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Voorstraat 111

2685 EK Poeldijk
Telefoon: 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875
Openingstijden secretariaat: dinsdag van 9.30 uur-12.00 uur
donderdag van 9.30 uur-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
Tel. 0174-764338 email: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werkster E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
Tel. 06 3628 6952 email: geelen@rkwestland.nl
Parochie homepage internet: www.rkwestland.nl
E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat:
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580 / email: info@rkwestland.nl
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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 er op 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. 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
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Seksueel misbruik:
hoe gaan we er mee om, waar vinden we steun?
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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
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In dankbare herinnering Hermanus Adrianus Jozephus van den Ende
Tegenover de watertoren in Monster werd Herman van den Ende geboren, op 9 november 1949. Hij groeide op in
een tuindersgezin met 4 kinderen. Het aanpakken heeft hij van huis uit mee gekregen. Hij haalde zijn rijbewijs en
ook zijn groot rijbewijs. Met zijn Ford 2000 heeft hij heel wat groente naar de veilig gebracht. Herman was overal
thuis. Hoek van Holland, de Efteling of bij familie in Schoorl. Ook liep hij veemarkten en jaarmarkten af. De
veemarkt van Utrecht, Leiden en Rotterdam. De paardenmarkt in Voorschoten. Daar heeft hij het ‘handje klap’
geleerd. Naast tomatenkistjes papieren had Patijnenburg en het Palet -werk en dagbesteding- altijd wel werk voor
hem. Herman zei altijd: “Je moet kijken naar je mogelijkheden, niet naar je beperkingen.” Herman wist ook de
weg in heel Europa. Van zijn internationale wegennet kennis konden zijn vrienden goed gebruik maken als ze op
vakantie gingen. Herman wist precies hoe je het beste kon rijden en welk hotel je onderweg het beste kon
aandoen. Soms had hij zelfs het visitekaartje van het hotel voor je. Als het even kon sloeg Herman geen feestje
over. Bij de feestjes die hij zelf gaf, was hij het stralend middelpunt. Maar het leven voor Herman was niet altijd
een feest. De begeleiding in het Gezinsvervangend Tehuis, Het Leon Jaspershuis, hadden het niet altijd even
makkelijk met Herm. De favoriete vakantiestek, dat hij op zijn duimpje kende was Valkenburg. Een ijsje halen bij
zijn favoriete ijs-tent dat was hij helemaal in z’n element. Ook van boottochten kon hij genieten. Herman had een
grote vrienden en kennissenkring dat was goed te zien in de kerk bij zijn uitvaart. Vaak bracht hij een bloemetje
van top/super-kwaliteit mee van de markt uit ’s Gravenzande. De laatste tijd verbleef Herman in Wersterhonk in
het hospice. De dag na zijn verjaardag ontving hij de ziekenzalving. De daaropvolgende dag, zondag 11 november
2018, is hij gestorven, 69 jaar mocht hij worden. Zaterdag 17 November kwamen we met vele samen in de H.
Bartholomeus voor zijn uitvaart. Waarna wij Herman te rusten hebben gelegd op de katholieke begraafplaats in
Loosduinen, waar zijn ouders ook begraven liggen. Dat Herman mag rusten in vrede en het licht bij God.
Pastor Straathof
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Kerkberichten 2019-02
Weekeinde van 19 en 20 januari: 2e zondag door het jaar (C).
Zaterdag 19.00 uur: geen viering. Er is een viering in de Heilige Machutuskerk te Monster.
Zondag 11.00 uur: (LET OP NIEUWE AANVANGSTIJD) Woord- en communieviering m.m.v. Dames en heren
Bartholomeuskoor. Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk. Intenties: Koos van Dijk, Jan van Marrewijk, Piet van der Valk, Co van
der Bol- Zuiderwijk, Fenny Kester- den Reijer en overleden en levende familieleden, Toos van der Valk, Jac Schouw en de
families Schouw en Schulte, Barbara Helderman en overleden familie.
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Weekeinde van 26 en 27 januari: 3 zondag door het jaar (C).
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Dames en heren Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor M. Straathof.
Intenties: voor de zieken in de gemeenschap. Zondag 11.00 uur: Woord- en communieviering m.m.v. cantor. Voorganger:
Diaken W. Burgering. Intenties: voor de slachtoffers van oorlog en geweld.
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Kerk open
Iedere woensdag is de kerk van 13.30 tot 15.00 uur geopend, om zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen
of met anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.
Vieringen in De Backerhof
Donderdag 24 januari om 19.00 uur: Woord- en communieviering met mw. T. v.d. Sande-van Rodijnen.
Donderdag 31 januari om 19.00 uur: Rozenkrans bidden.
Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd indien u het secretariaat attent maakt op personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in
het ziekenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058)
Internet
Op het Internet vindt u bij http://www.rkwestland.nl onze parochie.
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