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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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wees niet bang
In de bijbelse verhalen rond kerst komt in ieder geval twee keer voor dat mensen schrikken of bang zijn. De eerste keer komt
de engel Gabriël onverwacht bij Maria. En de groet luidt: ‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!’ Maria schrikt en denkt:
‘Wat heeft dit te betekenen?’ De engel stelt haar gerust met de woorden ‘Vrees niet, Maria.’
De tweede keer vinden we het bij de herders op het veld. Ook daar komt iets nieuws plotseling hun leven binnen. Opeens is
een engel van de Heer daar en ze werden omstraald door glorie van de Heer. Ze werden erg bang. Maar ook hier de woorden
‘Vreest niet’.
Ook wij zijn wel eens bang. Ik zat te denken wanneer zoiets gebeurt. Het lijkt me, dat het gebeurt als er een verandering in
ons leven komt (soms plotseling en onverwacht), die onzekerheid met zich meebrengt. Of een verandering waarvan we
vrezen dat de gevolgen negatief zullen zijn. Ook daar is er onzekerheid, want die gevolgen zijn er nog niet.
Die verandering kan er zeer snel zijn, of op langere termijn. Een voorbeeld van het snelle: je steekt over en een auto komt
met grote snelheid op je af. Een nieuw gegeven. Je moet zeer snel handelen. Als je snel weggesprongen bent, klopt je hart in
je keel. “Wat was ik bang dat het mis zou gaan,” zeg je dan waarschijnlijk.
Ook kan het op langere termijn. De dokter heeft een ernstige ziekte bij je vastgesteld. Heel veel onzekerheden. Hoe zal het
allemaal gaan? Hoe snel? Hoe lang heb ik nog? Hoe moet ik met deze situatie omgaan? Heel veel vragen. Angst kan dan snel
toeslaan.
In de bijbel staat heel vaak ‘Vrees niet’. Bij Maria en de herders heeft dat te maken met God. Iets goeds komt van Gods kant.
Maria hoort: “Je hebt genade gevonden bij God.” De herders horen: “Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap.” Het gaat
om Gods nabijheid, Gods toewending. Heel kerstmis is het nabijkomen van God in zijn Zoon Jezus.
Als we bang zijn, is het vaak omdat er iets nieuws op ons afkomt. Iets, wat onzekerheid brengt. Iets waarvan we de gevolgen
vrezen. De Heer zegt: ‘Kom maar bij Mij. Ik ben mens geworden, Ik weet wat je doormaakt.’
Zijn menswording vieren we uitgebreid, in vele kerstvieringen. Daarna, op 1 januari, vertrouwen we onszelf en het nieuwe
jaar toe aan de H. Maria. In het verhaal van de bruiloft van Kana horen we haar zeggen: “Doe maar wat Jezus je zeggen zal.”
Als we dat doen, hoeven we niet te vrezen.
Namens het gehele pastorale team, het parochiebestuur en de vrijwilligers wensen wij u allen een zalig Kerstmis toe!
Pastor Kwee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ADVENTSACTIE 1-26 DECEMBER 2018 VOOR VROUWEN IN BURKINA FASO

HOOP VOOR MOEDER EN KIND.
In de stad Bobo-Dioulasso leven veel vrouwen in grote armoede, seksueel geweld en uitbuiting. De zusters van de orde OLV
van Liefde van de Goede Herder, een internationale Congregatie opgericht in Anger(Frankrijk) in 1835, werken sinds Maart
2011 in Burkina Faso, een van de armste landen van de wereld. Zij bieden er opvang en scholing aan de allerarmste vrouwen,
meestal alleenstaande moeders en hun kinderen .
Jaarlijks volgen 45 vrouwen en meisjes een opleiding op het gebied van catering en koken. Dit jaar wordt de scholing
uitgebreid met computerlessen en Frans, de officiële voertaal.
De meeste cursisten vinden daarna werk in bedrijven etc. Voor een aantal vrouwen is dit niet mogelijk wegens familie
verplichtingen. Zij zetten liever een eigen bedrijfje op, maar hebben daarvoor niet de nodige financiële middelen voor.
Komende jaar krijgen vrouwen, na extra scholing, een microkrediet als hun bedrijfsplan haalbaar is. Dit moet in kleine
maandelijkse termijnen worden terug betaald. Met dit terug betaalde geld worden vervolgens microkredieten verstrekt aan
andere vrouwen. Het aantal opvangplaatsen in de kinderopvang en kleuterschool van de zusters zal worden uitgebreid. Zo
kunnen vrouwen,die een bedrijfje starten ,werken of een opleiding willen volgen en geen opvang kunnen betalen, bij de
zusters terecht. In alle parochies van de St. Franciscus federatie zal geld worden ingezameld tijdens de Advents periode voor
dit project om voor de vrouwen en kinderen in Burkina Faso betere levens omstandigheden mogelijk te maken.
De offerkist achter in de kerk in de Bartholomeus parochie is beschikbaar voor uw gift .
Op Kerstavond 24 December a.s., is er na de gezinsviering om 19.00 uur en jongerenviering
om 21.00 uur, een deurcollecte voor het Adventsproject in Burkina Faso.
U kunt ook via uw bank een gift doneren IBAN NL89INGB 0653100000
t.n.v. Adventsactie Den Haag o.v.v. Burkina Faso
Van harte aanbevolen!!!!!
Werkgroep M.o.v. Bartholomeusparochie Poeldijk.
Jan van Paassen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerstmeeting 2018
Op woensdag 26 december, tweede kerstdag, vindt bij HZ Logistics in De Lier (voormalig veilingterrein Westerlee) alweer de
e
58 kerstmeeting plaats. De feestelijke viering start om 10.00 uur. Wegwijzers op het terrein verwijzen u naar de juiste
locatie, dezelfde hal als vorige jaren. Ook dit jaar vieren wij met zo’n 1500 Westlandse geïnteresseerden het kerstfeest.
Het thema voor deze Kerstmeeting is dit jaar Ontmoeting.
Voorzitter van het Comité Interkerkelijke Kerstmeeting, Agnes van Ardenne, heet een ieder welkom. Daarnaast werken aan
deze viering mee:
Harmonievereniging Excelsior o.l.v. Dominic Sierat
Interkerkelijk koor Les Sirènes o.l.v. Robert H. Vorwald
Kinderkoor Do Re Mi o.l.v. Anikó Ridder
Diaken Ronald Dits, Anne-Mieke Ridder, Janine Stolze, Alle vrijwilligers en alle bezoekers met samenzang
U bent van harte uitgenodigd om deze meeting bij te wonen. De meeting is ook te beluisteren via WOS Radio 87.6FM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verhoging bijdrage misintenties / tarieven
Binnen parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin zijn er enkele jaren geleden vaste tarieven vastgesteld voor
huwelijken, speciale vieringen, uitvaarten, dopen en misintenties. Deze tarieven gelden voor alle parochies binnen onze
federatie.
Na enkele jaren heeft het federatiebestuur besloten de bedragen met ingang van 01 januari 2019 vast te stellen op:
MISINTENTIES

€ 12,00

(richtlijn)
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DOPEN

€ 52,50

HUWELIJK

Doordeweeks
Zaterdag

Deze tarieven gelden ook voor
huwelijken elders (buiten het
federatiegebied).
€ 375,00 *
€ 525,00 *

JUBILEUM
Aparte viering
Weekendviering

€ 275,00 *
Vrije gift

OVERLIJDEN
Opbaren
Condoleren zonder avondwake
Avondwake (gebruik kerk + koor)
Uitvaart (met voorganger + koor)
Voorganger bij plechtigheid in aula
crematorium/begraafplaats

(richtlijn)

€ 120,00
€ 225,00 *
€ 275,00 *
€ 450,00 *
€ 350,00

* De bedragen zijn incl. de gebruikelijke kerkversiering,
maar excl. o.a. de misboekjes
Namens het federatiebestuur, Peter Zuidgeest (voorzitter)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vormselproject in Noord-West in volle gang
Zeventien vormelingen uit ’s-Gravenzande, Kwintsheul, Poeldijk en Wateringen doen mee aan het Vormselproject ter
voorbereiding van de toediening van het Vormsel op zaterdag 16 februari 2019. Half november hebben zij zich samen met de
vormelingen van Monster gepresenteerd tijdens een jongerenviering in Wateringen.
Inmiddels zijn er al 6 van de 8 bijeenkomsten van het vormselproject “Vormselkracht” achter de rug. De bijeenkomsten
worden geleid door pastoor Straathof of pastoraal werker Els Geelen met medewerking van ouders en werkgroepleden.
Naast de bijeenkomsten bezoeken we activiteiten van vrijwilligers die met elkaar proberen de wereld een beetje beter te
maken voor een ander. In de herfstvakantie hebben we mee geholpen bij de Voedselbank Haaglanden. Een van de
vormelingen heeft hiervan een verslagje gemaakt. In januari brengen we een bezoek aan de zusters van Charity in
Rotterdam. De vormselwerkgroepen..
Vormselgroep uitstapje naar de voedselbank
Ik vond dit uitstapje naar de voedselbank heel leuk gezellig en leerzaam. Ik ga nu vertellen waarom:
Het begin van het uitstapje vooral leerzaam we hadden het over waar de bussen met de kratten met voedsel heen gaan en
naar wie, dat er heel veel voedsel was en dat veel mensen het nodig hadden. Ook hoorde ik dat een gezin altijd evenveel
kreeg dus was je alleen kreeg je evenveel als een gezin van 5! Ook hadden we het er over dat mensen het niet ophaalden en
bij de deur bezorgd kregen. En dat deze mensen niks konden kiezen. Het voedsel was een aanvulling en de mensen moesten
nog wel gewoon boodschappen doen.
Toen gingen we aan de slag en per tweetal theezakjes uit een grote doos in plastic zakjes doen. Eerst was het best lastig een
duurde het lang, maar als je het door had ging het als een trein. We hadden zelfs een taakverdeling. Ik deed de kartonnen
plankjes in de bak en Joshua de plastic zak, ook werkten we beiden naar elkaar toe zodat we niet elkaar voor de voeten
liepen. Daarna hadden we pauze en aten we wat lekkers. Maar wel snel weer door.
Toen gingen we samenwerken met Teun. We hadden een bak onder ons en probeerde er zoveel mogelijk gevulde zakjes in te
doen zonder dat iemand hem zag. Toen zat de bak tot de nok vol en had de degene die de zakjes moest tellen een taakje.
Daarna stopten we en begonnen we een tour door de loods. De meneer vertelde wie alles had gedoneerd en Joshua en ik
zagen oranje chocomel (eerst dachten we dat het sinaasappelsap was maar hij zat tussen de chocomel en had het chocomel
etiket).
Toen gingen we naar huis en was het voorbij. Nando
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Voorbeeld van een gevulde krat welke naar de gezinnen gaat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda voor het vormsel
Maandag 14 januari 2019
Pastorie H. Bartholomeusparochie, Voorstraat 111, Poeldijk.
Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur
7e jongerenbijeenkomst H. Vormsel.
Woensdag 23 januari 2019
Basisschool de Zeester, Kloosterlaan 4, Monster
Aanvang: 20.00 uur tot 21.30 uur
2e ouderavond H. Vormsel
Donderdag 31 januari 2019
Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12, Wateringen
Aanvang : 18.00 uur tot 21.15 uur
Oefenen Vormselviering en kennismaking en gezamenlijke maaltijd met het jongerenkoor Corbulo.
Maandag 4 februari 2019
Pastorie H. Bartholomeusparochie, Voorstraat 111, Poeldijk.
Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur
8e jongerenbijeenkomst H. Vormsel.
met vriendelijk groeten, namens werkgroep Vormsel regio Noord en West,
Jeanette Duyvesteyn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerstmis in Poeldijk
Weekeinde van 22 en 23 december: 4e zondag van de Advent (C).
Zaterdag 19.00 uur: Geen viering!!!
Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Bartholomeuskoor met Pastor.
.Intenties: Gerard Goeijenbier en Riet Goeijenbier- van Kester, Co van der BolZuiderwijk.
Maandagavond 24 december: Op maandag 24 december, Kerstavond is er om
19.00 uur een gezinsviering, waar jong en oud natuurlijk heel erg welkom is! Het
School-Kerst-Koor zingt samen met het Kinderkoor van Deo Sacrum. Tot dan!
Thema is: “All I want for Christmas”.
Voorganger: Pastor M. Kwee.
Voorganger: Pastor M. Kwee. Intenties: overleden familie Gardien- Verbeek, Lenie
van der Meer- Zuijderwijk, Piet van der Valk, Rien van Kester en overleden familie Van Kester- Duijvestijn.
Maandagavond 24 december om 21.00 uur Jongerenviering: De jongeren hebben de viering op een eigentijdse manier
uitgewerkt. Het popkoor Fine Tuning zingt in deze viering met ondersteuning van hun eigen combo.
Thema is: “All I want for Christmas”.
Voorganger: Pastor M. Kwee. Intenties: Lenie van der Meer- Zuijderwijk, Henk van der Voort en Corrie van der Voort- V.d.
Klugt, Piet van der Valk, Arie van Vliet, Greet van den Bogaert- Scholtes, overleden ouders Verbeek- Witkamp, overleden
ouders Zuyderwijk- Bruggeling en zus Ria, Roos van der Elst.
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Dinsdagochtend 25 december om 10.30 uur: Eerste kerstdag. We vieren de geboorte van onze Heer in een feestelijke
viering. De verschillende koorgroepen van de Zangkoren Deo Sacrum aangevuld met projectzangers zingen onder leiding van
hun dirigent Steven van Wieren tijdens deze viering de Pastoralmesse van A. Diabelli, feestelijke Kerstmotetten en het
Gregoriaans van Kerstmis. De orkestbegeleiding wordt verzorgd door het Delphi Consort. Organist is Wim van Herk.
Thema is: “ Gezien”.
Voorganger: Pastor B. Lansbergen
Intenties: Toos van der Valk, Koos Kester, Barbara Helderman en overleden familie, Aad en Ria van der Knaap- Barendse, Lida
Hagebeek- van Lier, Barbara Helderman en overleden familie, Gerard Thoen en zonen, overleden ouders Brabander- Greve,
Jeanne en Ton Zuijderwijk- Brabander en Martha Brabander, Harry en Grarda Heuchemer, Jan van Marrewijk, Gerard
Enthoven, Nico Duijndam, Ton van Kester, Ria Barendse- Batist, Piet van den Berg en overleden familie, Harry van den Berg
en overleden zwager, Kees Ruimers, Roos van der Elst, Cees van der Hoeven.
Woensdagochtend 26 december om 10.00 uur: Tweede kerstdag. Oecumenische gebedsviering in de Hervormde Kerk,
Fonteinplein te Poeldijk. In deze viering is jong en oud van harte welkom. Voorganger: P.w. mw. E. Geelen.
Woensdagochtend 26 december om 11.00 uur: Tweede kerstdag. Kindje Wiegen.
Kom je luisteren naar het prachtige verhaal over de herders in het veld die op zoek gaan een bijzonder kindje dat geboren zal
worden in een stal. Zing je ook mee met de kerstliedjes?
Kindje Wiegen, is speciaal bedoeld voor alle peuters en kinderen van groep 1, 2, 3 en 4. Samen luisteren en liedjes zingen, die
jullie op school al hebben geoefend. Dus neem allemaal je vader, moeder, opa, oma, broertje, zusje, buurmeisje, buurjongen
en iedereen die je lief vindt mee en kom 2e kerstdag naar de Bartholomeuskerk in Poeldijk.
Weekeinde van 29, 30 en 31 december en 1 januari: Heilige familie (C).
Zaterdagavond 29 december om 19.00 uur: Geen vieringen in de hele regio!!!
Zondagochtend 30 december om 09.30 uur: Woord- en communieviering m.m.v. dames en heren van het
Bartholomeuskoor.
Voorganger: Diaken Burgering. Intenties: Arie van Vliet.
Maandagavond 31 december om 19.00 uur: Oudjaar. Eucharistieviering m.m.v. het Bartholomeuskoor. Voorgangers: VOLTgroep Poeldijk. Intenties: voor een 70-jarige, alle overledenen van het afgelopen jaar, en voor iedereen die een steuntje in de
rug kan gebruiken.
Dinsdagochtend 1 januari om 11.00 uur (nieuwe aanvangstijd!!!): Nieuwjaar. Eucharistieviering m.m.v. het
Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor M. Kwee. Intenties: familie Van der Loos- van Leeuwen.
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 27 december om 19.00 uur: Woord- en communieviering met mw. T. v.d. Sande- Rodijnen.
Donderdag 3 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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