten en vieringen.
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Deze samenwerking geeft ons energie, maar het is ook een voorbeeld voor de
samenleving. ‘Samen’ is een kernwoord voor de mooie samenwerking tussen
onze elf parochies en het is mooi dat wij aan het begin van het nieuwe jaar
hieraan opnieuw mogen bijdragen.
Mede namens mijn collega’s wens ik u alle goeds voor het nieuwe jaar en dat
wij veel ‘samen’ mogen optrekken.
Diaken Ronald Dits

MEDEDELING
Rectificatie
Bij de productie van de kersteditie van ‘Over Eigen Kerk’ is iets fout gegaan.
Aan de binnenkant van de omslag stonden de pagina’s van het
augustusnummer. Dit is geheel onze fout en hiervoor bieden wij dan ook onze
excuses aan. Wij streven er altijd naar om dit soort fouten te voorkomen maar
‘waar gehakt wordt, vallen spaanders'. Daarom nogmaals onze excuses.
Herman Hertsenberg, Drukkerij Picom

Collecte Adventsactie
Na de kerstvieringen was er in iedere kerk een deurcollecte die geheel ten
goede kwam aan de Advent actie. Hieronder ziet u wat het heeft opgebracht:
Maasdijk
€ 542,35
Naaldwijk
€ 3.764,74.

Honselersdijk € 2.319,35.
Daarnaast was er ook een collecte bij de volkskerstzang op 23 december in
Maasdijk. Deze heeft het mooie bedrag opgebracht van € 669,85. Dit bedrag
komt ten goede aan de opvang voor dak- en thuislozen van het Leger des
Heils in Rotterdam.
Wij danken u allen voor uw gulle gaven.

Oriëntatiedag Vronesteyn zondag 10 februari 2019
Voor wie erover denkt priester of diaken te worden
Zondag 10 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het
Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt die dag belangstellenden die nadenken
over hun plaats in de kerk.
Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar
allemaal bij komt kijken.
Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat
dat inhoudt.
Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat je roeping
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voelt, maar...
Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de
priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk
leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.
Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke
vorming, stages.
Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen
worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer.
De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en
toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.
Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor
informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het
priesterschap, de ander voor degenen die meer willen weten over het
diaconaat.
Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf
halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt?
(Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.)
Graag tot ziens!
Rector Walter Broeders
T: 070 – 3873804
M: 06-271 401 17
E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl
Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

Foto: Peter van Mulken

6

TERUGBLIK ACTIVITEITEN
MOV Honselersdijk had op 9 december jl. de traditionele
Kerstmarkt
Een supergezellige, inmiddels traditionele markt. Ook dit jaar waren de
Midwinterhoornblazers weer present om de markt te openen. Vorig jaar troffen
we het niet met het weer, een enorme sneeuwval hield de mensen thuis. Deze
keer wel wat regen, maar daar zijn paraplu’s voor. Om 10.30 uur stond er al
een enorm grote rij wachtende liefhebbers en het was even dringen toen de
deur openging. Maar hoe leuk is dat: meteen een ” volle bak”? Super toch! Er
kwam zelfs een moment waarop we mensen moesten vragen om even te
wachten in de hal, totdat er weer wat mensen vertrokken. Volgens mij is dat
nog nooit eerder gebeurd. Er waren kramen met een grote verscheidenheid
aan kerstartikelen en de diversiteit was groot: kerstballen, kerststallen (veelal
zelf getimmerd door Monic van Schie) met beeldengroepen, kandelaars,
kaarsen, knuffels, boeken, cd’s enz. Ook dit keer weer geweldig mooie
kerststukken, gemaakt door de bloemengroep onder de leiding van Nel
Vijverberg. Het enthousiasme bij kopers en verkopers was groot. Tussen alle
kramen is er ook altijd een ”dure tafel” en daar was afdingen niet bij. Vooral de
”huisjes” met en zonder verlichting (waar er heel veel van waren) vlogen de
Kom-In uit. Dit jaar worden er gelukkig ook nog kerstkaarten geschreven, want
ook deze verkoop van al of niet zelfgemaakte kaarten, liep fantastisch. En
laten we eerlijk zijn: een geschreven kerstkaart is toch altijd persoonlijker dan
een e-mail! Ook Jannie was weer present met het bakken van heerlijke wafels
en…”al het meel ging op”, vertelde ze glunderend! Onze MOVpenningmeester Joke Wubben wist alle medewerkers weer te verrassen met
een heerlijke grote pan verse tomatensoep. En die was snel leeg. Nog een
verrassing was het feit dat ook broeder Han Gerritse met Theo
Blokland langskwamen. Twee jaar geleden was de kerstmarkt voor zijn
Stichting Yamaru in Indonesië. En goed om te horen dat het heel goed gaat
met die stichting. Jammer alleen dat het 2e tehuis nog steeds niet klaar is,
maar dat heeft te maken met de ambtelijke molens. De opbrengst was
verrassend en een stuk hoger dan 2017; bijna € 2500,00 en dit werd door een
parochiaan afgerond naar € 3.000,00. Dit mooie bedrag gaat dit jaar naar
“Droom je thuis”. Deze (ANBI) stichting biedt kinderen en jongvolwassen met
een beperking, een nagebootste gezinssituatie. Leden van deze stichting
waren de hele dag aanwezig (ook de dag ervoor bij het inruimen) en waren blij
verrast met dit mooie bedrag. Alle info over de stichting kunt U vinden op:
www.stichtingdroomjethuis.nl. Zonder iemand tekort te willen doen, gaat er een
bijzonder woord van waardering naar Connie Post, die de algehele leiding had
van deze fantastisch geslaagde dag. De foto’s van deze dag zullen de
komende week op de website komen.
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ACTIVITEITEN
Seksueel misbruik:
Hoe gaan we er mee om, waar vinden we steun?
Het pastoraal team biedt op 6 februari a.s. de gelegenheid om met elkaar in
gesprek te gaan over alles dat ons als gelovigen op ons hart ligt aangaande
het seksueel misbruik in de Rooms Katholieke kerk. Iedereen reageert
verschillend op recente onthullingen. Voor de een komt de vraag of hij of zij
wel bij deze kerk wil horen, een ander besluit om te gaan bidden voor de
slachtoffers. Ook krijg je als parochiaan vragen van andere mensen over dit
misbruik en dan kan het moeilijk zijn om een antwoord te geven. Wij, pastores
maar ook parochianen, zitten nog steeds met vragen.
In 2011 verscheen het rapport van de commissie Deetman over het seksueel
misbruik in de Rooms Katholieke Kerk. Dit misbruik heeft, over het algemeen,
een langere tijd geleden plaatsgevonden, maar toch raakt dit de kerk, haar
pastores en parochianen diep. Ook is er sprake van verontwaardiging, binnen
en buiten de kerk. Een artikel in het AD van 26 juli 2017 over het misbruik in
de Poeldijk (dat meer dan 50 jaar geleden plaatsvond) veroorzaakte dan ook
veel ophef.
Het pastoraal team wil graag in gesprek gaan met haar parochianen over wat
deze donkere pagina’s uit ons kerkverleden bij ons teweegbrengt. Wij doen dit
in twee bijeenkomsten, een overdag en een in de avond. De bijeenkomsten
staan onder leiding van mevrouw Anke Bisschops, die al vaker dit soort
bijeenkomsten heeft geleid. Alle pastores zijn bij één van de bijeenkomsten
aanwezig.
Het is voor ons prettig wanneer u zich opgeeft. Dit kan bij het secretariaat van
de federatie, het liefst voor 4 februari. Geeft u a.u.b. aan of u zich opgeeft
voor de middag of avondbijeenkomst. Aanmelding kan via: info@rkwestland.nl
De bijeenkomsten zijn op woensdag 6 februari:
Parochiecentrum St. Adrianuskerk, Molenstraat 31 in Naaldwijk, om 14.00 uur
Parochiezaal St. Josephkerk, Harry Hoekstraat 37 in Wateringen, om 19:30
uur
Namens het pastoraal team,
Diaken Ronald Dits

Katholieken en protestanten in gesprek
Donderdag 24 januari 2019 om 18.30 uur in de Hofstede.
Eucharistie en Avondmaal; is dat water en vuur? Of zijn we dat zwartwitdenken voorbij? Wat betekent het vieren van de Eucharistie?
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Wat betekent het vieren van het Avondmaal? Kunnen we het wel of niet
samen vieren?
Rond die vragen ontmoeten wij elkaar bij deze oecumenische gespreksavond.
Om 18.30 uur wordt begonnen met een maaltijd. Om 19.30 uur start de
gespreksavond. Rond 21.30 uur wordt de avond afgesloten met een vesper in
de Adrianuskerk. Voor de maaltijd graag aanmelden via bbv@pknnaaldwijk.nl.

Netwerkmeeting Westlandse kerken 23 januari 2019
In het Westland werken allerlei kerken en
mensen samen om missionaire initiatieven
mogelijk te maken. Sommige kerken denken na
over de vraag hoe en welk missionair werk ze
willen ontwikkelen, maar wat is 'missionair' nu
eigenlijk? En waarom zou je 'missionair' zijn?
Namens de Westlandse kerken wil de werkgroep
Westland Missionair je van harte uitnodigen voor
een netwerkmeeting op 23 januari om hier met
elkaar van gedachten over te wisselen.
Dr. Sake Stoppels is uitgenodigd om het
onderwerp in te leiden. Hij was jarenlang
docent gemeenteopbouw aan de VU en
stelde de vraag naar onze missie onlangs
in alle scherpte aan de orde. Hij
constateerde dat de vraag naar het heil
opvallend weinig ter sprake komt in
missionaire projecten. Er lijkt hierover
verlegenheid te zijn. Dus hoogste tijd om
hier met elkaar over na te denken.
Datum:
23 januari 2019
Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie:
Theaterloods, Hoogwerf 8c, 2671 MJ Naaldwijk
Kosten:
€ 5,00 per persoon
Aanmelden: meeting@westlandsekerken.nl
In verband met een beperkt aantal plaatsen is het noodzakelijk om je vooraf
aan te melden. Meld je tijdig aan via meeting@westlandsekerken.nl want vol is
vol! Alvast bedankt en graag tot ziens op 23 januari.
Namens de Werkgroep Westlands Missionair,
Ronald Dits, Mark Verrips en Tamara Zonnenberg
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SPECIALE VIERINGEN
Speciale Vieringen
ma. 21 jan.
di. 22 jan.
do. 24 jan.

19.00 u:
19.00 u:
19.00 u:

Vespers
Vespers
Vespers

zo. 27 jan.
do. 31 jan.

11.00 u:
19.00 u:

Kozakkenkoor
Aanbiddingsuur

RK kerk Honselersdijk
Regenboogkerk Honselersdijk
Kerk Achter de Bergen
Honselersdijk
Naaldwijk
Naaldwijk

Vieringen in verzorgingshuizen
Behalve in de kerken van parochiefederatie Sint Franciscus (regio zuid)
worden er ook vieringen gehouden in zorgcentra, het verpleeghuis en
wooncentra voor ouderen:
za. 26 jan. 10.00 uur Woord- en communieviering in zorgcentrum
‘De Triangel’ te De Lier
wo. 30 jan. 09.30 uur Eucharistieviering in ‘De Binnenhof’ te Naaldwijk

Oecumenische viering Maasdijk
‘Recht voor ogen’ is het thema van de landelijke week van gebed die loopt van
20 januari t/m 27 januari 2019, een thema dat komt uit het boek
Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. Deze kerken
vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In
hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en
exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door
samenwerking en solidariteit. In Maasdijk vieren wij de samenwerking op
zondag 27 januari met een gezamenlijke viering in het Kruispunt. De
voorgangers zijn: diaken Dits, dhr. v.d. Lugt, ds. Peters en ds. Habekotté.
Aanvang is om 10 uur. Op zaterdagavond 26 januari is er geen viering in onze
Jacobuskerk.

Oecumenische viering Naaldwijk
‘Recht voor ogen’ is het thema van de landelijke week van gebed die loopt van
20 januari t/m 27 januari. Een thema bij Deuteronomium 16:11-20. Dit thema
werd gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het
belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land
hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit
terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en
solidariteit. In Naaldwijk zoeken we eenheid door als kerken samen te vieren
op zondag 20 januari. De voorgangers zijn: diaken Ronald Dits en dominee
Marjan de Vries. De viering begint om 10 uur in de Ontmoetingskerk.
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Vesperdiensten in de Week van Gebed voor de eenheid
Evenals in andere jaren organiseert het Beraad van Kerken in Honselersdijk
interkerkelijke vieringen in het kader van de Week van Gebed voor de eenheid
van christenen (20 t/m 27 januari 2019).
De week staat in het teken van recht en onrecht. ‘Recht voor ogen’ is het
motto van die week, ontleend aan de Bijbelteksten uit het boek
Deuteronomium 16 vers 10-20.
De drie kerken in Honselersdijk houden elk een viering in die week waarbij
gebruik wordt gemaakt van de liturgieën zoals door de landelijke Raad van
Kerken aangereikt, maar waar ten dele ook een eigen invulling aan zal worden
gegeven.
Maandag 21 januari: Katholieke kerk Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad
Dinsdag 22 januari: Regenboogkerk van de Protestantse Gemeente
Vrijdag 25 januari:
Kerkgebouw aan Achter de Bergen van de Vereniging
van Vrijzinnige Protestanten.
Aanvang steeds om 19:00 uur.

Oeral Kozakkenkoor
Adrianuskerk

zingt

op

zondag

27

januari

in

Het Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak zal op zondag 27 januari de viering
opluisteren met gezangen die ontleend zijn aan de Russisch Orthodoxe
kerkmuziek. In de Oosterse Kerk wordt alleen a capella gezongen. De
eeuwenoude gezangen weten ook de harten van mensen van nu te raken. Er
gaat veel inspiratie en rust van uit. De koorleden gaan gekleed in
folkloristische kostuums en zullen al zingende de kerk binnen komen. Het
altaar zal versierd worden met iconen. Het belooft weer een mooie viering te
worden. Iedereen is van harte welkom in de Adrianuskerk, Molenstraat 31 te
Naaldwijk. De viering begint om 11.00 uur.

Ontmoetingsochtend in de Hunselaer Honselersdijk.
Wij nodigen alle parochianen uit voor onze maandelijkse ontmoetingsochtend
op vrijdag 8 februari!
Dan is er weer een Eucharistieviering in de Hunselaer. Deze begint om 9.00
uur en pastoor Steenvoorden zal hierin voorgaan. Het koor Jubilate, onder
leiding van dirigente Veronique Bequé en organiste Anke van Bree zal hierbij
de muziek en zang verzorgen. Het zou fijn zijn als u in de gelegenheid bent
om hierbij aanwezig te zijn. Na afloop is er voor iedereen gelegenheid om
onder het genot van een kopje koffie of thee en een drankje, gezellig nog wat
bij te praten met elkaar.
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VIERINGEN
Weekend
e

2 zondag door het jaar
Schriftlezingen: Jesaja 62, 1-5 en Johannes 2, 1-12
Thema: Beginnen
Maasdijk
za. 19 jan.

19.00 u:

Eucharistieviering
volkszang
voorganger: pastor B. Lansbergen

Naaldwijk
za. 19 jan.

19.00 u:

zo. 20 jan.

10.00 u:

Eucharistieviering
parochiekoor Cantemus Domino
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
oecumenische viering in de Ontmoetingskerk
voorgangers: diaken R. Dits en ds. M. de Vries
Er is kindercrèche en kinderwoorddienst

Honselersdijk
zo. 20 jan.
09.30 u:

18.00 u:

De Lier
za. 19 jan.

19.00 u:

zo. 20 jan.

09.30 u:

Woord- en communieviering (gezinsviering)
kinderkoor De Hofzangertjes
voorganger: pastoraal werker J. Batist
Eucharistieviering in de Poolse taal
volkszang
voorganger: pater Kozienski
Woord- en communieviering
volkszang
voorganger: diaken R. Dits
oecumenische viering in de Dom kerk
voorgangers: pastoor J. Steenvoorden en
ds.G. van Velzen
Doordeweeks

Naaldwijk
di. 22 jan.

19.00 u:

vr. 25 jan.

19.00 u:

Woord- en communieviering
voorganger: mw. D. van Dijk
Eucharistieviering
Feest: Bekering van de heilige apostel Paulus
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Honselersdijk
ma. 21 jan.
di. 22 jan.
di. 22 jan.
do. 24 jan.

19.00 u:
09.00 u:
19.00 u:
19.00 u:

Vespers in RK kerk
Eucharistieviering
Vespers in de Regenboog kerk
Vespers in kerkgebouw Achter de Bergen
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Weekend
3e zondag door het jaar
Schriftlezingen: Nehemia 8, 2-4a.5-6.8-10 en Lucas 1, 1-4;4, 14-21
Thema: Vervul jij de schrift?
Maasdijk
za. 26 jan.
zo. 27 jan.

19.00 u:
10.00 u:

Geen viering
Oecumenische viering in de P.K.N. kerk
voorgangers: diaken R. Dits, ds. H. Habekotté,
ds. D. Peters en dhr. T. v.d. Lugt

Naaldwijk
za. 26 jan.

19.00 u:

zo. 27 jan.

11.00 u:

Eucharistieviering
jongerenkoor New Sound Singers
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
Eucharistieviering
Kozakkenkoor
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Honselersdijk
zo. 27 jan.
09.30 u:

18.00 u:

De Lier
za. 26 jan.

19.00 u:

zo. 27 jan.

09.30 u:

Eucharistieviering
parochiekoor Cantemus Domino
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
Eucharistieviering in de Poolse taal
volkszang
voorganger: pater Kozienski
Woord- en communieviering
volkszang
voorgangers: leden van het Amosgilde
Woord- en communieviering
parochiekoor St. Caecilia
voorgangers: leden van het Amosgilde
Doordeweeks

Naaldwijk
di. 29 jan.

19.00 u:

do. 31 jan.
vr. 01 febr.

19.00 u:
19.00 u:

Honselersdijk
di. 29 jan.
09.00 u:

Eucharistieviering
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
Aanbiddingsuur
Eucharistieviering
1e vrijdag ter ere van het Heilig Hart van Jezus
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
Eucharistieviering
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
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FAMILIE BERICHTEN
Geboren
Op 4 december is geboren James Douglas Beltgens, zoon
van Douglas Beltgens en Dorien Enthoven en broertje van
Eden
Op 10 december is geboren Kai van Dijk, zoon van Michael
en Karin van Dijk en broertje van Tim.

Doopsel
Door middel van het H. Doopsel mochten wij in de parochiegemeenschap van
Sint Adrianus te Naaldwijk opnemen: Jaylen Rijerse.
Door middel van het H. Doopsel mochten wij in de parochiegemeenschap van
de H. Jacobus te Maasdijk opnemen: Lukasz Mazur en Maurits Bruinink.
Met onze hartelijke gelukwensen

Doopvieringen
Afspraken voor doopvieringen kunnen gemaakt worden voor:
Maasdijk:
Cora Groenewegen,
Naaldwijk:
Yda de Jong,
Honselersdijk:
parochiesecretariaat, tel. 624585

IN MEMORIAM
Willem Frederik van der Helm, Wim werd geboren op 8
december 1940 in Delft. Hij werd opgeleid tot banketbakker,
maar dat lag hem niet zo. Na zijn diensttijd ging hij werken
bij de Gist- en Spiritusfabriek te Delft. In de Bollenstreek
leerde hij Clema kennen. Ze trouwden en er werden drie
kinderen geboren: Ronald, Jeanette en Jolanda. In zijn vrije
tijd ging Wim graag op de brommer naar zijn cluppie
Feyenoord, in de Kuip.
In 1969 verhuisde het gezin naar Naaldwijk, alwaar Wim in de lijmfabriek ging
werken. Hij begon vroeg en in zijn vrije tijd ging hij sla snijden, tomaten
plukken e.d.. En ’s avonds naar zijn groentetuin waar hij allerlei vruchten,
groenten en bloemen teelde. Ook knapte hij fietsen op, waarmee hij een
zakcentje bijverdiende. Vanaf 1980 werkte hij bij het hoveniersbedrijf
e
Weverling. Op zijn 60 ging hij met pensioen. Daarna werd hij vrijwilliger bij de
Plusbus en bij Boeregoed en hielp hij bij de halve marathon. Ook was hij veel
bezig met hout draaien in zijn schuurtje, met ministeck, lego en de computer.
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Zo’n 13 jaar geleden werd een ernstige ziekte bij hem geconstateerd en kwam
hij als het ware in de blessuretijd. Maar Wim bleef altijd bezig, hij was altijd
actief.
Op 2 december is hij dan overleden in de leeftijd van 77 jaar. De uitvaart was
op de dag dat hij 78 geworden zou zijn. We denken terug aan een bijzondere
man, vader en opa. Moge hij nu in het huis van God de Heer rusten in vrede.
Pastor Kwee.
Op 10 december is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, van ons
heengegaan mevrouw Catharina Apalonia Maria Wubben-Strik uit Naaldwijk
in de leeftijd van 88 jaar.
Corrie is geboren en getogen in Wateringen en groeide op in een gezin van 7
kinderen aan het Oosteinde. Als oudste dochter was zij een grote steun in huis
en tuinbouw en hielp zij mee met de verzorging van haar broertjes en zusjes.
Gelegenheid om te door te leren heeft zij niet gekregen. Dat heeft zij later wel
eens jammer gevonden. Op 4 maart 1957 is zij in het huwelijk getreden met
Aad Wubben uit Honselersdijk. Zij gingen eerst wonen aan de Dijkstraat in
Honselersdijk, bij de ouderlijke tuin van Aad. Corrie werkte mee in de tuin,
bijvoorbeeld in het krenten van druiven en bij het bloemkool hakken. Dat
laatste deed zij zo fanatiek dat zij ervoor zorgde dat zij altijd pleisters in haar
schort had. Na een aantal jaren verhuisden Aad en Corrie en hun gezin naar
de Blaker in De Lier. Met hard werken is daar een mooi bedrijf opgebouwd
waar jarenlang rozen zijn geteeld.
Hun vijf dochters Margareth, Yvonne, Caroline, Monic en Esther mochten
opgroeien in de ruimte van hun liefde en zorgzaamheid.
Corrie is altijd zeer betrokken geweest bij het tuinbouwbedrijf. Elke dag zorgde
zij voor de koffie, sprong bij als dat nodig was en volgde het reilen en zeilen
met warme belangstelling.
Haar eerste verantwoordelijkheid was het gezin en het huishouden. Alles
moest netjes en schoon zijn. Heel ordelijk en gedisciplineerd leefde en werkte
zij volgens vaste patronen. Boven alles wist zij het thuis gezellig te maken.
Voor haar dochters had zij altijd een luisterend oor. Zij leefde zeer mee bij
voor- en tegenspoed en stond klaar om te helpen of op te passen op de
kleinkinderen als dat nodig was. In gesprekken kon zij goed luisteren, met veel
interesse voor de ander, maar zij had ook een duidelijke eigen mening. Met
hart en ziel heeft zij als vrijwilliger klaargestaan voor de bewoners van de
Naaldhorst. De laatste jaren hebben Corrie en Aad in Naaldwijk gewoond. Het
overlijden van haar oudste dochter Margareth is een verdriet waar geen
woorden voor zijn. Toch kon Corrie anderen tot troost zijn. Samen hebben Aad
en Corrie 61 jaar mogen genieten van de gewone dingen van elke dag. Trots
was zij op haar 13 kleinkinderen. Heel bijzonder dat zij nog maar kortgeleden
getuige mocht zijn van de geboorte van haar eerste achterkleinkind; Noek. De
afgelopen periode gingen de lichamelijke en geestelijke krachten van Corrie
gaandeweg achteruit en had zij intensieve verzorging nodig. Aad was haar
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steun en toeverlaat, elke dag opnieuw.
Nu heeft de Heer haar thuisgebracht en mag zij rusten in vrede. De uitvaart
heeft plaatsgevonden op 15 december in de Sint Adrianuskerk. Wij wensen
Aad, het gezin, familie en vrienden veel troost toe bij het gemis van haar zo
vertrouwde aanwezigheid.
Pastoor J. Steenvoorden
Op 12 december is plotseling overleden de heer Joseph Wilhelmus Maria
Gardien uit Wateringen in de leeftijd van 64 jaar. Joop groeide op aan de ’sGravenzandseweg in Naaldwijk waar zijn vader een aannemingsbedrijf had.
Als jongen ging hij naar de Bisschoppelijke Nijverheidschool in Voorhout, die
geleid werd door broeders. Joop was daar intern en sprak altijd met waardering
over deze vormingstijd. Daarna ging hij naar de MTS en vervolgens naar de
HTS. Joop was een man van de bouw. Ook een man waarop anderen konden
bouwen. Hij was een grote sterke man met een klein hartje. Hij was
ondernemend en innovatief. Joop was een slimme strategische denker en wist
zich op de juiste momenten te omringen met de juiste mensen. Zo bouwde hij
samen met anderen een mooi bouwbedrijf op en ook een onderneming in de
kassenbouw. In zijn gezin was Joop een echte pater familias. Hij was trots op
zijn kinderen Lisette, Bart en Coen. Door zijn drukke zakelijke bezigheden was
hij vroeger vaak niet thuis. Maar bij sportwedstrijden van zijn kinderen stond hij
regelmatig langs de lijn als supporter. Ook kon hij zeer genieten van de
vakanties met het gezin. Joop was een man met principes en duidelijke
standpunten. Zijn kijk op het leven verwoordde hij met karakteristieke
uitspraken, spreekwoorden en gezegden. Een daarvan luidt: ’Wij leven sober,
maar vieren alles.’ Joop was een echte levensgenieter en kon met volle
teugen genieten van de goede dingen van het leven, waar hij graag anderen in
liet delen. Gezelligheid en samenzijn wist hij zeer te waarderen. Een
rustmoment vond hij als hij zat te vissen in het plassengebied van Nieuwkoop
en Noorden.
Nadat hij zijn verantwoordelijkheden in zijn bedrijven had overgedragen brak
een nieuwe periode aan. Hij had nu meer tijd voor zijn inmiddels volwassen
kinderen en volgde hen met warme belangstelling in werk, gezinsleven, sport
en anderszins. Joop was een leuke opa voor zijn kleinkinderen Yara en Nick,
Bram en Roos. Met zijn talenten heeft Joop zich in vele bestuursfuncties
ingezet voor kerk en samenleving. Joop had een heldere, zakelijke en
nuchtere visie.
Kort en krachtig formuleerde hij zijn standpunten. Hij was kordaat en
doortastend en kon goed organiseren. Joop is wethouder geweest en hij heeft
zich ingezet voor ‘De Westlandse Druif’, ‘De Wateringsche molen’, de
werkgeversorganisatie VNO/NCW, het dagelijks bestuur van de
parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin en op andere gebieden.
In de laatste hoedanigheid heb ik als pastoor/moderator Joop goed leren
kennen en zeer constructief en hartelijk met hem samengewerkt. Ik ben Joop
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zeer dankbaar voor alles wat hij voor de opbouw van het
samenwerkingsverband van de Westlandse parochies heeft betekend.
Joop was echt een man waarop je kon bouwen!
De laatste jaren zijn voor hem niet eenvoudig geweest. Teleurstellingen en
gezondheidsproblemen zijn hem niet bespaard gebleven. Zijn partner Helen,
zijn kinderen en anderen zijn hem tot grote steun geweest in deze zware
periode. Moge Joop, na een welbesteed leven, rusten in vrede.
Op zijn wens is Joop vanuit de Sint Adrianuskerk in zijn geboorteplaats
begraven in het familiegraf bij zijn ouders Bert en Babs Gardien-van Holstein.
Zeer velen waren bij dit afscheid op 22 december aanwezig. Wij wensen
Helen, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte toe bij het
dragen van dit grote verlies.
Pastoor J. Steenvoorden
Op 17 december is overleden mevrouw Elizabeth Catharina Alida Maria van
Giesen-Roos uit Naaldwijk in de leeftijd van 82 jaar. Els groeide op in een
bakkersgezin aan de Koningstraat dat vier kinderen telde. Zij heeft haar vader
en moeder jarenlang geholpen in de bakkerij en de winkel, alsmede met het
wegbrengen van bestellingen. In haar vrije tijd was zij lid van de
jeugdbeweging en later leidster bij de welpen. Nog steeds werd zij door oudwelpen herkend als akela! In 1960 is zij in het huwelijk getreden met Bernhard
van Giesen. Zij heeft hem leren kennen bij de scouting. Bernhard had een
assurantiekantoor aan huis. Els werkte mee in de administratie. Het feit dat
hun huwelijk kinderloos is gebleven, was voor haar een groot verdriet.
Als tante was zij altijd heel gastvrij en belangstellend voor haar neefjes en
nichtjes. Zij vond het leuk om hen te ontmoeten en te verwennen. Els was niet
alleen een kindervriend maar ook een dierenvriend. Zij heeft verschillende
honden gehad die uitstekend verzorgd werden en waar zij veel mee ging
wandelen. Els was een kordate en hartelijke vrouw en onderhield goede
contacten in haar familie- en vriendenkring en ook met haar buren aan de
Lage Woerd, waar zij vele jaren heeft gewoond. Voor haar moeder die een
zeer hoge leeftijd heeft mogen bereiken was zij een grote steun.
Els was ook gelovig, ging graag naar de kerk en was lid van de bijbelgroep. In
december 1999 is haar man Bernhard overleden. Gaandeweg heeft zij het
leven op kunnen pakken. In de zomer ging zij naar haar caravan in BurgHaamstede op Schouwen-Duivenland, waar ook familie van haar stond en zij
heeft daar vele gezellige dagen doorgebracht. In de loop der jaren heeft zij
van veel dierbare familieleden afscheid moeten nemen. Dat had een groot
impact. De laatste jaren gingen haar geestelijke vermogens achteruit en werd
Els verzorgd op een meerzorg afdeling, eerst in de Rozenhof en de laatste
maanden in het Woerdblok. Nu is zij uit een situatie van ontluistering, onmacht
en rusteloosheid verlost. Het afscheid is niet in één keer gekomen, maar
gaandeweg gegroeid. Wij hebben haar leven in Gods Hand neergelegd tijdens
de uitvaart op 24 december in de Sint Adrianuskerk. ‘Midden in de winternacht’
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is de hemel voor Els opengegaan. Moge zij, na een liefdevol leven, rusten in
vrede. Wij wensen haar familie, vriendinnen en buren troost toe bij het dragen
van het gemis.
Pastoor J. Steenvoorden
Op 20 december 2018 is, op 80-jarige leeftijd, Pierre Albert Marie van
Giesen in Huize Dijckwegh overleden. Pierre is geboren op 28 november 1938
en opgegroeid in Naaldwijk, het gezin bestond uit acht kinderen. Al op zeer
jonge leeftijd verloor hij zijn vader en zijn broer Joseph. Als jongvolwassene
ging hij werken in de houtindustrie, het bedrijf dat zijn vader opgestart had. Ze
maakten voornamelijk houten kistjes en pallets voor de groenteveiling. Samen
met broer Jan heeft hij dit bedrijf met succes vormgegeven. Tijdens dansles in
Naaldwijk ontmoette Pierre Corrie van der Haak. Hun kerkelijk huwelijk werd
op 1 maart 1965 ingezegend en ze gingen wonen aan de Leliestraat in
Naaldwijk. Daar werd het gezin uitgebreid met twee dochters en een zoon.
Pierre was een zorgzame man voor Corrie en de kinderen, hij stond altijd voor
ze klaar. Daarnaast is Pierre in het verleden actief geweest binnen de
Adrianusparochie, waar hij de lichtbakken vervaardigde die opgehangen zijn
bij de voorlaatste verbouwing. Ook maakte hij het houten kruis dat nog altijd
op Goede Vrijdag wordt gebruikt. Voor verschillende besturen van
verenigingen en stichtingen zette hij zich in, zoals voor de MAVO Poeldijk en
Stichting Katholiek Onderwijs Westland. Pierre was een bescheiden en rustige
man, dat werd ook gewaardeerd bij de Lions club, waar Pierre vele jaren lid
van was. In 1980 verhuisde het gezin naar de Dijkweg in Honselersdijk waar
ze vele jaren met plezier gewoond hebben. Aan het eind van de jaren ’80 nam
de vraag naar houten kistjes af en kon Pierre het rustiger aan gaan doen. Hij
heeft veel werk verricht aan zijn toenmalige hobby, boerderij De Zwethburch.
Op 1 oktober 2016 verhuisde Pierre met Corrie naar Huize Dijckwegh. Een
fijne plek waar ze samen konden blijven en de zorg konden krijgen die zij
beiden zo nodig hadden. Langzamerhand werd de lichamelijke conditie van
Pierre brozer. Op 13 december werd hij ziek, de dagen daarna moest Pierre
nog meer stapjes terug doen en hij overleed een week later in alle rust. De
uitvaartplechtigheid vond plaats op 27 december in de Sint Adrianuskerk in
Naaldwijk, waarna Pierre is begraven op de Algemene Begraafplaats in
Naaldwijk. Op de rouwkaart staat de zin: ‘In de stilte zal ik je opnieuw
ontmoeten.’ Dit komt uit een gedicht van Toon Hermans, wat ook op de
begraafplaats is voorgelezen. God zal Pierre ontmoeten in zijn Rijk van licht
en liefde en wij zullen Pierre blijven ontmoeten, in de stilte als we aan Pierre
denken of een foto van hem zien.
Diaken Dits
Op 20 december is plotseling overleden de heer Sebastianus van den Hoek
uit Naaldwijk in de leeftijd van 92 jaar. Bas is geboren in Schiedam en groeide
op met zijn drie broers en twee zussen in een arme tijd. Omdat hij zo goed kon
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leren, kreeg hij de gelegenheid om na de lagere school de MULO te volgen.
Met zijn heldere verstand en doorzettingsvermogen heeft hij werk gemaakt
van zijn ontwikkeling. Naast zijn baan, heeft hij jarenlang avondschool gevolgd
en zo een mooie loopbaan opgebouwd. Jarenlang heeft Bas bij de overheid
gewerkt, bij de belastingdienst en bij het ministerie van Landbouw en Visserij.
Op 4 juli 1951 is Bas in het huwelijk getreden met Jeannet Combrink. Er was
in de naoorlogse jaren een enorme woningnood.
Zodoende is Bas ingetrouwd bij zijn schoonouders, waar zij maar één kamer
tot hun beschikking hadden. Na de eerste jaren van hun huwelijk in Schiedam
gewoond te hebben verhuisde het gezin in 1960 naar Den Haag. Er waren
inmiddels drie dochters geboren: Carla, Tineke en Ludy. In 1961 kregen zij een
zoon: Ron. Als vader was Bas streng maar rechtvaardig. Hij had duidelijke
principes en was voor zijn vrouw en kinderen een zorgzame man en vader. In
zijn vrije tijd ging hij graag met zijn gezin wandelen in parken en bossen. In
1972 verhuisde de familie van den Hoek naar ’s-Gravenzande. Bas genoot
van het huis en de mooie tuin. Jeannet werd actief in de parochie, is jarenlang
lid geweest van het parochiekoor en zette zich ook in voor het welzijn van de
zieken en ouderen. Op 17 november 1977 is zoon Ron ten gevolge van een
noodlottig ongeval verongelukt met zijn brommer in het verkeer. Dit verdriet
hebben Bas en Jeannet elke dag opnieuw met zich meegedragen. Zij vonden
veel steun bij elkaar en in de kracht van het geloof. Op 58 jarige leeftijd is Bas
in de VUT gegaan. Bijna 35 jaar heeft hij van zijn pensioen genoten, in goede
gezondheid. Een nieuwe dimensie aan zijn leven, brachten de 8 kleinkinderen,
die hij heeft zien opgroeien tot volwassenheid. Heel trots was Bas ook op zijn 7
achterkleinkinderen.
In 2009 zijn Bas en Jeannet naar Naaldwijk verhuisd. In 2012 is Jeannet
overleden ten gevolge van een herseninfarct. Bas heeft haar aanwezigheid na
61 jaar huwelijk elke dag opnieuw gemist, maar ook moedig het leven
opgepakt. Hij ging trouw naar de kerk en ging graag naar de seniorenviering in
De Binnenhof. Ook al ging het leven wat moeilijker en ging zijn
gezichtsvermogen achteruit, Bas was nog een zeer zelfstandige man met een
levendige belangstelling voor iedereen en alles.
Nu is hij vlak voor Kerstmis heel onverwachts van ons heengegaan. Moge hij
na een lang en liefdevol leven rusten in vrede. De uitvaart heeft plaats
gevonden op 28 december in de Sint Adrianuskerk.
Wij wensen zijn gezin, familie, vrienden en buren kracht en troost toe bij het
dragen van het gemis van deze hartelijke man.
Pastoor J. Steenvoorden
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MOV NIEUWS
Ethiopië
Waarin een klein volk groot kan zijn….
Eeuwenlang
zijn
ze
buitengesloten
en
gediscrimineerd. En ook nu nog lijden de Menja’s,
een klein volk in het zuidwesten van Ethiopië,
onder sociale uitsluiting en armoede. Langzaam roosteren de verse
koffiebonen, de houtskool knappert, de rook mengt zich met het nootachtige
koffiearoma. De Ethiopische koffieceremonie heeft tijd nodig, de gastvrouw of
gastheer roostert de bonen elke keer vers en steekt wierook aan.
Alle zintuigen genieten: de geur, de warmte, het resultaat.
Iedereen krijgt drie kleine espresso kopjes. Het eerste kopje bevat de sterkste
koffie voor de gezondheid, het tweede kopje geeft tijd om problemen te
bespreken. Tijdens het derde kopje wensen de koffiedrinkers elkaar zegen toe.
Hoe anders is het voor Almaz Bulleto en haar familie. Meer dan een kop koffie
is er vaak niet in de vroege ochtend. Iets te eten is er dan pas ’s avonds. Met
haar vijf kinderen en haar kleinzoon woont de 50-jarige in een bouwvallige hut
in de buurt van de stad. Haar echtgenoot heeft de familie verlaten, dus staat
zij er alleen voor. Om een klein inkomen te verwerven maakt ze
noodgedwongen uit koemest deksels waarmee men de typische Ethiopische
platte zuurdesembroden kan afdekken. Tien cent krijgt ze daarvoor op de
markt. Desondanks stuurt Almaz haar kinderen naar school: “ik wil dat mijn
kinderen het beter hebben dan ik”, zegt ze.
Uit: Kerk Wereldwijd, oktober 2018

PAROCHIEBERICHTEN
NAALDWIJK
Kerkradio Sint Adrianuskerk
Als het op een gegeven moment moeilijk wordt om
vanwege gezondheid of andere oorzaken in de kerk te
komen, is het wellicht toch fijn om alle kerkdiensten te
kunnen blijven meevieren? Wel dat is heel goed mogelijk.
Hiervoor is jaren geleden het fenomeen “kerkradio” in het
leven geroepen. U krijgt een kastje in huis dat door deskundigen van de kerk
wordt geplaatst. U betaalt eenmalig een bedrag van € 50,-- dat als statiegeld
voor het kastje dient. Het abonnementsgeld bedraagt € 48,--/jaar (= €4,-maand). Als u het kastje weer inlevert, krijgt u het statiegeld weer terug.
Hiermee kunt u alles wat in de kerk gebeurt blijven volgen in uw eigen stoel in
huis- of slaapkamer. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de heer Cor
Hogervorst of Hans Groenwegen.
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Vervoer naar de kerk
Mogelijk zijn er parochianen in de St. Adrianusparochie die op zaterdagavond
of zondagmorgen graag naar de kerk zouden willen gaan, maar op eigen
kracht niet kunnen. Indien U geen vervoer heeft, kunt u bellen naar: het
parochiesecretariaat voor vrijdagochtend 11.00 uur, tel 621010.

Open kerk
De Adrianuskerk in Naaldwijk is iedere zaterdag van 14.00-16.00 uur geopend.
Er is gelegenheid voor bezinning of het rustig kunnen bewonderen van
bouwkunst en interieur. Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig om uw vragen te
beantwoorden. U bent van harte welkom.

PAROCHIEBERICHTEN
MAASDIJK
Afscheid van secretaris Isolde
Verschoor van het middenkoor
I Mellom
Isolde Verschoor begon in 2008 als secretaris
in het bestuur van het middenkoor I Mellom.
In november 2008 verstuurde zij haar eerste nieuwsbrief aan de koorleden en
daar is het niet bij gebleven. Met enige regelmaat werden de koorleden via de
nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle data en bijzonderheden van de
vieringen en alle informatie over de concerten.
Samen met de andere bestuursleden verzorgde zij alle voorkomende
bestuurstaken. Door het weloverwogen nemen van beslissingen en positieve
inzet van Isolde is het bestuur al jaren een geolied team!
Na een inwerkperiode
geeft Isolde het stokje
over aan Trees Vollebregt
en we wensen haar veel
succes!
Isolde bedankt!
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UW GEBED WORDT GEVRAAGD
Maasdijk
Za. 19 jan.
Za. 26 jan.

19.00 u.
NVT

Pastor Willem Roetenberg
Geen viering

Naaldwijk
Za. 19 jan.

19.00 u.

Zo. 20 jan.
Di. 22 jan.

10.00 u.
19.00 u.

Vr. 25 jan.

19.00 u.

Za. 26 jan.

19.00 u.

Zo. 27. jan.

11.00 u.

Di. 29 jan.

19.00 u.

Do.31 jan.
Vr. 1 febr.

19.00 u.
19.00 u.
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Intentie voor: Wilhelmus Olsthoorn; Wilhelmus Ton;
Bas en Jeannet van den Hoek en hun zoon Ron
Oecumenische viering Ontmoetingskerk
Intentie voor: Oud kapelaan Mgr. Hermanus van
Hussen; Oud kapelaan hein Tuin
Intentie voor: Oud kapelaan Gerardus Alkemade;
Pastoor Steef Brink S.S.C.C.
Jaargetijden voor Hendrikus Ballering; Albert
Grootscholten; Jan Sijm
Intentie voor: Pater Michaël Vijverberg, O.P.; Pater
Jan Vijverberg O.P. (Dominicaan)
Jaargetijden voor Hendrikus Ballering; Albert
Grootscholten; Jan Sijm
Intentie voor: Piet en Emmy Goeijenbier-Kester;
Leny van der Valk-van der Wilk; Overleden familie
van der Valk-Sosef; Overleden familie van der Wilk;
Paula v.d. Ende-de Kok; Antoon Zwinkels en overl.
fam. en om zegen over zijn gezin; Overl. ouders Cor
en To de Vreede en hun zonen Gerard en Aad;Chris
Koehler en levende en overl. fam.; Cock Vollebregtvan Ruijven; Cor en Lena Kester-Vis en hun
kleinzoon Jack de Brabander; Theo en Bets van
Veen-van Haaster; Overl. ouders Henk en Jo van
Heijningen-Zwinkels en overl. fam.; Riet van der
Maarel-Vis
Intentie voor: Emeritus pastoor Antonius Drost; Mgr.
Hermanus van Elswijk C.S.S.P.
Aanbiddingsuur
Intentie voor: Pater Jan Groenewegen, Mill Hill;
Pater Gerard Kester, orde der kruisheren

Honselersdijk
Zo. 20 jan.

09.30 u.

Di. 22 jan.
Zo. 27 jan.

09.00 u,
09.30 u.

Di. 29 jan.

09.00 u.

Intentie voor: Overl. fam. Post en van Holstein;
Piet v.d. Arend; Gre van Vliet en broer Gerard;
Herman Huberts; Joke Damen-Kester; Arie
Boeters; Jo Barendse-Kester
Intentie voor: Riet v.d. Burg
Intentie voor: Pieter Scholtes en overl.
familieleden; Cor van Schie en zegen in het
gezin; Lena Bol-Hulspas; Tinus en Riet VisCreemers; Koos en Grard de Jong-Lunenburg;
Sjaak en Gon Mulder-van Kester; Rinie ToussantSistermans; Wim Scholtes; Geert van Schie
Intentie voor: Adrianus Overschie
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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
 0174-624536 /  steenvoorden@rkwestland.nl
diaken R.H. Dits
p/a Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
 06 1682 2267 /  dits@rkwestland.nl
Overige leden van het pastoraal team
pastor I.M. Kwee
 0174-764338 /  kwee@rkwestland.nl
pastor M.Th.J. Straathof
 0174-270378 /  straathof@rkwestland.nl
pastor G.Th.J. Lansbergen
 010-761 3741 /  lansbergen@rkwestland.nl
diaken C.W. Burgering
 06 2956 2865 /  burgering@rkwestland.nl
pastoraal werkster E.M. Geelen
 06 3628 6952 /  geelen@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat

(gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2)

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
 06 5147 7580 /  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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