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

St. Andreasparochie
Kerkstraat 20
2295 LG KWINTSHEUL
e-mail: andreas@rkwestland.nl
Secretariaat:
Openingstijden:
Kerkbestuur:
Kerkbalans:

0174 - 29 22 16
dinsdag en vrijdag van 09.30 – 11.00 uur
NL 91 RABO 0126 5068 84
NL 06 RABO 0126 5002 66

St. Jan de Doperparochie
Herenstraat 162
2291 BL WATERINGEN
e-mail: jandedoper@rkwestland.nl
Secretariaat:
0174 - 29 23 16
Openingstijden: maandag / woensdag en vrijdag van 9.30 – 11.30 uur
RK Parochie St. Jan de Doper:
NL 70 RABO 0156 6114 06 en NL 97 INGB 0000 3652 25
Kerkbalans:
NL 62 RABO 0156 6909 93 en NL 64 INGB 0000 2720 20

St. Josephparochie
Harry Hoekstraat 37
2291 SL WATERINGEN
e-mail: joseph@rkwestland.nl
Secretariaat:
Openingstijden:
Kerkbestuur:
Kerkbalans:

0174 - 29 21 97
maandag / woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur
NL 48 RABO 0156 6114 14
NL 94 RABO 0156 6939 09

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)
De P.C.I. kan een rol vervullen
contactpersonen zijn:
St. Andreasparochie:
St. Jan de Doperparochie:
St. Josephparochie:

bij parochianen die in financiële nood verkeren. De
Ineke van der Valk
Cok van Steekelenburg
Afra Vollering

0174 – 62 75 63
0174 – 29 21 84
0174 – 76 49 49

Kopij “DRIE in EEN”
Kopij inleveren: redactiedrieineen@rkwestland.nl of in de brievenbus van het
secretariaat van uw parochie o.v.v. ”kopij 3in1” vóór 15 november 2018.
De volgende uitgave is nr. 11, december 2018.
De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, aan te passen of te
weigeren. Ingezonden kopij die te laat binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk,
bewaard blijven voor het volgende parochieblad.
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PASTORAAL WOORD
Heilig of niet
In het begin van november zijn er twee belangrijke feestdagen in onze kerk:
Allerheiligen en Allerzielen. Heiligen zijn bij God en daar bidden zij voor ons, daar
bidden zij ook voor alle zielen die naar God toe mogen gaan. Vanuit dat oogpunt is
Allerheiligen de belangrijkste feestdag van deze twee. Toch worden deze verschillende
feestdagen op veel plaatsen als één feest gevierd. Zo bestaat in Zuid-Amerika de ‘Dag
van de Doden’. De dag voor 1 november worden de graven van hun dierbaren
schoongemaakt en daarna feestelijk versierd. Soms bouwen de mensen een altaar op
het graf van hun dierbare; drank en voedsel wordt geofferd. Als de dagen voorbij zijn,
eten en drinken de mensen dit zelf op, want de zielen van de doden hebben de ziel
van het voedsel en van de drank al tot zich genomen. Er worden ook korte (en
grappige) gedichten geschreven voor de doden en op 1 en 2 november voorgelezen.
Men doet dit omdat de mensen aldaar geloven dat op de ‘Dag van de Doden‘de ziel
van de overledene op de aarde is. Maar die ziel moet wel vanuit het hemelse naar de
aarde komen en dat gebeurt op de avond voor 1 november, tijdens ‘Halloween’. Die
naam is een verbastering van ‘All Hallows Even’, wat Schots is voor ‘alle heiligen
avond’. En doden zien er niet altijd mooi uit, vandaar dat Halloween een feest is
geworden met mensen die zich schminken alsof zij vol bloed zitten of gewond zijn.
Toch hebben al die gebeurtenissen één kern en dat is dat men op die dagen aandacht
heeft voor de overledene en hem of haar herdenkt. En misschien komt het wel zover
dat je de ziel van de overledene op die dagen mag ervaren. Op Allerheiligen
herdenken wij alle heiligen die geen eigen feestdag hebben en op Allerzielen
herdenken wij onze overleden dierbaren. Die dierbare hebben wij in de afgelopen
periode verloren en wij voelen nog steeds een gemis. Vroeger was je met hem of haar
samen. Dan was je niet alleen lichamelijk samen, maar ook geestelijk. De zielen
konden ook samenzijn en als dat niet meer kan door een overlijden, is er een gevoel
van leegte. En juist die leegte in onszelf, daar is op Allerzielen aandacht voor. We
proberen samen, met Gods hulp, de leegte in ons weer te vullen.
Het mooie beeld van de ‘Dag van de Doden’ is dat deze zielen normaal gesproken in
het hemelse zijn en voor een paar dagen naar ons toe komen. Toch is het goed om
tijdens Allerzielen ook daar aandacht voor te hebben. We verwachten dat zij in het
hemelse zijn, heilig of niet. Maar om die verwachting kracht bij te zetten, bidden wij
voor hen. Dan vragen wij God om al die zielen om zich heen te verzamelen, dat zij bij
Hem geborgen mogen zijn.
Mede namens mijn collega’s wens ik u veel kracht toe als Allerzielen een moeilijke dag
voor u wordt. Dat de aandacht en het gebed voor de overledenen samen met Gods
ontferming ons troost geeft en de leegte in ons een beetje mag vullen.
diaken Ronald Dits
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LIEF EN LEED
In dankbare herinnering Aad van der Voort (St. Andreas)
Geboren: 11-02-1928
Overleden: 28-09-2018
Aan de Nieuwe Tuinen in Honselersdijk zag Aad van der Voort het
levenslicht. Met een gezin van 9 kinderen was hij de 4de. In zijn tiener jaren
heeft hij de oorlog meegemaakt. Al vroeg ging hij bij zijn oom in de
groentehandel. De fijne kneepjes van het vak leerde hij in de praktijk. Uiteindelijk
werd hij hoofd inkoop groente en fruit bij Van Dijk Delft. Hij bleef daar tot aan zijn
pensioen. Aad ontmoette de liefde van zijn leven, Cilia Kouwenhoven in Delft op een
dansfestijn. Met zijn Cilia trouwde hij in juli 1958. Ze werden de trotse ouders van
twee zoons Arjan en Joost. Als vader ging hij mee naar de voetbal en hij bezocht de
zeeverkennerskampen. Hij gaf zijn jongens de ruimte om te kunnen uitgroeien tot
mooie mensen. Bijzonder vond hij het dat zijn kleinzonen Tim en Jasper geboren
werden. Hij vond het prachtig dat ook bij Arjan en Joost het handelsbloed door de
aderen stroomde. De een in de bloemenhandel en de ander in de groente. Aad heeft
hard gewerkt. Hij was altijd onderweg en maakte lange dagen. Toch was er ook tijd
voor ontspanning en vakantie. Een ritje naar de Hoek, met de familie naar Madestein
met de rubberboot naar Delfse Hout. Vele tochten met de caravan. Tot zijn 82 ste heeft
hij hiermee rond getoerd in Nederland. Vele fietsvierdaagse gereden. Toen hij met
pensioen was had hij veel schik met zijn druivenkas. Als enthousiaste vrijwilliger voor
de parochie heeft hij zich ingezet voor de parochieraad en de organisatie van de
jaarlijkse actie kerkbalans. Hij is daarvoor onderscheiden met het Andreas-kruisje. Ook
bij de KBO heeft hij zijn steentje bijgedragen. Daarnaast stond hij voor iedereen klaar
die een beroep op hem deed. Aad zag er altijd verzorgt uit, hield van een grap. Het
was een vriendelijke aimabele man. Hij bezat een grote mensenkennis en zag altijd de
positieve kant. Een moeilijke periode brak aan tot hij steeds meer dement werd. Het
heeft vele tranen gekost toen hij naar De Ark kleinschalig wonen moest. Hij was er op
zijn plek en had er vrede mee. Zijn pretoogjes en zijn blik bleef hij tot het eind houden.
Hun 60 jaar trouw hebben ze deze zomer in alle bescheidenheid gevierd. Donderdag
27 sept 2018 heeft Aad de ziekenzalving ontvangen. In de vroege ochtend van de
28ste is hij gestorven. Woensdag 3 oktober kwamen we met vele samen voor de
uitvaart en begrafenis op het parochiekerkhof. Het was indrukwekkend met de vele
bloemen, liefdevolle woorden, prachtige zang een hemels Ave Maria en als
hoogtepunt de eucharistieviering dat ons samenbindt over de dood heen. Bovenaan
de rouwkaart stond: “Een ding dat dementie niet kan wegnemen dat is liefde. Liefde is
geen herinnering, liefde is een gevoel dat een plek heeft in je hart.” Dat Aad mag
rusten in vrede en een voorspreker mag zijn voor allen die hier verder leven.
Pastor Straathof
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In dankbare herinnering Wim van Steekelenburg (St. Andreas)
Geboren: 24-12-1929
Overleden: 07-10-2018
Op 24 december 1929 op de Heulweg werd Wim van Steekelenburg
geboren in het tuindersgezin van 11 kinderen. Samen met zijn broer heeft
hij het bedrijf van zijn vader overgenomen. Door de jaren heen zijn ze
overgestapt van groente naar bloemen. In de rustige wintertijd heeft hij met zijn
vrouw, Ine Verbraeken, een kruideniersdochter uit Kwintsheul, vele reizen over de
wereld gemaakt. Ze zijn ook 3 maal in Brazilië geweest naar zijn broer Hugo. Bij zijn
bisschopswijding heeft hij daar gezongen voor een vol stadion. Ze hebben het er nog
over. Zingen kon Wim, met zijn tenorstem bezorgde hij vele, kippenvel. Hij trad niet
graag op de voorgrond, hij luisterde liever, toch heeft hij vele solo’s gezongen. Op zijn
trouwdag met Ine, op de dag af 59 jaar geleden, zong hij voor haar, bij de beeltenis
van Maria, het Ave Maria. Het Andreaskoor van zijn parochie kon altijd op hem
rekenen maar ook wist het Westlands mannenkoor, het projectkoor en het
Rotterdams operakoor, net als vele van ons, de stem van Wim te waarderen. Hij heeft
ook vele blijken van waardering mogen ontvangen: De koningin benoemde hem tot lid
van de orde van Oranje-Nassau, hij ontving de pauselijk onderscheiding: een Pro
Ecclesia, daarnaast een gouden Gregoriusspeld en niet te vergeten het Andreaskruisje.
Naast tuinder, zanger en echtgenoot was hij een lieve vader voor zijn kinderen:
Corine, Rob en Diane. En een alleraardigste opa voor zijn kleinkinderen: Denise, Sven,
Tess en Cas. Het was geen man van diepe gesprekken maar hij was er altijd voor je. De
van Steekelenburgen en de Verbraekens hebben een hechte familieband en daarnaast
had hij nog een hele vriendenclub. Het appartementenblok met zijn bewoners aan de
Karper was zijn thuis. Samen met Ine aan zijn zijde heeft hij lief en leed gedeeld. Wij
kijken terug en constateren dat hij een mooi, liefdevol en muzikaal leven heeft gehad.
De laatste drie jaren, rond zijn verjaardag, maakte hij telkens een ongelukkige val.
Iedere keer ging het minder met hem. Wim moest van zichzelf iedere dag naar buiten,
een wandeling maken. Uiteindelijk werd de verzorging thuis te zwaar en Wim werd
opgenomen in verzorgingshuis Westhoff en later in De Ark. De verpleging ‘was gek’ op
die aardige, vriendelijke, rustige man die er vroeger zelf altijd netjes en verzorgd
uitzag. Wim is in de nacht van 7 oktober 2018 plotseling overleden. Vele kwamen de
familie condoleren en op vrijdag 12 oktober is hij vanuit zijn geliefde parochiekerk
uitgevaren en begraven op het parochiekerkhof. De schoonheid van de uitvaartliturgie, de hoop die wij als christenen mogen hebben als wij het spoor volgen van
Jezus die zegt: “Ik ben de weg de waarheid en het leven”, geven ons troost en
bemoediging dat wij elkaar eens weer zullen zien in het huis van God het hemels
Jeruzalem. Dat Wim mag rusten in de vrede van de Heer.
Pastor Straathof
Nazorg
Nabestaanden van een overledene krijgt doorgaans nazorg. Indien de overledene
niet via één van de parochiekerken is begraven of gecremeerd en u wit ook graag de
nazorg ontvangen, kunt u dit melden bij het parochiesecretariaat.
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ALGEMEEN NIEUWS
Afsluiting bedevaartseizoen 2018
Zaterdag 24 november 2018 van 14.00 tot 17.00 uur in 's-Gravenzande
‘Samen op weg gaan’ nodigt ook uit om samen de bedevaart(en) nog eens te beleven.
Samen verhalen vertellen, samen foto’s kijken van een bijzondere bedevaart naar het
Heilig Land, Kevelaer, Brielle of Lourdes. Deze reünie, of zo u wilt feestelijke afsluiting
van het bedevaartseizoen, wordt dit jaar gehouden op zaterdag 24 november 2018 in
de O.L. Vrouw tenhemelopnemingkerk, Iepstraat 1 te ‘s-Gravenzande
Programma
Vanaf 14.00 uur - ontvangst met koffie/thee
14.30 uur - Woord van welkom
14.35 uur - Bezinningsmoment
15.00 uur - Bijzondere bedevaarten (Heilig Land, Kevelaer, Lourdes)
16.00 uur - Bedevaarten 2019 (o.a. herdenking 200 jaar Broederschap)
17.30 uur - Afsluiting
Programma 2019
Tussen de bedrijven door vertonen we foto’s van de
bedevaarten van dit jaar, komt er een hapje en drankje
voorbij en nemen we u mee in het bedevaartprogramma voor 2019. In augustus 2019
gaan we een bijzondere bedevaart naar Kevelaer maken in het kader van 200 jaar
Broederschap.
Naam van de mascotte
Medio dit jaar hebben we een prijsvraag uitgeschreven om de mascotte een naam te
geven. Maar liefst 25 inzendingen mochten we van u ontvangen. Op deze afsluitende
bijeenkomst van het bedevaartseizoen zal pastor Straathof de naam onthullen en de
mascotte ook zegenen.
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis (de collectebus staat bij de uitgang). Vergeet
niet uw eigen herinneringen mee te nemen!

Zendingsviering 11 november Poeldijk
Op zondag 11 november zal er om 09.30 uur een
eucharistieviering zijn in Poeldijk, met bijzondere
aandacht voor de bedevaart die we naar het Heilig Land
gaan maken. Aan het eind van de viering zal pastor Kwee
ons de pelgirmszegen geven. Ieder die dus meegaat op
bedevaart, maar ook de thuisblijvers die ons dierbaar zijn,
zijn van harte welkom bij deze viering. Aansluitend wordt
u uitgenodigd om met elkaar een kopje koffie of thee te
drinken en kunnen parochianen ons uitzwaaien.
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Hoe gaat het met u?
Inspiratiebijeenkomst voor bezoekers van ouderen.
Op 7 november a.s. vindt een inspiratiebijeenkomst plaats onder de noemer: ‘Hoe
gaat het met u?’ De avond is bedoeld voor vrijwilligers in de kerk, zoals leden van
bezoekgroepen, voor pastorale beroepskrachten, vrijwilligers van de Zonnebloem en
anderen die bezoekwerk verrichten en geestelijke ondersteuning verlenen aan
ouderen.
‘Hoe gaat het met u?’ is gemakkelijk gevraagd, maar wanneer het antwoord luidt:
‘Goed’, is het gesprek dan gevoerd? Hoe kom je tot meer diepgang? Hoe raak je aan
de diepere gespreksitems, zoals over het aanstaande levenseinde?
Het doel van de avond is aan bezoekers van ouderen instrumenten te geven om het
gesprek aan te gaan. De ouderen die door de vrijwilligers bezocht worden, zijn juist
diegenen die ervaren dat hun wereld kleiner wordt, dat ze minder kunnen; ze ervaren
de eindigheid van het leven.
De avond vindt plaats op 7 november, dichtbij 10 november, de dag van Sint Maarten
en de Dag van de Mantelzorg. De avond staat onder leiding van diaken Ronald Dits en
als inleidster zal geestelijk verzorgster Rafaël Maria Theuvenet ons deze avond
meenemen in een aantal mogelijke gespreksvormen. De bijeenkomst vindt plaats in
de wijkcentrum De Hunselaer (Vitis Welzijn) De Hunselaer 1, 2675 XJ Honselersdijk. De
bijeenkomst start om 20:00 uur.
Het is voor de organisatie prettig wanneer u zich opgeeft. Dit kan bij diaken Ronald
Dits met een mailbericht naar: dits@rkwestland.nl

Jauchzet, Frohlocket!
Het Westlands gemengd koor Kunst voor het Volk en het koor Sursum Corda zingt
het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach in de R.K.Kerk OLV van Goeden Raad te
Honselersdijk.
De beide koren zijn al geruime tijd bezig onder leiding van José van Putten dit
populaire werk van Bach in te studeren en het resultaat is verbluffend.
Voor de orkestrale begeleiding zorgt het symfonieorkest Con Passione met Gerard Bal
op het klavecimbel. De solisten zijn Yvonne de Bruin (sopraan), Hester Hazelaar (alt)
en Erik Bleichrodt (bas). De rol van de Evangelist wordt niet gezongen, maar in het
Nederlands verteld. Dit wordt gedaan door Chris Schreuder.
Wat is kerst zonder het Weihnachtsoratorium? Kom genieten van dit prachtige werk
op vrijdag 23 november 2018 in Honselersdijk of zaterdag 24 november in de
Immanuelkerk, Lange Boonestraat 5 te Maassluis.
Aanvang beide concerten 20.00 uur.
Kaarten à €18,00 zijn te bestellen bij het secretariaat via
melikaarten@hetnet.nl of www.kunstvoorhetvolk.com
Het project wordt financieel ondersteund door beheerstichting Loswal De Bonnen
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Oecumenische viering met liederen uit Taizé
Houd jij van rust, stilte & muziek? Kom dan naar de
oecumenische Taizé viering op zaterdagavond 27
oktober om 19:00 uur in de st. Josephkerk in
Wateringen.
Na het succes van de Taizé viering afgelopen juni in de Andreaskerk; volgt er nu een
tweede Taizé viering. Deze viering wordt georganiseerd door de werkgroep
Oecumenische vieringen in Wateringen en Kwintsheul. Pastor Straathof zal deze
viering voorgaan.
Nog geen kennis gemaakt met Taizé vieringen? Grijp dan nu je kans en kom deze
viering meebeleven!
Maar wat is Taizé nu eigenlijk? Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap in
Frankrijk; opgericht door Frère Roger, waar liederen herhaaldelijk worden gezongen
en eenvoud en goedheid vanuit het hart voorop staat. In de zomermaanden komen er
wekelijks minimaal 2000 jongeren van over de hele wereld naar Taizé om tot rust en
bezinning te komen en mogelijk toch iets van God te mogen ervaren.
In deze viering volgen we de liturgie van het avondgebed, zingen we liederen die ook
in Taizé worden gezongen en laten we een vuur van liefde branden voor een ieder die
licht nodig heeft in de donkere dagen die komen gaan.
Na de viering is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee/limonade te drinken en zo
elkaar te ontmoeten.
Een ieder is welkom om bij deze viering aanwezig te zijn! 27 oktober; 19.00 uur in de
Josephkerk aan de dr. Schaepmanstraat, te Wateringen. Kom & beleef deze viering
mee!

Splintergroep Glaskunst
Terwijl we intens hebben kunnen nagenieten van de mooie zomer wordt er op de
achtergrond al volop gewerkt aan de voorbereidingen voor de Kersttijd.
De Splintergroep wil ook dit jaar weer de aandacht vragen voor onze mooie
kerstglaskunst.
Vanaf november zal er in ons atelier een kersttafel worden ingericht met een
gevarieerd aanbod van kerstartikelen allemaal vervaardigd door onze leden. Er is een
ruime keuze zoals engelen, klein en groot, kerstgroepjes, sterren, sfeerlichtjes,
kaarsjes enz. Er wordt ook op bestelling gewerkt. Dit moet wel tijdig worden besteld
zodat we ruim de tijd hebben om alles naar wens te maken.
Er is vrije inloop op de dagen dat er wordt gewerkt.
Dinsdag van 09.00 – 16.00 u en donderdagavond van 19.00 – 22.00 u.
U kunt ons ook vinden op www.splintergroepwateringen.nl Daar vindt u alle
informatie over onze groep.
Hebben wij uw interesse gewekt, kom dan gerust een kijkje nemen in ons atelier. U
bent van harte welkom.
De Splintergroep
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Kerstconcert 2018
Het Kozakken Ensemble (afgekort HKE) is in 2014
opgericht door een aantal zangers van het
voormalige ´Don Kozakken Koor Nederland´. Dat was
een (inter)nationaal gewaardeerd mannenkoor. Al
snel na de oprichting sloten zich een aantal zeer ervaren zangers bij Het Kozakken
Ensemble aan. Zangers die hun sporen hebben verdiend bij verschillende
kozakkenkoren en andere bekende Nederlandse mannenkoren. Inmiddels is het
beoogde aantal zangers van 24 in vier stempartijen bijna bereikt. De selectie vindt
plaats op basis van de kwaliteit van de zangers. Leeftijd is geen criterium. De
koorleden zijn afkomstig uit 17 verschillende steden in Noord- en Zuid-Holland.
Het repertoire van HKE bestaat uit koormuziek met bekende melodieën uit Rusland en
andere Oost-Europese landen. Dit zijn onder meer liederen uit de Russische
Orthodoxe liturgie, de traditionele volksmuziek, maar natuurlijk ook
kozakkenliederen. HKE is er trots op, dat wij naast deze liederen ook Russische
kerstliederen ten gehore kunnen brengen. Daardoor kunnen we in de Sint Jan de
Doper in Wateringen op 16 december 2018 een groot kerstconcert geven in deze
pseudo basilieke kruiskerk.
De kerk is in neogotische stijl gebouwd. Binnen in de kerk worden het schip en het
transept overdekt door een gepolychromeerd, afkomstig uit de Griekse woorden
poli(veel) en chromus(kleur), houten tongewelf wat de akoestiek zeer ten goede
komt. Omdat HKE voornamelijk a capella zingt, zult u zowel vóór als achter in de kerk
kunnen genieten van zowel zacht als luid klinkende passages.
Om de klankkleur van het koor te verbeteren, zijn er diverse arrangementen gemaakt
door de uit Sint-Petersburg afkomstige dirigente Ludmila Romanova die helemaal
toegespitst zijn op het beschikbare stemmenmateriaal. Het is zeer belangrijk, dat er in
dit koor in de vier stempartijen per partij twee of meerdere eigen solisten zijn. De ene
keer als solist, dan weer optredend als een kwartet in een steeds wisselende
samenstelling. Ook in dit kerstconcert zullen diverse solisten hun opwachting maken
(zie hiervoor het programma).
De al eerdergenoemde dirigente Ludmila Romanova is geboren en getogen in SintPetersburg en begon haar zangcarrière op 19-jarige leeftijd bij de fameuze Kapella
Sint-Petersburg. In 1995 studeerde zij cum laude af bij het conservatorium in die stad.
Haar grote passie is zangpedagogie en ze geeft al meer dan 30 jaar zangles. Haar en
ons streven is om volgend jaar, bij de viering van het eerste lustrum van HKE, bij de
top van de Nederlandse kozakkenkoren te horen. Wij zullen er dan ook alles aan doen
om dit kerstconcert tot een succes te maken.
Het concert begint om 14.30 uur en de toegang is gratis.
Voor de mannelijke lezers het volgende. Mocht u, naar aanleiding van het concert,
denken ´daar wil ik ook wel bij horen´, dan is dat mogelijk. Er is nog plaats voor enkele
zangers in verschillende stempartijen. Wij repeteren 3x per maand op
woensdagmiddag in wijkgebouw Stervoorde in Rijswijk. Voor meer info zie
www.hetkozakkenensemble.nl
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Viering ter gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen
Op donderdag 1 november om 19.00 uur zal in de St. Jan de Doper kerk te
Wateringen een viering zijn ter gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen. Alle
parochianen van de elf parochies van federatie Sint Franciscus zijn uitgenodigd om
deze viering mee te vieren. Pastor Straathof zal voorgaan in de viering.

Gemeenschappelijke ziekenzalving, 18 november in de St. Joseph parochie
Als de dagen korter worden en de herfst zijn intrede gedaan heeft willen wij als
parochie de mensen die in de herfst van hun leven zijn gekomen bemoedigen. Ook dit
jaar willen wij als parochiegemeenschap in onze kerk laten zien dat wij de oudere en
zieke mens niet vergeten. Zoals God ons niet vergeet. In een Eucharistieviering op
zondag 18 november om 11.00 uur willen wij de mogelijkheid bieden, aan ieder die
wil, de ziekenzalving te ontvangen. De zalving is een teken van Gods liefdevolle zorg
voor u.
In de levensfase van ouder worden of ziek zijn, in tijden van pijn en moeite, kan de
mens extra kracht en bemoediging ontvangen om vrede met zichzelf, zijn situatie en
zijn omgeving te hebben.
De ziekenzalving ontvangen te midden van de gemeenschap, is een duidelijk signaal
dat de parochiegemeenschap wil delen, in wat onze mede gelovige zorgen geeft. Zo
wordt de gemeenschap een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid, door een kring
te vormen van veiligheid, geborgenheid en warmte. In het sacrament van de
ziekenzalving ervaart de mens dat God op een bijzondere wijze bij ons wil zijn.
De ziekenzalving bestaat uit drie onderdelen:
1. Het gebed: onze twijfel, zorgen en angst leggen we God, biddend voor.
2. De handoplegging: God biedt een uitgestoken hand: ’Ik blijf je nabij’.
3. De zalving met olie: De heilige olie mag pijn verzachten en levenswonden helen.
De ziekenzalving is één van de 7 sacramenten die onze kerk rijk is. In dit sacrament
mogen wij ons laten aanraken door Gods barmhartigheid.
Ieder die wil, mag zich uitgenodigd voelen om in deze bijzondere viering de
handoplegging te ontvangen. Zij die het sacrament van de ziekenzalving wil ontvangen
worden gezalfd. Pastor Straathof zal voorgaan en het zangkoor zal deze viering met
hun mooiste liederen opluisteren.
Op vrijdag ochtend 9 of 16 november na de viering van 9.00 uur kunt u meer
informatie krijgen. Voor een persoonlijk gesprek voorafgaand aan de ziekenzalving bel
gerust pastor Straathof. 0174 270 378
Wij zien uit naar een mooie bemoedigende viering, waarbij ook uitdrukkelijk
familieleden, vrienden en belangstellende van harte welkom zijn. Na de viering
drinken we koffie.
Het is voor de organisatie belangrijk u aan te melden. Een telefoontje naar het
parochie secretariaat is voldoende 0174 29 21 97.
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Organiseren levend-kerstverhaal
Al vele jaren kunnen wij op eerste kerstdag om 14.00 uur in de St. Joseph genieten
van het schouwspel wat ook wel ‘kindje wiegen’ wordt genoemd. Wij zoeken een
aantal enthousiaste ouders die dit feest samen met vele kinderen wil organiseren. Het
draaiboek, kleding voor herders en engelen en decorstukken zijn aanwezig. Een
toetsenist achter het keyboard en een drummer hebben al toegezegd de liederen te
willen begeleiden. Op zaterdag 16 en 23 december van 10.00 en 12.00 uur wordt er
gerepeteerd in de St. Josephkerk. Ben jij iemand die leiding wil geven aan dit project
of graag wil helpen met ondersteunen kom dan op donderdagavond 8 november om
20.00 uur Harry Hoekstraat 37, Wateringen. We maken op die avond kennis met
elkaar, wisselen onze verwachtingen uit en leggen onze eerste
afspraken vast. Als beloning kun je rekenen op stralende
gezichten en een groots applaus. Voor meer info:
pastor Straathof straathof@rkwestland.nl of
Elleke van der Knaap

Geef je op voor het levend kerstverhaal
ste

Zoals ieder jaar zal op 1 kerstdag, 25 december, het levend
kerstverhaal worden opgevoerd om 14.00 uur. Het levend kerstverhaal wordt
gespeeld door jongens en meisjes uit de groepen 3 t/m 8 van de Mariaschool, de
Hofvilla, en de Josephschool, alsmede vanuit de 2 parochies in Wateringen.
De kinderen kunnen zich aanmelden t/m maandag 4 december bij het secretariaat
van de Josephparochie. Tel.: 0174-292197. Op zaterdag 15 en 22 december zal er
worden geoefend in de Josephkerk.

Terugblik op 125 jaar St. Andreas
De St. Andreasparochie kan terugkijken op een geweldig mooi St. Andreas feest op 30
september jl. Aan dit hoogte punt ging meer dan een jaar aan voorbereiding vooraf.
De stuurgroep zette de lijnen uit, de werkgroepen bereidde het plan voor en voerde
het uit. Gewoon super, hoe iedere werkgroep zijn aandeel in dit feest gehad heeft.
Hoe iedere vrijwilliger zich extra ingezet heeft, om dit feest tot een succes te maken.
Onze kerk straalde op 30 september van binnen en van buiten. Een mooie
eucharistieviering, met daarin de collecte, met een opbrengst van € 1200, voor twee
goede doelen. Hartelijk dank daarvoor.
Tijdens het Franciscusfeest, op 4 oktober, werd het feest nog eens dubbel
gememoreerd. De bloemenzee deed eenieder, die het nog niet gezien had, enorm
verrassen. Dit is typisch Kwintsheul, van een feest, maken we ook een feest. De teller
gaat door, en gaan we verder naar 150 jaar St. Andreaskerk. Kwintsheul is Kwintsheul
niet, als we dit niet gaan halen. Met een gezamenlijke inzet gaat dit gewoon lukken.
Namens het bestuur, wil ik iedereen hartelijk bedanken voor haar of zijn inzet, in de
voorbereiding en uitvoering van dit feestjaar.
Ab van Marrewijk,
vicevoorzitter St. Andreasparochie.
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Uitslag fotowedstrijd
Ter gelegenheid van het 125 jarig jubileum van de St. Andreaskerk werd een
fotowedstrijd gehouden met vanzelfsprekend als onderwerp: De St. Andreaskerk.
Enkele volwassenen en alle leerlingen van groep 8 van de Andreashof hebben hun
best gedaan om de kerk van binnen of buiten zo mooi mogelijk vast te leggen. Vanaf
juni zijn de foto’s in de kerk geëxposeerd en was er ook de gelegenheid om een stem
uit te brengen op de beste foto’s. Van deze mogelijkheid is veel gebruik gemaakt. Ook
was er een vakjury bestaande uit Hans Smeele en Hans Samwel. Op 22 september was
het eindelijk zover! In het bijzijn van deelnemers en vertegenwoordigers van de
parochie werden de prijzen uitgereikt. De uitslag was als volgt:
Volwassenen:
e
1 prijs publieksjury en vakjury: Anja Duijndam
2e prijs publieksjury en vakjury: Anneke van Ruyven
3e prijs publieksjury en vakjury: Wil Vis
Leerlingen Andreashof:
1e prijs publieksjury: Debby van Zadel en Kyara van der Goes
e
2 prijs publieksjury: Fleur Kleyn en Mare Wanders
3e prijs publieksjury: Foto 1 Licht in de duisternis (geen naam bekend)
e

1 prijs vakjury: Nando van Mierlo
2e prijs vakjury: Foto 15 (geen naam bekend)
3e prijs vakjury: Foto 4 (geen naam bekend)
De makers van de winnende foto’s die hun prijs nog niet hebben ontvangen, omdat
hun naam niet bekend was, kunnen hun prijs ophalen op het secretariaat van de kerk
tijdens de openingsuren.

LITURGIE
1 en 2 november - Allerheiligen en Allerzielen
Het kerkelijk jaar loopt ten einde en ook de natuur geeft ons een beeld
van vergankelijkheid. Onze gedachten gaan nu uit naar allen van wie we afscheid
moesten nemen. We gedenken hen daarom in de feesten Allerheiligen en Allerzielen.
Allerheiligen (kleur: wit)
Het thema is: Leren
We lezen: Apocalyps 7, 2-4.9-14; Psalm 24; 1 Johannes 3, 1-3; Matteüs 5, 1-12a.
In het evangelie toont Jezus ons wat God van ons verlangt. We zouden het de
grondregels kunnen noemen van de houding, die Jezus ons voorhoudt. In de eerste
lezing horen we wat Gods antwoord is over de toekomst voor ons allen, die deze
grondregels in acht hebben genomen. Ook de tweede lezing spreekt een toekomstverwachting uit. De Psalm zegt daarom: Wie rein is van handen en zuiver van hart en
zijn zinnen niet op het kwaad heeft gezet zal in Gods heiligdom staan.

12

Allerzielen (kleur: paars)
Het thema is: In liefde
We lezen: Klaagliederen 3, 17-26; Psalm 25; Romeinen 5, 5-11; Johannes 14,1-6.
Jezus roept ons in het evangelie toe: vertrouw op mij, ik ben de weg die naar God
leidt. Ook de eerste lezing bemoedigt de mens in nood. De tweede lezing roept ons op
tot vertrouwen in onze verzoening met God door Jezus. De Psalm is het gebed van de
mens, die zijn lot in Gods hand legt.
4 november - Een en dertigste zondag door het jaar (kleur: paars)
Het thema is: Beminnen
We lezen: Deuteronomium 6, 2-6; Psalm 18; Hebreeën 7, 23-28; Marcus 12, 28b-34.
Het evangelie zegt het ons heel duidelijk: Voor God staat de liefde op de eerste plaats;
liefde voor God en daarom ook voor onze naaste. Ook Mozes spreekt in de eerste
lezing over de liefde tot God met ons hele hart en met al onze krachten. De tweede
lezing noemt Jezus onze middelaar bij God. In de Psalm noemen we God onze sterkte,
Hem hebben we lief.
11 november - Tweeëndertigste zondag door het jaar (kleur: paars)
Hert thema is: Geven
We lezen: 1 Koningen 17, 10=16; Psalm 146; Hebreeën 9, 24-28; Marcus 12, 38-44.
Jezus benadrukt, dat voor God niet het belangrijkste is met welke bedoeling we
geven; is het de trots om je rijkdom te tonen, of wil je naar vermogen helpen. De eerst
lezing is hiervan een treffend voorbeeld. De weduwe geeft ondanks haar eigen nood.
De tweede lezing benadrukt dat Jezus’ offer voor altijd geldt. Met de psalmist zeggen
we, dat we op God kunnen vertrouwen, Hij doet zijn woord gestand.
18 november - Drieëndertigste zondag door het jaar (kleur: groen)
Het thema is: Verzameld door de Heer
We lezen: Daniël 12, 1-3; Psalm 16, 5.8.9-11; Hebreeën 10, 11-14.18; Marcus 13,2432.
We leven in een wereld, die nog lang niet volmaakt is. De lezingen spreken ons moed
in; vertrouw op God. Ook de psalm houdt ons dit voor.
25 november - Christus Koning (kleur: wit)
Het thema is: Luister naar mij stem
We lezen: Daniël 7,13-14; Psalm 93; Apocalyps 1, 5-8; Johannes 18, 33b-37.
In het evangelie maakt Jezus aan Pilatus en ook aan ons duidelijk, dat zijn koningschap
niet het wereldse koningschap is, maar op andere waarden stoelt. Ook de eerste
lezing spreekt over het Goddelijk Koningschap. De tweede lezing benadrukt, dat God
alle macht toekomt. Hij is het begin en het einde. Terecht zeggen we dus in de psalm:
de Heer is koning, met luister omkleed.
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St. Andreas
Do 1-11

St. Jan de Doper
19.00

St. Joseph

Allerheiligen: Regio Eucharistieviering
met Jubilate Deo
Voorganger pastor M. straathof

Vr 2-11 19.00 Allerzielen: Eucharistieviering met Andreaskoor

19.00

Voorganger pastor B. Lansbergen

Allerzielen: Woord- en gebedsviering
met Rejoice

19.00

Voorganger pastor M. Straathof

Allerzielen: Woord- en communieviering
met Jubilate Deo
Voorganger diaken W. Burgering

Za 3-11 19.00 Woord- en Communieviering met Corbulo
Voorganger diaken W. Burgering
Zo 4-11

9.30

Eucharistieviering met cantor

9.30

Voorganger pastor M. Straathof
Za 10-11

Woord- en Communieviering met
Rejoice

11.00 Eucharistieviering met Beatween

Voorganger diaken W. Burgering

Voorganger pastor M. Straathof

19.00 Eucharistieviering met Rejoice
Voorganger pastor B. Lansbergen

Zo 11-11

9.30

Woord-en Communieviering met Andreaskoor

9.30

Voorganger mevr. A. van Lier

Eucharistieviering met cantor

11.00 Eucharistieviering met Jubilate Deo

Voorganger pastor M. Straathof

Voorganger pastor M. Straathof

17.30 Sint Maartenviering
Za 17-11

19.00 Eucharistieviering met Corbulo
Voorstellen van de vormelingen
Voorganger pastor M. Straathof

Zo 18-11

9.30

Eucharistieviering met Esperanca

9.30

Voorganger pastor M. Straathof

Woord-en Communieviering met
Jubilate Deo

11.00 Eucharistieviering met Beatween

Voorganger dhr. R. v.d. Knaap

Za 24-11

Voorganger pastor M. Straathof
19.00 Eucharistieviering met Corbulo
Voorganger pastor M. Straathof

Zo 25-11

9.30

Eucharistieviering met Andreaskoor
Voorgangers pastor M. Straathof
en diaken W. Burgering

9.30

Eucharistieviering met Jubilate Deo
Voorganger pastor A. van Eijk

11.00

Woord- en communieviering met
cantores
Voorganger diaken R. Dits

Vieringen in de week
St. Andreas
St. Jan de Doper
St. Joseph:

Elke donderdag 09.00 uur
Elke dinsdag om 09.00 uur
Elke vrijdag om 09.00 uur
en Iedere laatste woensdag van de maand.

Vieringen in de kapel van de Ark
Vr
Za
Za
Za
Wo
Za

02-11
03-11
10-11
17-11
21-11
24-11

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering – Allerzielen
Eucharistieviering
Woord- en communieviering
Gebedsdienst
Oecumenisch avondgebed
Eucharistieviering
Gemeenschappelijke ziekenzalving

pastor M. Straathof
pastor M. Straathof
p.w. P. Mantelaers
Ds. Lock
pastor M. Straathof

Wilt u meedoen? Dat kan: Opgeven bij pastor Straathof.
Onder vermelding van: Naam, kamernummer/adres.
Email: Straathof@rkwestland.nl
Za 01-12

10.00 uur

Woord-en communieviering

p.w. P. Mantelaers

Uit de parochieagenda’s
St. Andreas
13-11 t/m 2-12

pastor van Well is afwezig i.v.m. familiebezoek Australië

Ma 19-11
Di 20-11
Di 27-11

Zonnebloem
Parochievergadering
Informatieavond 1e heilige Communie

20.00 uur
19.30 uur

St. Jan de Doper
Do 01-11 19.30 uur
Za 03-11 14.00 uur Di 06-11 19.30 uur
Di 06-11 20.00 uur
Di 13-11 20.00 uur
Za 10-11 14.00 uur Za 17-11 14.00 uur Vr 23-11 14.00 uur Za 24-11 14.00 uur -

Kaartavond
16.00 uur Kerk open
Pastoraatsgroep
Informatieavond 1e heilige Communie
Parochiebestuur
16.00 uur Kerk open
16.00 uur Kerk open
16.00 uur Bijbellezen
16.00 uur Kerk open

St. Joseph
Vr 02-11
Ma 05-11
Ma 12-11
Wo 14-11
Ma 19-11
Wo 21-11
Ma 25-11
Di 26-11
Do 28-11

13.30 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
19.45 uur
20.00 uur
19.30 uur
13.30 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Aanbidding in de dagkapel
Heer leer ons bidden
Bijeenkomst vormsel parochiezaal
Ouderavond 1e heilige Communie
Bijeenkomst heilig Vormsel
Bestuursvergadering
Kaartavond
Redactievergadering
Adventskrans maken
Filmavond
Bijeenkomst vormsel
Gebedsgroep

Regionale agenda
Ma 05-11
Wo 14-11
Ma 26-11

e

19.15 uur - 20.45 uur 3 jongerenbijeenkomst heilig Vormsel
Parochiezaal St. Josephparochie
e
19.15 uur - 20.45 uur 4 jongerenbijeenkomst heilig Vormsel
Parochiezaal St. Josephparochie
19.15 uur - 20.45 uur 5e jongerenbijeenkomst heilig Vormsel
Parochiezaal St. Josephparochie

Koffiedrinken
St. Andreas
Elke donderdag na de viering van 09.00 uur
St. Jan de Doper
Elke dinsdag na de viering van 9.00 uur
Elke tweede en vierde zondag van de maand
St. Joseph
Elke vrijdag na de viering van 09.00 uur
Elke laatste zondag van de maand

Schoonmaak
St. Jan de Doper
Groep 2

week 47

St. Joseph
Week 48
Week 49

Jan van Paasen en Ed van Mil
Ton en Juliana Eijken

Uw gebed wordt gevraagd
St. Andreas
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- kant sacristie
- kant dagkapel

Vr 02-11

19.00 uur

Za 03-11
Zo 04-11

19.00 uur
09.30 uur

Do 08-11
Zo 11-11

09.00 uur
09.30 uur

Zo 18-11

09.30 uur

Zo 25-11
Do 29-11

09.30 uur
09.00 uur

St. Jan de Doper
Vr 02-11 19.00 uur

Zo 04-11

09.30 uur

Di 06-11
Za 10-11

09.00 uur
19.00 uur

Zo 11-11

09.30 uur

Allerzielen
Piet en Joop Hersbach en familie Hersbach – van der Knaap
Aad en Nelly Noordermeer – Vis en dochter Elly
Piet van der Helm
Voor onze dochter Jacqueline van Koppen
Gera Kester – van den Berg
Aad Hersbach en overleden familieleden
Aad van der Voort
Henk en Ploon van Gaalen – Olsthoorn
Kees van Wingerden b.g.v. zijn sterfdag en overleden
familievan Wingerden – Duijnisveld
Aad van der Voort
Arthur van der Voort
Frans Zwinkels uit dankbaarheid
Arie Ammerlaan
Cok van Steekelenburg en overleden familie van
Steekelenburg – van Mil
Henk en Ploon van Gaalen – Olsthoorn
Co en Jo Smeets
Kees van Adrichem
Martien Verbraeken b.g.v. zijn sterfdag
Geert Zwinkels
Henk en Ploon van Gaalen - Olsthoorn
Hans Suijker
Annie van Meurs
Aad van Meurs
Koos en Anna Schrader de Bruin en zoon Peter
Overleden ouders van Santen-van Kester en familie
Berry Krijger
Ton Janssens en overleden familieleden
Cor van Paassen
George de Maat
Theo van Marrewijk
Cok van Mil
Gerardus van Zeijl, overleden in Canada op 14-09-2018
Voor de leden en overleden leden van de kostersgroep
Jeanne Kouwenhoven-Hendriks t.g.v. haar geboortedag
Wim Zandvliet
Frans Duijvestijn
Hillegonda Kouwenhoven- Vollebregt
Adrianus Lourentius van de Zande b.g.v.
geboortedag Jan van de Zande en overleden familie
e
en voor de slachtoffers van 2 wereldoorlog.
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Za 17-11

19.00 uur

Zo 18-11

09.30 uur

Zo 25-11

09.30 uur

St. Joseph
Zo 04-11

11.00 uur

Zo 18-11

11.00 uur

Za 24-11

19.00 uur

Zo 25-11

11.00 uur

Aad van Meurs
Jan en Corry Droog-Scholtes
Leo Arkesteijn
Nico Bouwmeester
Aad van Meurs
Wim en Will van Paassen
Aad van Meurs
Henk en Riet van Vliet-Lansbergen
Steven Hoogendoorn
Cok van Mil
Kees van der Knaap
Leny van der Hoeven-Zwinkels
Corrie Persoon-van Beek
Wim en Michel Boeters
Ineke Duijndam-Van Beek
Gerardus van Leeuwen
Cornelia en Catharina de Groot
Jim van Holstein
Ineke Duijndam-van Beek
Corrie Persoon-van der Beek
Aad van Dijk
Levende en overleden familie
Gerda Hertsig-van Gessel

NIEUWS VAN DE ST. ANDREAS
Onlangs gedoopt
Op 28 oktober is gedoopt: Bowi Ammerlaan. Vanaf deze plaats de felicitaties aan de
ouders.

Allerzielen
Vrijdagavond 2 november is er om 19.00 uur een viering ter nagedachtenis van de
overledenen. In het bijzonder gedenken we de overleden parochianen van het
afgelopen jaar, alle nabestaanden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Maar u
als parochiaan bent uiteraard ook van harte uitgenodigd om uw eigen overleden
dierbare te herdenken en een kaarsje voor hem/haar aan te steken.
2017
10-11 Remi Alsemgeest
22-11 Joop Hersbach
25-12 Jeanne Groot-van Steekelenburg

55 jaar
77 jaar
82 jaar
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2018
11-01
26-01
06-02
10-03
13-04
19-04
11-06
13-06
09-07
28-09
07-10

Arie Ammerlaan
Theo van Marrewijk
Kees van Adrichem
Nico Buijs
Piet van der Valk
Jo Ammerlaan
Cok van Steekelenburg
Piet van der Helm
Co Smeets
Aad van der Voort
Wim van Steekelenburg

87 jaar
83 jaar
93 jaar
90 jaar
79 jaar
90 jaar
84 jaar
91 jaar
97 jaar
90 jaar
88 jaar

Ceciliafeest, 25 November
Zondag 25 november viert het Andreaskoor weer het Ceciliafeest. Cecilia is de
beschermheilige van de koren en musici en daarom ook van het Andreaskoor. Het is
een goede gewoonte dat we dan jubilarissen in het zonnetje zetten. Dit jaar is Bep van
Steekelenburg 40 jaar koorlid, Bep heeft zich niet alleen als koorlid verdienstelijk
gemaakt maar ook als bestuurslid en dan met name als secretaris, eerst van het
dameskoor Cantate Letificat en later bij het Andreaskoor en dat kun je aan Bep
overlaten. Zondag 25 november gaan we Bep in het zonnetje zetten, van Bep hoeft
dat allemaal niet zo, hou het maar een beetje rustig vertelde ze. We gaan er als koor
zeker een mooi feest van maken. We beginnen om 09.30 uur op die dag met een
feestelijke viering in de kerk, na afloop van de viering is er tijdens de koffie
gelegenheid om Bep te feliciteren met dit jubileum. Daarna gaan de koorleden met
hun partners naar de Kastanjehof waar het feest wordt voortgezet.
Het Bestuur van het Andreaskoor

Feestelijke dag op 25 november
Het Ceciliafeest is op 22 november. Cecilia is de patrones van muzikanten en wordt
dus door de koren een warm hart toegedragen.
Op 25 november vieren we Christus Koning. Dit feest sluit het kerkelijk jaar af. Het
feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI om nadruk te leggen op de
allesomvattende betekenis van het koningschap van Christus over de mens en de
wereld. Na het feest van Christus Koning begint het nieuwe kerkelijk jaar met de
eerste advent, de aankondiging van kerst en daarmee de geboorte van Christus. Het
patroonsfeest van Sint Andreas is op 30 november.
Ter gelegenheid van al deze gedenkdagen is er op zondag 25 november na de viering
de gelegenheid koffie te drinken achter in de kerk.

1e Heilige Communie 2019 Andreaskerk

Op zondag 26 mei 2019 is de gelegenheid om uw kind zijn/haar 1e heilige communie
te laten doen in de Andreaskerk in Kwintsheul.
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De kinderen van groep 4 van de Andreasschool hebben inmiddels een
inschrijfformulier gekregen maar heeft u een kind die daar niet op school zit, dan kunt
u zich hierbij aanmelden. U kunt uw kind opgeven bij het secretariaat of bij een van de
leden van werkgroep. Op 27 november 2018, om 20.00 uur is de
informatiebijeenkomst voor de ouders in de Pastorie.
Namens de werkgroep, Gerda Schoenmaker

Deurcollecte
Op Zondag 25 november is er een deurcollecte door de P.C.I. De opbrengst is bestemd
voor de Hospice Beukenrode.

Beplanting begraafplaats
Zoals ieder weet beschikt de St. Andreasparochie over een eigen begraafplaats achter
de kerk. We zijn blij dat we als parochie de mogelijkheid hebben onze dierbare
overledenen op onze eigen begraafplaats te kunnen begraven waardoor het voor
naaste familie en nabestaanden makkelijk is in de eigen vertrouwde omgeving de
graven te bezoeken en onze overledenen te herdenken. Velen maken dan ook gebruik
van deze mogelijkheid en plaatsen bloemen op de graven of zorgen voor wat vaste
beplanting. Buxusplanten worden hier veel voor.
Helaas wordt in Nederland sinds enige tijd de Buxus aangetast door de hardnekkige
Buxusmot. Wanneer de Buxus wordt aangetast door de mot kleuren de bladeren wit
tot geel en zullen de struikjes, die doorgaans weinig onderhoud vragen, uiteindelijk
kaal worden en afsterven. Een bestrijding van de mot is lastig en vaak is de enige
oplossing de planten te verwijderen en mogelijk later nieuwe Buxus te planten om het
opnieuw te proberen. De beheerder van de begraafplaats verwijdert de vergeelde
Buxus als die is aangetast. Dit geldt uiteraard voor de algemene beplanting, maar
soms staat er ook vergeelde Buxus bij de graven, welke dan helaas verwijderd moeten
worden.
Het is goed hiervan op de hoogte te zijn zodat u niet voor een verassing komt te staan
wanneer u ziet dat beplanting van een graf (gedeeltelijk) is verwijderd. Wanneer uw
Buxus is verwijderd, kunt u wellicht beter een andere beplanting kiezen omdat de
nieuwe planten vaak ook weer worden aangetast. Uiteraard gaan we hier zorgvuldig
mee om, zodanig dat de begraafplaats er netjes en verzorgd uit blijft zien.

Adventskaarsen
In de maand november kunt u adventskaarsen kopen voor € 2.50 per stuk. Dit kan
tijdens de openingsuren van het secretariaat, in de pastorie op: dinsdag- en
vrijdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur.

NIEUWS VAN DE ST. JAN DE DOPER
Bijzondere vieringen
Zo 04-11

11.00 uur

Doopviering van Bruce, Clyde en Avery Dingjan
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Allerzielen
Vrijdagavond 2 november is er om 19.00 uur een viering ter nagedachtenis van de
overledenen. In het bijzonder gedenken we de overleden parochianen van het
afgelopen jaar, alle nabestaanden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Maar u
als parochiaan bent uiteraard ook van harte uitgenodigd om uw eigen overleden
dierbare te herdenken en een kaarsje voor hem/haar aan te steken.
2017
28-10
01-12
03-12
27-12

Johanna van Zeijl – van Luijk
Johannes Droog
Catharina van Zijl – Redegeld
Ida Markus – van der Vegt

84 jaar
90 jaar
93 jaar
103 jaar

2018
04-01
09-01
10-01
11-01
16-01
24-01
21-01
02-03
03-03
18-03
25-03
01-04
27-04
09-05
21-05
08-06
28-06
04-07
11-07
26-07
17-08
11-09
12-10

Adrianus van Meurs
Cornelia Droog – Scholtes
Franciscus Duijvestijn
Johannes Middelburg
Leonardus Arkesteijn
Gerardus Bouman
Steven Hoogendoorn
Petronella Zwinkels – Vijverberg
Franciscus van der Helm
Adrianus van der Helm
Nicolaas Bouwmeester
Christina van den Berg – van der Haas
Johannes Pieters
Jacoba Körver – Eijgermans
Susanne Willems – de Kok
Clasina van der Burg – Gardien
Cornelis van Mil
Margaretha Zwinkels – Schoenmakers
Theodora Vis
Elisabeth Markus – Catijn
Maria van Rutte – van Gaalen
Johannes den Reijer
Catharina van Leeuwen

97 jaar
93 jaar
76 jaar
84 jaar
69 jaar
93 jaar
82 jaar
95 jaar
98 jaar
84 jaar
78 jaar
86 jaar
89 jaar
86 jaar
80 jaar
77 jaar
72 jaar
81 jaar
79 jaar
93 jaar
86 jaar
59 jaar
88 jaar

Actie Kerkbalans 2018
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de
actie Kerkbalans 2018.
Het bedrag dat in het kader van de actie Kerkbalans tot nu
toe is ontvangen is minder dan dat van 2017.
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U beseft natuurlijk hoe belangrijk uw bijdrage voor de uitvoering van het werk van de
plaatselijke kerk is. Niet alleen stelt het ons in staat salarissen te betalen, kleine
gebouwonderhoud te plegen en de steeds stijgende energierekening te voldoen. Ook
kunnen wij nu het groot onderhoud aan de kerkgebouwen onder handen nemen.
Mede dankzij u kunnen wij een plek van inspiratie zijn én blijven!
Actie Kerkbalans 2019 komt eraan!
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van
de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’.
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. Het is een
vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen
de financiële basis voor onze kerk/parochie. We hopen dan ook dat we weer op u
mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven
vervullen en nieuwe plannen maken. Binnenkort krijgt u meer informatie over de actie
Kerkbalans 2019.
Bernd Klein Schiphorst,
Penningsmeester St. Jan de Doperparochie

Zaterdagavondviering in het parochiehuis
Vanaf november worden de zaterdagavond vieringen van 19.00 uur weer in het
parochiehuis gehouden. Dit om de stookkosten in de kerk te verminderen.

Bijbellezen
Een keer in de maand is er op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur bijbellezen in
het parochiehuis van de Sint Jan. Van september tot december zijn de bijeenkomsten
gewijd aan “gebed”. De eerste bijeenkomsten zijn al geweest, maar u kunt nog steeds
aansluiten b.v.
Op vrijdag 23- 11- 2018 Hooglied, 03
Op vrijdag 21- 12- 2018 Efesiërs 01, 03- 14
Met hartelijke groet, Riet Klemann,

Om alvast te noteren in uw agenda
Zondag 16 december om 14.30 uur is er een kerstconcert verzorgt door het Kozakken
Ensemble
Het repertoire van Het Kozakken Ensemble bestaat uit koormuziek met bekende
melodieën uit Rusland en andere Oost-Europese landen. Dit zijn onder meer liederen
uit de Russische Orthodoxe liturgie, de traditionele volksmuziek, maar natuurlijk ook
kozakkenliederen.

Gerarduskalender en Postzegels
Op het secretariaat en op zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur (kerk open) is
de Gerardus kalender voor 2019 weer te koop voor €7,25. Ook kunt u postzegels met
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de afbeelding van de Sint Jan kerk kopen voor €10. U kunt terecht op het secretariaat
op maandag en vrijdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur

Aanmelden 1e heilige Communie 2019
Wilt u uw kind aanmelden voor de eerste heilige communie? Dat kan bij het
Parochiesecretariaat van de St, Jan de Doper. De eerste informatieavond is dinsdag 6
e
november. De 1 heilige Communie voor 2019 staat gepland op zondag 12 mei.

Sint Maarten
Doen jullie dit jaar ook weer mee? Op zondag 11 november verzamelen we om 17.30
uur in de kerk van de St. Jan de Doper. We luisteren dan naar het verhaal van
St. Maarten. St. Maarten is een hele bijzondere man die ons laat zien hoe belangrijk
delen is met andere mensen. Daarna lopen we in een optocht een rondje in de buurt
van onze kerk. Blij slecht weer blijven we in de kerk. Nemen jullie allemaal een
lampion mee?

Afscheid van vouwploeg op de dinsdagmorgen
Na een periode van 33 jaar gaan we afscheid nemen van onze vouwploeg op de
dinsdagochtend. De meeste dames hebben deze tijd lief en leed met elkaar gedeeld.
Door het uitvallen van enkele dames door lichamelijke beperkingen hebben we
nieuwe vouwgroepen samengesteld op andere dagen. We beginnen nu al op
vrijdagochtend, maandagochtend en maandagmiddag. Ook het aantal parochiebladen
is door de jaren heen wat verminderd. Digitaal kunnen we het blad lezen op de
website of je kan deze ontvangen via de mail.
In het begin was er elke week een parochieblad. Je zou er nu niet meer aan moeten
denken. Daarna werd het om de 2 weken en uiteindelijk zijn we eens in de maand
gaan uitgeven.
Hier hebben mensen ook aan moeten wennen, maar dit is heel duidelijk voor de kopij
deze moet voor de 15e van de maand ingeleverd worden.
Maar we hebben veel respect voor deze dames: Tiny, Mien, Agaath en Thea, die jaar
in jaar uit klaar stonden om deze klus weer te klaren. Woensdag hebben we met
elkaar een leuke middaglunch gehad om ze in het zonnetje te zetten en te bedanken
voor hun inzet en zeker hun gezelligheid.
Secretariaat St. Jan de Doper

Woonruimte gezocht
Wie heeft of weet een kleine woning of deel van een woning te huur? Van diverse
kanten melden zich alleenstaanden op zoek naar woonruimte. Heeft u informatie, bel
het secretariaat 0174-292316

Open Huis
Na de viering van 9.00 uur op dinsdagochtend is er gelegenheid koffie te drinken,
maar ook te handwerken, dit gezamenlijk of met uw eigen handwerk. Ook kan er als u
dit wilt een spel gespeeld worden.
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Kent u soms (ouderen) mensen die dit misschien graag willen, maar hier niet van op
de hoogte zijn? Laat het hen of ons weten. Halen en brengen hoort ook tot de
mogelijkheden. Belt u naar het secretariaat 0174-292316

NIEUWS VAN DE ST. JOSEPH
Bijzondere vieringen
Wo 31-10

20.00 uur

Viering vanwege het 35-jarig bestaan van de Gebedsgroep

Allerzielen
Op vrijdag 2 november om 19.00 uur is er een allerzielenviering.
In onze parochie zullen wij hen, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen in een
passende viering gedenken en als parochiegemeenschap in onze herinnering brengen.
De familieleden van onze dierbare overledenen hebben voor deze viering een
uitnodiging ontvangen, maar alle parochianen zijn natuurlijk van harte welkom om
hun eigen dierbare te herdenken. Na deze viering is er koffiedrinken in de kerk.
2017
08-10
21-10

Kees van der Knaap
Johanna Heijnen – Willemse

78 jaar
67 jaar

2018
01-01
24-01
28-03

Gerda Hertsig – van Gessel
Leny van der Hoeven – Zwinkels
Corrie Persoon – van Beek

88 jaar
85 jaar
95 jaar

35-Jarig bestaan van de Gebedsgroep
Op woensdag 31 oktober zal er een feestelijke viering plaatsvinden in de
St. Josephparochie van de Gebedsgroep in verband met het 35-jarig bestaan.
In deze viering zullen een aantal pastors voorgaan en na afloop drinken we gezellig
koffie in de parochiezaal. U bent van harte uitgenodigd deze feestelijke gebeurtenis
mee te vieren.

Kinderwoorddienst
Op 18 november is er tijdens de viering met Beatween een kinderwoorddienst.
Aan de hand van een thema gaan de kinderen aan de slag met een knutselwerkje en
wordt er op eenvoudige wijze een verhaaltje verteld uit de bijbel. We hopen dat er
veel kinderen komen. Noteer ook alvast: 9 december.

Ziekenzalving
Op zondag 18 november is er tijdens de eucharistieviering een gezamenlijke
ziekenzalving. Wilt u de ziekenzalving ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden
bij het secretariaat van de St. Josephparochie: tel.: 0174-292197.
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Kaartavond
Op maandag 19 november is de maandelijkse kaartavond in de parochiezaal. Aanvang
20.00 uur; zaal open 19.30 uur.

Terugblik St. Josephweekend
In het laatste weekend van september werd het Josephweekend gehouden. Het was
prachtig weer en rondom de kerk was het vrolijk versierd met vlaggetjes.
Zaterdagmiddag was de klaverjasmiddag. Er was een grote opkomst en na de koffie
werd er gezellig gekaart onder het genot van een hapje en een drankje. Na de
prijsuitreiking ging iedereen met een goed gevoel naar huis.
Zondagochtend begonnen we met een viering waarin Nico Meijer voorging en die
werd opgeluisterd door Beatween. Als slotlied werd het Josephlied ingezet dat uit
volle borst werd meegezongen. Na afloop van de viering was er gezamenlijk
koffiedrinken in de parochiezaal, waar men zich ook kon inschrijven voor de fietspuzzel-tocht of waar men kon meedoen aan de spelletjesmiddag. Er was een flink
aantal deelnemers voor de fietstocht. Het was weer een mooie route en de vragen
waren niet al te moeilijk. Uiteraard was er halverwege weer een stop waar we wat
konden drinken en eten.
De meeste deelnemers hadden de vragen goed beantwoord en na loting zijn bij de
volwassenen Ronald en Francis Boot in de prijzen gevallen; bij de kinderen is de prijs
terecht gekomen bij Peter Duijvestein, die samen met zijn nichtjes en neefjes een
lekker ijsje is gaan eten.
De antwoorden van de puzzeltocht zijn:
Wat voor water is de Lange Watering
Het huis tegenover de fietsbrug heet
Bouwjaar van de molen bij het molenlaantje is
De twee vogels in de stalen kooi zijn
De naam van de polder is
Gemeentewapen van Schipluiden
Naam van de kinderboerderij
Wat is er verboden bij de brug
Waar is milk goed voor
Wanneer is de grote molen gebouwd
Waar is het kunstwerk van gemaakt
Wat heeft de melkveehouder niet

- Ontginningswater
- Antoniushoeve
- 1719
- Grutto en kievit
- Klaas Echbrechtspolder
- Driemasterschip
- de Kakelenburg
- springen en duiken
- for your body
- 1718
- van oude fietsen
- melk

We kunnen weer terugkijken op een geslaagd weekend, zonder incidenten, behalve 1
lekke band en een kapotte stoel waar een van de deelnemers doorheen was gezakt
(nee we noemen geen namen). Met dank aan de vrijwilligers voor hun inzet!

Aanbidding op iedere eerste vrijdag van de maand
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Iedere eerste vrijdag van de maand is er in de dagkapel van de St. Josephkerk
aanbidding (ingang Dr. Schaepmanstraat). Tussen 13.30 uur en 15.30 uur kunt u
gerust even binnen lopen.

Viering Gebedsgroep
Iedere laatste woensdag van de maand is er een viering van de Gebedsgroep. Aanvang
20.00 uur.

Adventskrans maken
Ook dit jaar gaan we weer met elkaar een adventskrans maken onder leiding van de
bloemschikdames en wel op zondag 25 november a.s. om 13.30 uur in parochiezaal de
kolenkit. Neemt u een bord, snoeischaar/ mesje mee. De eigen bijdrage is € 5. Heeft
u hiervoor belangstelling dan dient u zich nu reeds op te geven (i.v.m. de inkoop),
doch uiterlijk 9 november bij het secretariaat van de St. Joseph, tel.: 0174-292197.

Kerkbalans
Per oktober was de tussenstand van de kerkbijdrage € 30.397. Vele parochianen
hebben inmiddels hun toegezegde kerkbijdrage overgemaakt; echter nog niet
iedereen. Het bestuur rekent erop dat u dit niet zal vergeten want zonder uw
financiële bijdrage kunnen wij de St. Josephparochie niet draaiende houden.

1e heilige Communie
Wij kunnen u melden dat de Eerste heilige communie in de St. Josephkerk zal
plaatsvinden op 19 mei 2019. Aanmelden kan bij het secretariaat van de
Josephparochie tel.: 0174-292197.
De eerste ouderavond is op maandag 12 november om 20.00 uur in de parochiezaal.

Vormselviering
De vormselviering is op 16 februari 2019. De eestvolgende bijeenkomsten zijn op
maandag 5 november, op maandag 26 november en op woensdag 14 november, allen
om 19.00 uur.

Filmavonden
De eerstvolgende filmavond is op 25 november met als titel: “De jongen die in de
hemel was”. De overige filmavonden zijn op: 16 december 2018, 27 januari, 24
februari, 24 maart en 5 mei 2019.

Oogstdankdag
Op 14 oktober was het oogstdankdag en waren er weer prachtige Westlandse
producten door de bloemschikdames op het altaar uitgestald.
Het was een mooi plaatje. De producten zijn bezorgd bij de zusters van moeder
Therésa in Rotterdam. Wij danken allen die deze producten beschikbaar hebben
gesteld.
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Parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin
Regio Noord:

St. Jan de Doper te Wateringen
St. Andreas te Kwintsheul
St. Joseph te Wateringen
Parochiesecretariaten zie pagina 2

Regiopastores:

pastor M.Th.J. Straathof
Harry Hoekstraat 39, 2291 SL Wateringen
 0174-270378
 straathof@rkwestland.nl
diaken C.W. Burgering
p/a Herenstraat 162, 2291 BL Wateringen
 06 29 56 28 65
 burgering@rkwestland.nl

Overige leden van het pastoraal team:
pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
 0174-624536
 steenvoorden@rkwestland.nl
pastor I.M. Kwee
 0174-764338

 kwee@rkwestland.nl

pastor G.Th.J. Lansbergen
 010-7613741
 lansbergen@rkwestland.nl
diaken R.H. Dits
 06 16 82 22 67

 dits@rkwestland.nl

pastoraal werkster E.M. Geelen
 06 36 28 69 52
 geelen@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat:
mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Bereikbaar:
 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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