Over eigen Kerk
Nieuws uit de parochies

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

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

23 november 2019 - 6 december 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 21 november 2019 uitgave van 7 december 2019
t/m 20 december 2019
liefst per email bij het redactieadres: redactieovereigenkerk@rkwestland.nl

Gebedsintenties inleveren uiterlijk donderdag 21 november 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. 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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13e jaargang nr. 20
Beste mede parochianen,
U zult het vast ook gemerkt hebben; in de afgelopen maanden is er veel
gestaakt in Nederland. Boeren, bouwers, leerkrachten, ze gingen allemaal de
straat op. Daar kunt u het mee eens zijn of niet. Toch gaan deze mensen niet
voor niets staken, ze hebben allemaal het gevoel dat ze niet rechtvaardig
behandeld worden. Voor de een gaat het om de strenge regels, voor de ander
om geld en meer mensen op de werkvloer.
Ook de parochies hebben mensen nodig. Er zijn heel veel vrijwilligers nodig om
de nodige taken in te vullen. Helaas lukt dat niet altijd. De besturen hebben
moeite om de plekken in te vullen, ook diverse werkgroepen kunnen wel een
paar extra handen gebruiken. Ook mensen die bij toerbeurt of incidenteel bij
activiteiten willen helpen, zijn van harte welkom. Heeft u/ heb jij, of kent u
iemand, die nog een paar uurtjes per maand een taak op zich zou willen
nemen; laat het weten bij de parochie. Ze zitten te springen om enthousiaste
mensen!
Namens de redactie,
Tineke Koene
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PASTORAAL WOORD
Einde en start kerkelijk jaar
Het feest van Christus Koning van het Heelal (In het Latijns: Dominus Noster
Iesus Christus Universorum Rex) of kortweg Christus Koning is een hoogfeest
dat eind november gevierd wordt, op de 34e en laatste zondag van het
liturgisch jaar. Met dit feest sluiten we het jaar C, waarin wij voornamelijk het
evangelie van Lucas lazen, af.
Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI naar aanleiding van de
1600-jarige viering van het Concilie van Nicaea om tegen het laïcisme en
atheïsme nadruk te leggen op de allesomvattende betekenis van het
koningschap van Christus over de mens en de wereld. Pius XI wijdde de
encycliek Quas Primas aan dit feest dat telkens het kerkelijk jaar afsluit.
Christus Koning is een van de vele verschillende titels van Jezus Christus. De
titel "koning" wordt in het Nieuwe Testament meerdere keren in verband
gebracht met Jezus. De term Christus Koning verwijst naar een van de drie
Messiaanse functies van Jezus: Koning, Priester en Profeet. In het evangelie
van Johannes zegt Jezus tegen Pontius Pilatus: "(...) ik ben koning. Met geen
andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te
getuigen van de waarheid." (Joh. 18, 37).
Op het kruis hing boven het hoofd van Jezus het opschrift INRI, "Jezus van
Nazareth, koning der Joden". Bij zijn geboorte vroegen de drie koningen ook
naar de koning der Joden. Ook op andere plaatsen wordt deze term nog
vermeld. Daarom is het ook goed om stil te staan bij dit feest op de zondag
voordat de Advent begint.
In de Advent mogen wij weer uitzien naar de geboorte en komst van Jezus. In
vier weken worden wij voorbereid op de geboorte van deze bijzondere Zoon
van God. Elke week aan het begin van de viering, wordt er een kaars meer
aangestoken op de Adventskrans. Zo kunnen we zien dat we dichter bij
Kerstmis komen. Met Kerstmis mogen wij zijn geboorte vieren en een aantal
dagen later gaan de drie koningen bij Herodes langs omdat ze op bezoek willen
bij de koning der Joden.
Met de eerste zondag van de Advent, begint ook een nieuw kerkelijk jaar. De
groene kleur, de tijd door het jaar, verandert naar het paars. De kleur van
ingetogenheid en inkeer. Het Gloria klinkt niet in die periode en ook de
versieringen op het altaar zijn weg. De muziek is meer sober, ingetogen.
Halverwege de Advent mogen we iets uitbundiger zijn, op zondag Gaudete.
Zondag Verheugt U! We zien uit naar de komst van Jezus. We gaan aan het
begin van de Advent over naar het liturgisch jaar A. We lezen in de vieringen uit
het evangelie van Mattheüs. De auteur van dit Bijbelboek heeft de verhalen
over Jezus opgeschreven tussen de jaren 75-85. We zullen vooral lezen dat
Jezus een leraar is. Een bekend gedeelte uit dit evangelie is de Bergrede
(hoofdstuk 5). Maar ook hoofdstuk 25 is heel bekend.
Daarin worden de werken van barmhartigheid genoemd. In onze
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parochiefederatie is er een jongerengroep, dit is M25, bezig met deze werken
van barmhartigheid.
Als we met Kerstmis ook Mattheüs zouden lezen dan hebben we niet het mooie
verhaal van de geboorte. Daarom lezen we op Kerstavond altijd uit het
evangelie van Lucas.
Ik wens ons allen een goede voorbereidingstijd toe in de Advent.
Els Geelen, pastoraal werker

MEDEDELING
Met je kind op weg naar Kerstmis
Een adventskalender. Wie kent ze niet. Ze liggen volop in de winkels. Maar wat
heeft die adventskalender ons te zeggen. Kinderen vinden het spannend om
iedere dag een deurtje open te maken, want hier zit vaak een verrassing
achter. En aan de hand van deze adventskalender leren we de kinderen ook
dat het nog zoveel dagen is naar Kerstmis, het feest waarop Jezus geboren is.
Maar …… Advent is meer dan alleen een kalender, het is een tijd van
verwachten, verlangen en uitzien naar de geboorte van een nieuwe koning. Een
tijd met adventszondagen om Jezus te herkennen, om vol verwachting uit te
kijken naar Zijn komst.
Tijdens de kinderwoorddiensten zullen de kinderen met hun leeftijdgenootjes op
hun eigen wijze, middels mooie verhalen en leuke knutselwerkjes, met elkaar
de adventtijd beleven.
De kinderwoorddiensten zullen dit jaar zijn:
Parochie Naaldwijk
zo. 1 en 15 december
Parochie Honselersdijk
zo. 1, 8, en 15 december
In deze periode is er voor de jongens en meisjes van de parochie Maasdijk en
Naaldwijk ook een gezinsviering gepland en wel op:
Parochie Maasdijk
za. 7 december
Parochie Naaldwijk
zo. 8 december
Wij nodigen jullie jongens en meisjes van harte uit bij de kinderwoorddiensten
en de gezinsvieringen in Honselersdijk, Naaldwijk of in Maasdijk.
De pastores en de werkgroep kinderwoorddienst en gezinsviering

Van de vormselwerkgroep
Herken jij jezelf in een paar van de volgende eigenschappen en interesses?
Vurig zijn in geloof, enthousiasme uitstralen, liefde willen doorgeven, vertellen
over Jezus en de kracht van de Heilige Geest zichtbaar en tastbaar maken,
optrekken met een groep tieners?
Dan zoeken wij jou/jullie om de werkgroep Vormsel van Naaldwijk en Maasdijk
te versterken. Want vele handen maken licht werk!
En de vormelingen verdienen goede begeleiding!

5

Wat doen we als werkgroep: je zet je in voor de vormelingen door een paar
ouder- en tieneravonden, tienermiddag, vuurdoop en twee vieringen voor te
bereiden samen met de pastoor.
Geraakt? Nieuwsgierig? Wij kijken naar je uit!
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, dan kan dat via onderstaand
mailadres:
Brigitta Naastepad, vormselwerkgroep.

TERUGBLIK ACTIVITEITEN
Fancy fair en Kerkenveiling Naaldwijk
Begin oktober mochten wij weer een mooi
Fancy Fair weekend organiseren en een
goede Kerkenveiling. Ook dit jaar was de
het weer een groot succes en de
opbrengst was 87.000 euro
Het was gezellig om samen met elkaar te
zijn, scouting en kerk, een prima
combinatie dat was duidelijk te merken.
Wij
bedanken
allen
die
hebben
meegewerkt om dit weekend weer tot een
groot succes te maken: vrijwilligers van scouting en kerk en zeker ook alle
bezoekers, groot en klein, want zonder hen lukt het zeker niet.
Uitslag van de loterij:
Lotnummer Prijs
5885
1e prijs Contant geldbedrag van €449,00
7527
2e prijs Weekendje weg t.w.v. € 400,00
5401
3e prijs Tv-toestel t.w.v. € 350,00
3821
4e prijs Cadeaubon tuincentrum t.w.v.€ 300,00
4148
5e prijs Tablet 10.1 inch scherm t.w.v. € 300,00
1568
6e prijs Diner bon t.w.v. € 250,00
3564
7e prijs Theater bon t.w.v. € 150,00
4261
8e prijs VVV-cadeaubon t.w.v. € 100,00
6409
9e prijs Cadeaubon banketbakker t.w.v. € 50,00
8396
10e prijs Waardebonnen naar keuze t.w.v. € 50,00
0912
11e prijs Waardebonnen naar keuze t.w.v. € 50,00
1302
12e prijs Waardebonnen naar keuze t.w.v. € 50,00
7101
13e prijs Waardebonnen naar keuze t.w.v. € 50,00
8640
14e prijs Waardebonnen naar keuze t.w.v. € 50,00
4852
15e prijs Waardebonnen naar keuze t.w.v. € 50,00
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Opbrengst Kerkenveiling Honselersdijk 2019 en uitslag
Startblokloterij
In zalencentrum Hemelsblauw vond op 1 november de 10e kerkenveiling
Honselersdijk plaats met het welbekende thema: “Samen sterk voor school,
scouting en kerk”. Dit thema staat voor samenwerken met de diverse
doelgroepen voor deze drie nuttige doelen. Naar hartenlust werd er geboden op
de 195 gevarieerde kavels, waaronder het bollenpakket van pastoor
Steenvoorden, de rondleiding door Rotterdam met diaken Dits, diverse
workshops en gezellige kaart, jeu de boules, gourmet en bridgeavonden. Er
kon ook geboden worden op een Kerst- en Paasworkshop, verse biest, nieuwe
kinderfietsen, een parachutesprong, een escaperoom, een high-tea, een pub
quiz, bakkie fietsen en een sightseeing bus tour met activiteit bij de Tuinderij
met BBQ. Een groot aantal ouders van ’t Startblok kwam speciaal met hun
kinderen om te bieden op de kavel van meester Wilco die voor een hele klas
patatjes en snacks gaat bakken en na het eten nog verstoppertje wil gaan
spelen in de donkere school. Er werd fanatiek geboden op deze ludieke kavel.
Helaas kon er maar 1 klas de gelukkige zijn. De organisatie kan terugkijken op
een zeer geslaagde en sfeervolle avond met een grote opkomst. Dus het doel
om samen sterker te zijn is ook echt bereikt. Ook de opbrengst was fantastisch,
namelijk ruim 34.000 euro.
De loterij van ’t Startblok was ook onderdeel van de kerkenveiling. De leerlingen
van ’t Startblok hebben de afgelopen tijd met elkaar 2.500 loten verkocht. De
klas met de meest verkochte loten heeft een klassenfeestje gewonnen,
georganiseerd en gesponsord door Brink Outdoor.
Uitslag van Startblok-loterij 2019 t.b.v. de Kerkenveiling Honselersdijk:
Prijs 10 is gevallen op lotnummer
1809 banketstaaf Erwin Scholtes
Prijs 9 is gevallen op lotnummer
2401 banketstaaf Erwin Scholtes
Prijs 8 is gevallen op lotnummer
1705 slagroomsnit Erwin Scholtes
Prijs 7 is gevallen op lotnummer
0449 slagroomsnit Erwin Scholtes
Prijs 6 is gevallen op lotnummer
1663 boekenbon
Prijs 5 is gevallen op lotnummer
0798 6
zwembadkaartjes
Hoge
Bomen
Prijs 4 is gevallen op lotnummer
2476 jaarabonnement Ballorig
Prijs 3 is gevallen op lotnummer
2499 4 entreebewijzen Drievliet
Prijs 2 is gevallen op lotnummer
1943 kinderfeestje 2SUR5 voor 10
personen
Prijs 1 is gevallen op lotnummer
0569 4 entreebewijzen Efteling
De gewonnen prijzen kunnen opgehaald worden op
WSKO Wereldschool ’t Startblok, Veilingweg 1a in
Honselersdijk
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ACTIVITEITEN
Krönungsmesse van W.A. Mozart met orkest
Op zondag 24 november wordt - ter gelegenheid van het feest van Christus
Koning - traditioneel de Krönungsmesse van W.A. Mozart uitgevoerd in de H.
Adrianuskerk.
Behalve het Liturgisch Koor Cantate Domino (aangevuld met een groep
projectzangers) zal dit jaar ook het Hongaarse Budapesti Lantos Kórus
meewerken. Dit koor brengt in november een jubileumbezoek aan het
Westland, omdat het precies 50 jaar geleden is dat het naam maakte in het
Westland. Solisten zijn Marijke Groenendaal (sopraan), Elly PeetersHeuchemer (alt), Theo Vogels (tenor) en Emiel Vogels (bariton). Het Delfts
Symphonie Orkest verzorgt als vanouds de begeleiding en Jeroen de Ridder
bespeelt het orgel. Het geheel staat onder de bezielende en inspirerende
leiding van Jos Vranken.
De aanvang is 11.00 uur en voorganger is Pastoor J. Steenvoorden.
Peter van Leeuwen
secr. Liturgisch Koor Cantate Domino

Kerstmarkt in Honselersdijk
Op zondag 8 december is de jaarlijkse traditionele Kerstmarkt.
Aanvang: na de viering om ca 10.30 uur! Niet in de KOM-In, zoals we
gewend zijn, maar dit jaar voor het eerst in onze eigen katholieke kerk,
Dijkstraat 23. Er staan al heel veel dozen om uitgepakt te worden. Zelf zijn
we heel benieuwd hoe we deze locatie gaan ervaren.
Pastoor Steenvoorden ziet het helemaal zitten en als ik eerlijk ben: we hebben
een prachtige kerk om deze eens aan een groter publiek te laten zien. En ik
weet zeker dat er ook hier heerlijke koffie geserveerd wordt, en dat ook ons
"wafelvrouwtje" goede zaken kan doen. De opbrengst gaat dit jaar naar een
project: "dicht bij huis”: De Zonnehof in Naaldwijk (valt onder Ieps-de Bruggen).
Voor een kind met een ernstige meervoudige beperking zoek je de beste
behandeling. Die krijg je in Zonnehof Naaldwijk. Hier begeleidt een team van
deskundigen, kinderen tot 18 jaar met een ernstige meervoudige beperking.
Ook als ouder kun je met al je vragen bij hen terecht. De kleine groepen zijn
samengesteld op basis van hulpvraag en leeftijd. Binnen de groep volgt het
kind een eigen dagprogramma. Veel jonge kinderen bezoeken een dagdeel per
week de peuterspeelzaal, dat in hetzelfde pand is gevestigd.
Opening kerstmarkt:
De opening gebeurt ook dit keer door de Midwinterhoornblazers. In het
afgelopen jaar zijn er weer veel kerstspullen ingeleverd bij de
missiewinkel waardoor er weer heel veel keus is om het thuis zelf weer in
kerstsfeer te brengen. De " kerstbloemengroep" gaat ook weer aan de slag om
mooie kerststukken te maken
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Bibliodrama, jouw levensverhaal en bijbel
Als pastores blijven wij ons ontwikkelen
en scholen. Zo ben ik zelf bezig met een
2-jarige
opleiding
tot
begeleider
professioneel begeleider bibliodrama.
Daarvoor oefen ik ook met een groep.
Vorig jaar bleek dat de groep niet altijd
allemaal kon, dus nodig ik meer mensen
uit om mee te doen dit jaar.
Wat is bibliodrama? Bibliodrama is een methode om je eigen levensverhaal en
bijbelverhalen aan elkaar te spiegelen. Spelenderwijs en interactief ontdek je
hoe het bijbelverhaal jouw verhaal belicht, en hoe jouw levensverhaal
meespeelt in de uitleg van het bijbelverhaal.
De avonden, die los van elkaar staan, zijn steeds in de parochiezaal van de
Josephkerk in Wateringen, dr. Schaepmanstraat 12. De volgende keren zijn
maandag 25 november, 27 januari 2020, 24 februari en 9 maart.
We starten om 20.00 uur en ronden om 22.00 uur af. Vanaf 19.45 staat er
koffie en thee klaar.
Voor mij als begeleider is het wel prettig om te weten wie ik kan verwachten die
avond dus graag even een mailtje aan geelen@rkwestland.nl of een telefoontje
naar 06-36286952.
Els Geelen, pastoraal werker

Informatieve bijeenkomst “Vergeetachtigheid …. of meer dan
dat?
Speciaal voor de inwoners van het Westland worden er in de buurtcentra
bijeenkomsten georganiseerd over klachten rondom vergeetachtigheid.
Naarmate we ouder worden, hebben we daar allemaal last van. Wat betekenen
die klachten? Wat kun je eraan doen? Wanneer is het beter om onderzoek te
laten doen? Hoe ga je om met je partner, je ouders of je buren die last hebben
van ernstige vergeetachtigheid? Allemaal vragen waar we in deze bijeenkomst
aandacht aan besteden.
Meld u wel tijdig aan. Bij te weinig belangstelling kunnen we de bijeenkomst niet
door laten gaan.
Voor aanmelden kunt u terecht bij het Buurt Informatie Punt of bellen met
0174-630 358 of mailen naar bezoekdienstdementie@vitiswelzijn.nl
De datums zijn:
27 november Bibliotheek Poeldijk
28 november Het Anker, De Lier

14.00 – 15.30 uur
10.00 – 11.30 uur

Met vriendelijke groet,
Anja Hitsert
Sociaal Makelaar Honselersdijk coördinator wijkcentrum De Hunselaer
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SPECIALE VIERINGEN
Speciale Vieringen
zo. 24 nov.
zo. 1 dec.

13.30 uur
16.30 uur

doopviering
vespers

Honselersdijk
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. 23 nov.

10.00 uur

wo. 27 nov. 09.30 uur

Uitnodiging voor
Adventsperiode

Woord- en communieviering in zorgcentrum
‘De Triangel’ te De Lier
Woord- en communieviering in ‘De Binnenhof’ te
Naaldwijk

Woord-

en

Gebedsvieringen

in

de

Elk jaar opnieuw nodigt de Advent ons uit om op weg te gaan, om de kille
samenleving te doorbreken en de warmte op te zoeken van vriendschap,
genegenheid en solidariteit. Wij worden opgeroepen om de duisternis te
doorbreken en op zoek te gaan naar het licht van hoop en toekomst voor elke
mens. De Adventsperiode, is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de
geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis. Zo leven wij naar
het kerstfeest toe, opdat Jezus, ook in ons eigen leven geboren mag worden.
Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten.
We zien uit naar de komst van Jezus, 'het Licht der wereld'.
In de 4 weken voor Kerstmis worden de 4 kaarsen aangestoken in de
adventskrans in de weekend vieringen in de kerk. Maar ook wij willen in de
adventsviering kaarsen aansteken in onze krans. Hoe meer kaarsen van de
adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus,
het Licht, nabij is.
In het nieuwe kerkelijk jaar beginnen wij met de adventsperiode.
Op dinsdag 3 december en dinsdag 10 december zijn er twee
adventsvieringen. Woord- en Gebedsvieringen waarvoor wij u uitnodigen. Een
voorbereiding op het komende Kerstfeest. Vieringen die wij graag met u willen
delen.
Wij nodigen u van harte uit op deze 2 dinsdagen.
De vieringen zullen beginnen om 19.00 uur in de tuinzaal van De Hofstede,
Molenstraat 31 te Naaldwijk.
Mag dit samenzijn, rust en bezinning brengen op onze weg naar Kerstmis.
De VOLP-werkgroep. Dineke van Dijk en Maria Vijverberg.
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Nederlandse
Naaldwijk

Advent

vespers

in

de

St.

Adrianuskerk

Op de zondagen 1, 8, 15 en 22 december om 16.30 u zijn er weer gezongen
vespers in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk. De Schola Cantorum van de St.
Adrianuskerk wil op regelmatige basis Nederlandse vespers in gregoriaanse
stijl zingen van de in 2012 overleden priester-componist Gerard Lesscher.
De Nederlandse vespers zoals Gerard Lesscher die componeerde, ademen de
meditatieve sfeer van het gregoriaans, zijn fijn om te zingen, geven veel ruimte
aan volksdeelname en de teksten zijn geheel volgens het getijdenboek van de
R.K. kerk.
Voor informatie over de vespervieringen zie: www.nederlandsgraduale.nl.

FAMILIE BERICHTEN
Doopsel
Door middel van het H. Doopsel mochten wij in de
parochiegemeenschap van Sint Adrianus opnemen:
Ariela Weronika Zdrojewska
Dochter van Maciej Pawel Drózd en Marlena Zdrojewska.
Met onze hartelijke gelukwensen.

Doopvieringen
Het aanmelden voor een doopviering kan digitaal gebeuren.
Op de homepage van de federatie: www.rkwestland.nl staat onder Contact een
blokje genaamd Formulieren. Op het formulier aanmelden Doop kunnen de
gegevens ingevuld worden. Het formulier zal via de digitale weg bezorgd
worden bij het desbetreffende parochiesecretariaat. Zij zullen ervoor zorgen,
dat de aanmelding bij de juiste verantwoordelijke personen terecht komt en in
behandeling genomen wordt.
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IN MEMORIAM
Op 6 oktober is, voorzien van het H. Sacrament der zieken,
overleden de heer Leonardus Petrus Adrianus van der
Goes uit Naaldwijk in de leeftijd van 82 jaar. ‘Jouw warmte
en stralende lach blijven altijd bij ons.’ Leo is geboren in
Kwintsheul en groeide op in een kwekersgezin. Ruim 50 jaar
mocht hij het leven delen met zijn vrouw Corrie Bontje uit
Leidschendam. Leo is van agrarische huize maar heeft een
ander beroep gekozen. Hij heeft een mooi bedrijf opgebouwd in de makelaardij
en met veel enthousiasme zijn werk gedaan. Liefde, humor, daadkracht,
welbespraaktheid, deze woorden kenmerken zijn levenshouding. Hij was een
zorgzame echtgenoot en een betrokken vader voor Arthur, Mariëlla en Elvira.
Naast zijn drukke werk maakte hij ook altijd ruimte voor ontspanning en
vakantie met zijn gezin. Vele jaren is Leo trouw lid geweest van de Rotaryclub
Wateringen-Kwintsheul. Als vrijwilliger heeft hij verschillende bestuursfuncties
bekleed. Na zijn werkzame leven heeft hij vele jaren genoten van zijn vrije tijd
die hij actief en sportief heeft ingevuld. Veel vreugde brachten hem zijn
kleinkinderen Thomas, Meike en Linde. Hij vond het altijd heel fijn om hen te
ontmoeten. Leo had een bijzondere liefde voor de natuur en ging graag naar
buiten. Hij kon zeer genieten van de mooie bloementuin die Corrie met zoveel
passie onderhoudt. Vorig jaar hebben Corrie en Leo deelgenomen aan de
Westlandse bedevaart naar Israël. Dat was een bijzondere ervaring. Eind vorig
jaar veranderde zijn leven van de ene op de andere dag toen zich een ernstige
ziekte openbaarde. Flink en moedig heeft hij zijn ziekbed gedragen. Hij zei: ‘Ik
heb een mooi leven gehad.’ Aanvankelijk bleef de situatie redelijk stabiel. Maar
gaandeweg gingen zijn krachten steeds verder achteruit. Thuis in zijn eigen
vertrouwde omgeving is hij zijn Schepper tegemoet gegaan in wiens mooie
schepping hij met passie heeft geleefd. Moge Leo na een welbesteed leven
rusten in vrede. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 11 oktober in de Sint
Adrianuskerk. Wij wensen Corrie, het gezin, familie en vrienden veel sterkte toe
in de komende tijd.
Pastoor Steenvoorden
Op 6 oktober 2019 is, op 81-jarige leeftijd, Johannes Adrianus Mattheus
Zwinkels in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft overleden. Jan is geboren
op 23 februari 1938 en opgegroeid in Kwintsheul. Zijn vader was tuinder en Jan
was de jongste van de tien kinderen. In zijn jeugd volgde hij de Lagere
Tuinbouwschool. Op zijn 23e ontmoette hij Cock bij het uitgaan van de kerk in
Poeldijk. Hun huwelijk was op 11 juli 1964 en zij gingen wonen in de Bospolder.
Hier startte Jan een tuinbouwbedrijf. Helaas kregen zij geen kinderen, waar ze
verdriet om hebben gehad. Cock had in Jan een fijne echtgenoot, ze deden
veel samen.
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In 1990 verkochten zij het tuindersbedrijf en kregen ze tijd voor vakanties en
hobby’s. Elk jaar gingen ze voor minstens zes weken naar Spanje.
Daarnaast deden ze vaak spelletjes en Jan ging biljarten of jeu-de-boulen, waar
hij ook veel plezier aan had. Hij keek ook graag naar voetbal. In 2005
verhuisden ze naar de Arendshorst in Honselersdijk. De laatste jaren kreeg Jan
meer lichamelijke problemen, maar hij kreeg goede zorg van Cock.
Onverwachts moest Cock opgenomen worden in het ziekenhuis. Jan had het
daar moeilijk mee. Hij kreeg een hartstilstand en werd ook in het ziekenhuis
opgenomen. Daar waren ze nog even samen, totdat Jan in alle rust overleed.
De uitvaartplechtigheid vond plaats op 12 oktober 2019 in crematorium
Iepenhof in Delft. Jan mag nu bij God wonen, daar waar geen pijn kan komen.
Daar in het licht is hij vrij, rust hij in vrede.
Diaken Dits
Op 11 oktober is geheel onverwacht overleden de heer Adrianus Aloysius
Martinus van den Bemd uit Naaldwijk in de leeftijd van 81 jaar. Aad is een
geboren en getogen Brabander. Zijn wieg stond in Oudenbosch. Als jongeman
is hij eind jaren vijftig naar het Westland gekomen om aan de slag te gaan in de
tuinbouw. Eerst heeft hij in de kost gelegen. Later kocht hij een huis aan de
Druivenstraat waar zijn ouders uit Brabant bij hem introkken. Bij het dansen
ontmoette hij zijn grote liefde Ria Nadorp uit Poeldijk. Op 12 mei 1969 traden zij
in het huwelijk in de Sint Adrianuskerk in Naaldwijk. Aad is altijd een harde
werker geweest die met plezier zijn beroep uitoefende. Voor dag en dauw ging
hij aan de slag. Jarenlang heeft hij gewerkt in de teelt van rozen en potplanten.
Zijn werk was zijn hobby.
Ook na zijn pensionering heeft hij nog doorgewerkt, want stilzitten was niet iets
wat bij hem paste. Aad was een lieve zorgzame echtgenoot en vader. Hij heeft
samen met Ria, zijn kinderen André en Sandra een goed thuis geboden, waar
zij konden opgroeien tot volwassenheid. Hij was een zeer behulpzame man
voor Ria. Samen genoten zij van de gewone dingen van elke dag. Als opa was
hij trots op zijn kleinkinderen Bram, Demi en Wessel. Graag maakte Aad een
fietstocht of een wandeling. Samen gingen zij graag naar Hoek van Holland.
Koersbal spelen deed hij ook graag en onderhield op de club fijne contacten.
Als er een mijlpaal of jubileum te vieren was, dan moest dat goed gebeuren. Zo
is vorig jaar zijn 80e verjaardag en het Gouden Huwelijksfeest prachtig gevierd.
Kort voor de 75e verjaardag van Ria is Aad plotseling heengegaan.
Vanzelfsprekend is het feest een dag na de uitvaart op 16 oktober in de Sint
Adrianuskerk niet doorgegaan. Er zijn geen woorden voor het verdriet en de
verslagenheid. Er was geen afscheid, geen laatste woord. Opeens is Ria
zonder haar steun en toeverlaat. Wij wensen Ria, het gezin, familie en vrienden
veel kracht en troost toe in deze tijd van leegte en gemis.
Pastoor J. Steenvoorden
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VIERINGEN
Weekend
Christus Koning
Schriftlezingen: 2 Samuël 5, 1-3 en Lucas 23, 35-43
Thema: ‘Met Mij zijn’
Maasdijk
za. 23 nov.

19.00 u:

Woord- en communieviering
volkszang
voorganger: dhr. N. van Leeuwen

Naaldwijk
za. 23 nov.

19.00 u:

zo. 24 nov.

11.00 u:

Woord- en communieviering
Cantor: Dhr. R. Kouwenhoven
voorganger: diaken R. Dits
Eucharistieviering
Cantate Domino
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Honselersdijk
zo. 24 nov.
09.30 u:
18.00 u:

De Lier
za. 23 nov.

19.00 u:

zo. 24 nov.

09.30 u:

Eucharistieviering
parochiekoor Cantemus Domino
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. 26 nov.

19.00 u:

vr. 29 nov.

19.00 u:

Honselersdijk
di. 26 nov.
09.00 u:
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Woord- en communieviering
voorganger: diaken R. Dits
Eucharistieviering
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
Eucharistieviering

Weekend
1e zondag van de Advent
Schriftlezingen: Jesaja 2, 1-5 Matteüs 24, 37-44
Thema: God WIJST de weg
Maasdijk
za. 30 nov.
19.00 u:
Eucharistieviering
middenkoor I Mellom
voorganger: pastor M. Kwee
Naaldwijk
za. 30 nov.
19.00 u:
Woord- en communieviering
Cantor: Dhr. R. Kouwenhoven
voorganger: diaken R. Dits
zo. 01 dec.
11.00 u:
Eucharistieviering
middenkoor Manna
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
Er is kinderwoorddienst in De Hofstede
16.30 u:
vespers
Honselersdijk
zo. 01 dec.
09.30 u:
Woord- en communieviering
parochiekoor Cantemus Domino
voorganger: diaken R. Dits
Er is kinderwoorddienst in de pastorie.
18.00 u:
Eucharistieviering in de Poolse taal
volkszang
voorganger: pater Kozienski
De Lier
za. 30 nov.
19.00 u:
Eucharistieviering
volkszang
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
zo. 01 dec.
09.30 u:
Eucharistieviering
volkszang
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
Doordeweeks
Naaldwijk
di. 3 dec.
19.00 u:
Viering van Woord- en gebed
voorganger: mw. M. Vijverberg
do. 5 dec.
19.00 u:
GEEN Aanbiddingsuur
vr. 6 dec.
19.00 u:
Eucharistieviering
1e vrijdag ter ere van het Heilig Hart van Jezus
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
Honselersdijk
di. 3 dec.
09.00 u:
Eucharistieviering
Feest: H. Franciscus Xaverius, priester
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
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VERVOLG IN MEMORIAM
Op 22 oktober is geheel onverwacht overleden de heer Lourens Pieter Voogt
in de leeftijd van 69 jaar. Lou was een echte Maasdijker, daar lag zijn jeugd en
heeft hij altijd gewoond.
Als jongen hielp hij in de polder zijn vader mee die spruitenkweker was. Zo
kwam hij vaak in de polder en zijn liefde voor het buitenleven is altijd gebleven.
Na zijn arbeidzame leven als internationaal vrachtwagenchauffeur was hij graag
bezig op zijn landje in de polder, waar hij de pony verzorgde en genoot van de
rust, de stilte en de natuur. Lou heeft 45 jaar het leven gedeeld met To van der
Salm. In de eerste tien jaren van hun huwelijk hebben zij samen gewerkt in hun
eigen kwekerij waar allerlei groenten en bloemen werden geteeld. Maar zijn
hart lag toch meer bij het rijden op de vrachtwagen. Op zijn 18 jaar behaalde hij
al zijn grootrijbewijs. Lou was een lieve en zorgzame man voor To en een
goede vader voor hun dochter Thessa, zijn grote trots. Hij heeft hard voor zijn
gezin gewerkt en was vroeger alleen in de weekenden thuis. Het leven van een
chauffeur bestaat uit vertrekken, onderweg zijn en thuiskomen. Bij To en
Thessa vond hij een warme thuisbasis. Hij had altijd veel interesse in hen en
vond het positief dat zij zich beiden jarenlang hebben ingezet voor Scouting
Maasdijk. Fantastisch vond Lou het dat hij in John een schoonzoon kreeg die
ook vrachtwagenchauffeur was. Samen konden zij altijd goed praten over het
werk. Veel blijdschap in zijn leven brachten zijn kleinkinderen Laura en Koen.
Hij ging graag met hen op pad. Lou was een man die altijd een verhaal had en
eigen ideeën. Hij kon recht voor zijn raap zijn, je wist bij hem waar je aan toe
was. Hij is lid geweest van de vrijwillige brandweer in Maasdijk en werd door
zijn trouwe inzet en gevoel voor humor zeer gewaardeerd.
Hij was ook zeer gesteld op zijn familie van beide kanten en op zijn
vriendengroep, waar lief en leed met elkaar wordt gedeeld. In maart heeft Lou
in het ziekenhuis gelegen met hartproblemen.
Gelukkig was hij goed hersteld en had hij het leven weer opgepakt. Plotseling is
op zijn landje zijn bestaan op aarde afgebroken. Lou zei altijd: ‘De mens wikt,
God beschikt.’ Deze tekst stond ook op zijn schuurtje. Zijn plotselinge dood
maakt ons sprakeloos en machteloos. Moge Lou, na een liefdevol leven, rusten
in vrede. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 29 oktober in de Heilige
Jacobuskerk in Maasdijk. Wij wensen To, Thessa en John, Laura en Koen,
familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.
Pastoor J. Steenvoorden
Op 23 oktober is onverwachts van ons heengegaan de heer Arnoldus
Gerardus Vijverberg uit Naaldwijk in de leeftijd van 83 jaar. Er waren de
laatste tijd weliswaar zorgen om de gezondheid van Arnold, toch heeft zijn dood
ons allen enorm overvallen. Arnold werd geboren aan het Galgepad 1 te
’s-Gravenzande en groeide op in een gezin van 15 kinderen.
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Na de Lagere School volgde hij de Rijksmiddelbare Tuinbouwschool.
Daarna deed hij verschillende opleidingen en cursussen en heeft vele jaren bij
de Rabobank gewerkt. Arnold was een man met vele talenten. Hij had een
helder verstand, kon goed analyseren en was een rekenwonder. Daarnaast had
hij het vermogen om zijn gedachten goed onder woorden te brengen. Met deze
vaardigheden heeft hij in zijn beroep en vrijwilligerswerk veel voor anderen
mogen betekenen. Hij was zeer gedreven en plichtsgetrouw in de taken die hij
op zich nam. Arnold heeft 56 jaar het leven mogen delen met Cock Olsthoorn.
In de ruimte van hun liefde en vertrouwen mochten hun drie kinderen
Raymond, Caro en Renske opgroeien tot volwassenheid. Cock en Arnold
deelden veel gezamenlijke interesses zoals het beoefenen van sport, de liefde
voor het buitenzijn in de natuur, inzet voor de gemeenschap binnen de kerk en
het verenigingsleven. Omdat Arnold al voor zijn zestigste kon stoppen met
werken, heeft hij vele jaren genoten van zijn vrije tijd die altijd nuttig werd
ingevuld. Hij had een brede belangstelling, las graag boeken en ging naar
bijeenkomsten over maatschappelijke onderwerpen en geloofsverdieping. Hij
luisterde graag naar lezingen en overwegingen in de kerk en gaf daar een
reactie op. Arnold had een zoekende geloofsbeleving. Een gesprek of discussie
met diepgang kon hij zeer waarderen. Een ander talent dat Arnold heeft
gekregen is zijn warme belangstelling voor de mensen om hem heen. Hij was
altijd zeer attent en betrokken bij lief en leed. Arnold was ook een
levensgenieter en kon gezellig samen zijn zeer waarderen. Een nieuwe
dimensie brachten zijn kleinkinderen Kate en Owen. Arnold was een leuke en
grappige opa. Veel heeft Arnold voor de Adrianusparochie betekend als
voorzitter van het parochiebestuur en lid van de commissie ‘Wij gaan voor Sint
Adriaan’ voor de grote renovatie van de kerk in 2001. Ook heeft hij zich
jarenlang ingezet voor het dekenaat en het bisdom, voor de RKVV Westlandia
(penningmeester en hij stond vaak bij de poort), voor het welzijn van de
ouderen in de tehuizen en voor de stichting vrienden van het Lambertuskerkje.
Wij zullen de aanwezigheid van Arnold als betrokken parochiaan en hartelijk
mens zeer missen. Dankbaar zijn wij voor alles wat hij voor zijn medemens
heeft betekend. Moge hij nu na een dienstbaar leven rusten in vrede. De
avondwake en uitvaart hebben plaatsgevonden op 29 en 30 oktober in de Sint
Adrianuskerk. Wij wensen Cock, familie en vrienden veel kracht en troost toe in
deze tijd van leegte en gemis.
Pastoor J. Steenvoorden
Op 23 oktober is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, overleden de heer
Cornelis Hendricus van Dijk uit Naaldwijk in de leeftijd van 71 jaar. Kees
genoot, na een arbeidzaam leven als beroepsmilitair, politieagent en
medewerker van een kassenbouwbedrijf, van zijn vrije tijd, die hij altijd actief en
sportief wist in te vullen. Met de verkeringstijd meegerekend mocht hij ruim 50
jaar het leven delen met zijn vrouw Ellie Smit.
Samen genoten zij van de gewone dingen van elke dag. Kees wist van zijn

17

bloementuin een kleurrijk paradijs te maken. Als vader leefde hij zeer mee met
zijn zoon Arno. Het vaderschap zat hem in het bloed.
Alles wat Kees deed, dat was voor zijn gezin. Hij vond het leuk om met zijn
zoon samen dingen te ondernemen. Hij was heel trots de bruiloft van Arno en
Kimberley te mogen meemaken.
Een groot geschenk uit de hemel is de tweeling Mees en Sem, de kleinzoons
waar hij met Ellie zo vaak op heeft gepast. Heel bijzonder dat Kees in mei hun
Eerste Heilige Communie nog heeft meegemaakt. Als echtgenoot was hij een
behulpzame man. Het lidmaatschap van Ellie van twee zangkoren vond hij
prachtig en graag ging hij mee naar de uitvoeringen. In 2011 is Kees te voet op
weg gegaan naar Santiago de Compostella in Spanje. Hij was een echte
wandelaar door Gods mooie schepping. Door een blessure moest hij de tocht
afbreken toen hij al een heel stuk op weg was. In 2013 heeft hij de voetreis
afgemaakt. Als aandenken hangen de oorkondes in de gang. Graag was hij
nog steeds te voet onderweg. Hij had de intentie de pelgrimstocht naar
Santiago nog een keer te maken. Helaas werd hij in februari geconfronteerd
met de grenzen van zijn gezondheid en veranderde zijn leven radicaal van de
ene op de andere dag. Zo’n 10 jaar is Kees als vrijwilliger koster geweest in de
Sint Adrianusparochie waarvan een lange tijd als coördinator van de
kostergroep. Altijd was hij trouw aanwezig bij de vieringen, maar ook op
vrijdagmorgen om alles voor het weekend in gereedheid te brengen. Als blijk
van grote waardering heeft Kees op 1 september de Adrianuspenning
ontvangen. Kort daarvoor is hij nog met Ellie in Kevelaer geweest t.g.v. het 200jarig bestaan van de Westlandse Bedevaart. Heel bijzonder dat hij dit nog heeft
meegemaakt. De afgelopen maanden gingen zijn krachten gaandeweg steeds
verder achteruit. Nu is hij gedragen door zijn geloof de Heer tegemoet gegaan
en heeft hij zijn pelgrimstocht aanvaard naar het Hemels Jeruzalem. Moge
Kees, na een zorgzaam leven met goede en kwade dagen, rusten in vrede. De
avondwake en uitvaart hebben plaatsgevonden op 30 en 31 oktober in de Sint
Adrianuskerk.
Het was indrukwekkend dat bij de avondwake de kosters Kees de kerk hebben
binnengebracht, waar hij zoveel voetstappen heeft liggen.
Wij wensen Ellie, Arno en Kimberley, Mees en Sem, familie en vrienden veel
sterkte toe in de komende tijd.
Pastoor J. Steenvoorden
Op 27 oktober is toch nog onverwacht overleden de heer Johannes Hendricus
van Schie uit Honselersdijk in de leeftijd van 89 jaar. Jan groeide op als
jongste van vier jongens aan de Molenlaan. Jan werkte van jongs af aan mee in
de tuin. Daar is al zijn passie ontstaan voor de druiventeelt. Omdat zijn moeder
tobde met haar gezondheid kreeg hij de taak om mee te helpen in de keuken.
Zo heeft hij al jong leren koken en bakken.
Nog steeds maakte hij graag een appeltaart. Naast hard werken in de tuin was
er in zijn jeugd ook ruimte om te sporten. Jan was een verdienstelijk voetballer
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bij de RKVV Westlandia. Ruim 70 jaar is hij lid geweest van deze vereniging.
In 1965 is hij in het huwelijk getreden met Ria Pronk, afkomstig uit WestFriesland die hier werkzaam was in het kleuteronderwijs. Jan heeft Ria altijd
gestimuleerd haar eigen activiteiten te ondernemen in het onderwijs en later in
het bezoekwerk voor de Zonnebloem.
Samen hebben zij geleefd en gewerkt voor hun drie kinderen Helma, Edwin en
René. Ontmoeting, gezelligheid en gastvrijheid hebben in huize van Schie altijd
hoog in het vaandel gestaan. Jan kon genieten van samenzijn, humor en
plezier. Met bijzondere aandacht hebben Jan en Ria klaargestaan voor hun
gehandicapte zoon Edwin, hem liefdevol verzorgd, trouw bezocht en met hem
gefietst. Naast zijn werk in het tuinbouwbedrijf was Jan als vrijwilliger actief bij
Westlandia. Hij was niet alleen een trouwe supporter maar heeft in de loop der
jaren vele taken verricht zoals het onderhoud van de velden, het vangen van
mollen en het onderhoud van de ballen. Ria was jarenlang gastvrouw in de
bestuurskamer en zodoende waren beiden vaak op het sportpark ‘de Hoge
Bomen’ te vinden waar zij hechte vriendschappen hebben opgebouwd. Voor
zijn grote inzet voor de sport heeft Jan een koninklijke onderscheiding
ontvangen. Als vader was Jan trots op het werk van Helma in het onderwijs en
van René in zijn moderne potplantenkwekerij. De afgelopen jaren waren er
zorgen om de gezondheid van Jan. Toch kwam hij er steeds bovenop. De
laatste jaren had hij meer zorg nodig. Door de goede zorgen van Ria en de
steun van het gezin en anderen kon hij thuisblijven in zijn eigen vertrouwde
omgeving. Graag was hij nog bezig in zijn kas en bloementuin. Bijzonder vond
hij het om zijn kleinkinderen te hebben zien opgroeien op weg naar
volwassenheid en hij onderhield met hen een persoonlijke band. Na een
kortstondig verblijf in het ziekenhuis is hij nu van ons heengegaan. Wij hebben
zijn leven in Gods Hand neergelegd tijdens de uitvaartmis op 2 november in de
parochiekerk van Honselersdijk. Moge Jan van Schie, na een lang en mooi
leven, nu rusten in vrede. Wij wensen Ria, kinderen en kleinkinderen, familie en
vrienden sterkte toe bij het dragen van het gemis.
Pastoor J. Steenvoorden
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MOV NIEUWS
Kledingactie
De kledingactie is weer voorbij. Er werden heel wat
zakken gebracht en dat is natuurlijk leuk voor
degenen die daarop zitten te wachten met een grote
pot koffie in de hoop dat er weer veel mensen de
kasten hebben opgeruimd.
En dat schijnt gebeurd te zijn, want veel tijd voor koffie was er niet echt.
In april was het niet erg druk en is er ook niet zoveel gebracht. Maar nu was
duidelijk half Honselersdijk de kast in gedoken om eens flink te gaan ruimen.
Heerlijk, al die zakken en dozen in ontvangst nemen, in de auto gooien en met
die auto weer naar Voeght te rijden waar een aantal mannen alles in de
daarvoor bestemde container gooide. Een fantastische samenwerking!!
In totaal is er in Honselersdijk 5650 kg opgehaald en dat heeft natuurlijk ook te
maken dat er het hele jaar door kleding gebracht kan worden, dankzij de
container van de heer Voeght, waarin we kunnen sparen tot aan de actiedag!!
Monster 3860 kg, Kwintsheul 3400 kg, Poeldijk 2410 kg en ’s Gravenzande
760 kg. Ook Hoek van Holland deed mee, maar de trailer was al vol. Dus
bewaren zij dit zelf nog even tot de actie in het voorjaar 2020.
Ik hoop dat iedereen weer gaat sparen voor de eerstvolgende kledingactiedag.
Dank gaat uit naar alle medewerkers die op deze zaterdag zich hebben ingezet
om gezamenlijk een mooi bedrag op te halen. Iedere parochie heeft daarvoor
zijn eigen doel. In Honselersdijk gaat het volledige bedrag naar de
missionarissen die nog werkzaam zijn in de missie. Dat zijn er lang zo veel niet
meer als in het jaar dat ik begon bij de MOV. Maar….ook al zijn er minder
missionarissen, er zijn steeds meer leken die de taken over gaan nemen. MOV
Honselersdijk steunt zeker nog 12 projecten. Het contact met deze projecten is
erg goed. Afgelopen week was er nog een delegatie uit Ghana die verslag uit
kwam brengen over het project in Goluaki.
Jarenlang was Wies Dorgé degene die ervoor zorgde dat onze bijdrage goed
terecht kwam. Haar opvolger Aloys Janssen zorgt er nu voor dat meisjes, die
de basisschool achter de rug hebben, een kans krijgen om het voortgezet
onderwijs te volgen waarna de weg naar de universiteit openligt. Aloys heeft
daar een adoptie-project voor opgezet en geïnteresseerden kunnen een
leerling, die geen uitzicht heeft op verder studeren, adopteren. Wij hebben
Bernice geadopteerd en we hebben onze eerste brief van haar ontvangen. Wat
hebben we haar blij gemaakt!! Ook u kunt een meisje “adopteren”.
Correctie op mijn verhaal van vorige keer: behalve dat Wil en Rien van Rijn met
een bakfiets door het dorp gingen om spullen op te halen voor de missie, was
daar ook Tonnie Janssen-de Groot. Ook zij heeft in de beginjaren haar steentje
bijgedragen aan het steunen van ons missionaire werk.
Fia Luiten

21

Kinderen brengen hoop..
Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert.
Opeens maak je deel uit van iets veel groters. In onze kinderen wordt
geschiedenis zichtbaar en hoop op een betere toekomst. Jaarlijks voeren we
campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de Adventsperiode. Centraal in
de campagne staan moeders en kinderen. Slechte economische
omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die
vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt de Adventsactie dit jaar vier
projecten die zich richten op hulp aan de meest kwetsbaren onder hen.
Uit de vier projecten heeft de regionale MOV gekozen voor het project
Venezolaanse vluchtelingen, kinderen in Peru. Als we een project adopteren
doen we dat omdat we geloven in het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld
goed wordt besteed en vooral dat het project ‘gedragen’ wordt door de mensen
in het Zuiden. We werken via het katholieke charitas netwerk zodat we ook
kunnen helpen waar anderen niet komen.
Voor meer informatie zie: www.adventsactie.nl
U kunt uw bijdrage geven middels de zakjes/ bussen achter in de kerk of via
IBAN NL89 INGB0 6531 00000 onder vermelding van: Adventsactie –
vluchtelingen in Peru.
Bij voorbaat dank

Opbrengst collecte Wereldmissiedag
De opbrengst van de collecte Missio Wereldmissiemaand in de Heilige
Jacobuskerk te Maasdijk van zaterdag 19 okt is € 106,80.
De collecte voor de Wereldmissie heeft in Honselersdijk opgebracht € 239.15
De collecte voor Wereldmissiezondag, die gehouden is op 19 en 20 oktober in
de Sint Adrianusparochie te Naaldwijk heeft € 711,37 opgebracht.
Alle goede gevers hartelijk bedankt!

Solidaridad 50 jaar - jaarbericht 2018/2019
1969 – een bewogen jaar. De eerste mens op de maan. In dat jaar werd ook
Solidaridad opgericht als organisatie die solidair was met de onderdrukten in
Latijns-Amerika. Wij wilden deze mensen een gezicht en een stem geven en
streden tegen onderdrukking. In de decennia die volgden groeiden we uit tot
een wereldwijde organisatie die werkt aan eerlijke handel en duurzame
productie van koffie, thee en andere producten die we dagelijks gebruiken. Ons
werk wordt gekenmerkt door vernieuwende initiatieven. Telkens kijken we wat
er nodig is om te zorgen dat de boeren en de arbeiders aan de andere kant van
de keten een eerlijke boterham kunnen verdienen. In deze wereld zijn we met
elkaar verbonden en is solidariteit geen luxe, maar pure noodzaak.
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Ik ben trots dat we in 2018 met onze programma’s het leven van 442.997
boeren, mijnwerkers en fabrieksarbeiders hebben verbeterd.
Zonder uw steun was dit niet mogelijk geweest. We blijven, samen met u, hard
werken zodat de wereld er over 50 jaar heel anders uitziet. Eerlijker en
duurzamer.
Hartelijk dank!
Heske Verburg
Directeur Solidaridad Europa

PAROCHIEBERICHTEN
MAASDIJK
Wereldwinkel in Maasdijk
Zaterdagavond 30 november staat de
wereldwinkel weer achter in onze kerk.
U kunt fairtrade producten en mooie spulletjes kopen voor een goed doel.
Tot ziens in onze viering met voorganger pastor Kwee en het koor I.Mellom.

PAROCHIEBERICHTEN
NAALDWIJK
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.
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Speciale Kinderwoorddienst
Beste grootouder(s), ouder(s) en kinderen,
Op zondag 1 december 2019 om 11:00 uur zullen de Sint en zijn pieten hun
weg weer weten te vinden naar de Adrianuskerk in Naaldwijk, tijdens de eerste
Adventsviering. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er ook heel veel kinderen
tijdens deze viering aanwezig zullen zijn. Voor de kinderen zal er in een aparte
ruimte een kinderwoorddienst worden gehouden. Na de opening van de viering
zullen de kinderen van 4 t/m 8 jaar naar voren worden geroepen en zullen zij na
het ontsteken van de eerste adventskaars, naar deze ruimte gaan. Tijdens de
viering zullen zij weer terugkomen in de kerk, samen met Sint en zijn pieten.
Kennen jullie kinderen van 4 t/m 8 jaar, die graag bij deze viering aanwezig
willen zijn, meld ze dan aan via: kwd.adrianuskerk@gmail.com. Graag in de
aanmelding de naam en leeftijd vermelden.
Wie weet tot dan!
Het team van de Kinderwoorddienst.

Bedankt
Oogstdankdag 1982:
Mijn vader woonde in de Martinusflat. Hij was een geboren druiventuinder,
evenals zijn vier broers aan het Galgenpad. Ons grote gezin leefde dus
jarenlang van de druiventeelt. De vier tuinders van ons gezin, allen hadden zij
een kasje achter het huis, dus aan druiven geen gebrek. In 1982 was mijn
vader hoogbejaard en op een dag stond er een ‘engel’ voor de deur met een
fruitmandje. U raadt het al; bovenop het fruit lag een grote druiventros.
Oogstdankdag kon niet meer stuk!
Oogstdankdag 2019:
Zevenendertig jaar later herhaald de geschiedenis zich.
Jeanne, mijn vrouw, zit in een moeilijke fase van haar leven. Ook nu staat er op
een zekere dag een ‘engel’ voor de deur met het beroemde fruitmandje met
daar bovenop de druiventros.
Wat kun je een mens gelukkig maken met een beetje aandacht op een
bijzondere manier gebracht.
Hulde aan het comité die deze ‘engelen’ op je pad sturen.
Jan Groenewegen
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PAROCHIEBERICHTEN
HONSELERSDIJK
Oogstdankdag 2019 Honselersdijk
Zondag 13 oktober vierden we in onze parochie
Oogstdankdag. In de viering dankten we God voor de
vruchten van onze arbeid van het afgelopen jaar. De
kerk was mooi versierd met groenten, fruit en bloemen
uit onze regio.
Wij willen iedereen die producten beschikbaar heeft gesteld hartelijk danken.
Uw producten hebben wij na de viering bij de Voedselbank gebracht. Ook de
deurcollecte (€208,60) hebben we gedoneerd aan de Voedselbank.
Voedselbank Westland was ons zeer dankbaar. Bij deze willen wij ook hun
dankbaarheid naar u uitspreken.
Werkgroep Diaconie Honselersdijk

Sinterklaas
Al klinkt het nu een beetje raar,
maar de agenda voor Sint en zijn Pieten ligt alweer klaar.
Wilt u dat de Sint u persoonlijk met Piet komt bezoeken.
Dan moet u op tijd een plekje in zijn agenda laten boeken.
Dit kunt U doen door te mailen naar [klik hier] .
Dit wordt gedaan voor het goede doel.
Dat is de Parochie en de Scouting van Honselersdijk
als u begrijp wat ik bedoel.
De organisatie.
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UW GEBED WORDT GEVRAAGD
Maasdijk
Za. 23 nov..
Za. 30 nov.

19.00 u.
19.00 u.

Intentie voor: Jeanne van Ruijven-Janse; Lou Voogt
Intentie voor: Jeanne van Ruijven-Janse; Lou
Voogt; Riet van der knaap-Zuidgeest

Naaldwijk
Za. 23 nov.

19.00 u.

Zo. 24 nov.

11.00 u,

Di. 26 nov.

19.00 u.

Vr. 29 nov

19.00 u.

Za. 30 nov.

19.00 u.

Zo. 1 dec.

11.00 u.
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Intentie voor: Annie en Henk de Gier-van Kreij; Bas
en Jeannet v.d. Hoek en hun zoon Ron
Intentie voor: Jan Zwinkels en kleinzoon Joep; Riet
Post-v.d. Berg; Piet en Emmy Goeijenbier-Kester;
Harry van Veen; Hans van Santen; Cock Vollebregtvan Ruijven; Josephus en Josina Berendse-Halkes;
Adriana Veenker-Ammerlaan; Anna AmmerlaanKester; Nico en Beppie v.d. Berg-Broch en overl.
fam.; Marcel v.d. Vlugt en overl. fam.; Flip en Bep
Heppe; Frans en Jeanne van Veen-Duijvesteijn en
overl. fam.; Adriaan en Mies Lelieveld-van der Zande,
Hansje en kleinzoon Tim; Antoon Zwinkels en overl.
fam. en om zegen over ons gezin; Nic Scholtes en
overl. fam.; Henrica en Adriaan Huijben-van der
Ende en hun zoon Kees; Piet en Tiny de BruijnOvergaag; Paul Grootscholten; Berna de Bruijn-van
Kuijen; Uit dankbaarheid
Intentie voor: Nel Janssen; Piet en Riet ZeestratenZonneveld
Intentie voor: Petronella v.d. Voort-Kester en overl.
fam.
Jaargetijden van: Helena van Dijk
Intentie voor: Jan en Lies Switzar; Wilhelmus van der
Voort
Jaargetijden van: Helena van Dijk
Intentie voor: Chris Koehler en levende en overl.
fam.; Don Kouwenhoven; Adrianus Jansen; Piet
Scholtes en overl. fam.; Riet en Arnold van
Scheijndel en overl. fam.; Frans Lagraauw; Riet van
Zeijl; Overl. ouders en fam. v.d. Laan-Voorham; Mies
Duijvestijn-Samsom; Berna de Bruijn-van Kuijen;
Adrianus v.d. Berg; Overl. fam. Sosef; Harry van
Veen; Ben Kokxhoorn; Thea van Zeijl-Jutte

Di. 3 dec.

19.00 u.

Vr. 6 dec.

19.00 u.

Adventviering
Intentie voor: Frans Kalesaran
Intentie voor: Frans Roodenrijs

Honselersdijk
Zo. 24 nov.

09.30 u.

Di. 26 nov.

09.00 u.

Zo. 01 dec.

09.30 u.

Di. 03 dec.

09.00 u.

Jaargetijde van: Joanna v.d. Maarel-Jansen;
Intentie voor: Piet en Riet de Brabander-Krijger;
Lena Bol-Hulspas; Wim Scholtes; Jacobus
Bijleveld
Intentie voor: Adrianus Overschie
Intentie voor: Gerard van Dijk en Toos van DijkBronswijk; Henk en Geertruida v.d. Helm-van
Veen en dochter Margreet en zoon Theo v.d.
Helm; Theo en Mien van Schie-Wubben
Intentie voor: Elizabeth Kok
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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
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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