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Bezield leven

Mijn eerste maanden als pastoraal werker zitten er inmiddels op en zijn voorbij gevlogen. Graag benut ik het openingswoord van dit parochieblad om wat terug te blikken
op deze eerste maanden en enkele gedachten te wijden
aan wat mij bezielt om pastoraal werker te willen zijn.
Ik kan zonder twijfel zeggen dat ik met heel veel plezier
terugkijk op mijn presentatievieringen en ik ben blij dat u mij zo open
en hartelijk hebt willen ontvangen. Ik
besef dat ik velen van u al heb mogen ontmoeten, maar ook velen van
u nog niet heb kunnen ontmoeten. Ik
ben ervan overtuigd dat dit met de
tijd zal veranderen.

Werkzaam zijn in het pastoraat is
veelzijdig. Wanneer ik kijk naar de
bijeenkomsten waar ik de afgelopen
maanden bij ben geweest, dan wordt
een afwisseling zichtbaar. Ik ben
(mee) voorgegaan in uiteenlopende
vieringen, bij maaltijden geweest,
uitvaarten, weeksluitingen, vergaderingen, schoolbezoeken, bijeenkomsten in het kader van de catechese, pastorale gesprekken,
en ontmoetingen met collega’s in de regio en in oecumenisch verband etc. Werken in het pastoraat is bijzonder
om te mogen doen. In stages heb ik daar in het verleden al
iets van ervaren, maar als ‘beginner’ kan het je ook af en
toe wat duizelen wat en hoeveel er allemaal gebeurt in de
kernen van de parochie (dat geldt in ieder geval voor mij).
Ondertussen ben ik ook verhuisd en woon ik nu binnen het
parochiegebied van de Heilige Thomas.

Het zijn met name de ontmoetingen met velen van u, die
mij een goed gevoel over deze eerste periode geven. Voor
mij is dat ook een wezenlijk onderdeel van het pastoraat.
Pastoraat is voor mij naast mensen staan en mensen zien
staan. Overigens in het besef dat ik niet al het verdriet of
de pijn kan wegnemen, maar hopelijk wel dat uw ervaringen er voor onze parochie toe doen en de parochie een
plek mag zijn waarin u Gods aanwezigheid mag ervaren, zowel bij mooie
als verdrietige momenten in het leven.
Voor mijzelf zit daar ook een deel van
mijn bezieling om als pastoraal werker te willen werken. In een verlangen naar de zinvolheid van het leven,
ben ik jaren geleden op zoek gegaan
naar God en de afgelopen jaren heb
ik in en door andere mensen Hem
mogen herkennen. Zo ben ik langzaam gegroeid om werkzaam te willen zijn in het pastoraat en ga ik in het
vertrouwen dat het God is die met mij
(en u) meegaat door het leven.
Nu ik dit zo schrijf, besef ik dat ik nog maar aan het begin
sta, net afgestudeerd en het (nog) de vraag is of theorie en
praktijk zich (een beetje) met elkaar kunnen verhouden. Ik
ben er echter sterk van overtuigd dat ieder mens talenten
meegekregen heeft en dat door je talenten te gebruiken
je het leven van anderen en van jezelf een beetje mooier
kunt maken. Daarom vind ik het belangrijk een bijdrage te
leveren aan een parochiegemeenschap. Samen kunnen
we veel voor elkaar krijgen.
Sjoerd Zuidersma,
pastoraal werker

Naamdag H. Thomas

Op maandag 3 juli is het de naamdag van de H. Thomas. Parochie H. Thomas wil deze dag
niet ongemerkt voorbij laten gaan. ’s Avonds om 19.30 uur wordt er een korte gebedsdienst
gehouden en is er koffie en thee in de tuin achter de Bonifaciuskerk. In het kader van het
jaarthema ‘samen bouwen aan’ zal er ook een boom geplant worden in de pastorietuin.
Noteer deze datum alvast in uw agenda, want dit mag u niet missen.

Parochieblad H. Thomas
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Vanuit het parochiebestuur
Zoals u gewend bent, vindt u hier
in het kort een verslag van de
vergadering(en) van het parochiebestuur. Het parochiebestuur heeft vergaderd op 14 maart en 6 april.

Afscheid Hans van Mil
Het parochiebestuur heeft onder dankzegging voor zijn deskundige inbreng
afscheid genomen van Hans van Mil.
Hans was belast met bouwkundige
zaken. Hij heeft aangegeven dat het
parochiebestuur, indien gewenst, gebruik mag blijven maken van zijn deskundigheid. Dit aanbod is in dankbaarheid aanvaard.
Pastor Sjoerd Zuidersma
Is op 1 maart jl. als pastoraal werker in
deeltijd begonnen met als taakveld catechese. Per 1 mei werkt hij fulltime in
onze parochie. Wij wensen hem veel
succes en vooral plezier met zijn werk.
Natuurlijk geldt dit ook voor het hele
pastorale team. Zoals bekend heeft
pastor Lâm het taakveld van pastor
Greeve (diaconie) overgenomen en
pastor Zuidersma het werkveld van
pastor Lâm (catechese).

www.heiligethomas.nl
De website van parochie Heilige Thomas is aangepast/vernieuwd. De website is hopelijk toegankelijker en actueler geworden. Het meeste werk is,
onder dankzegging van het parochiebestuur, door Ronald de Waal gedaan.
Mocht u nog opmerkingen/suggesties
hebben geeft u ze door aan het centraal secretariaat.
Parochieblad
Behalve de website is ook het parochieblad vernieuwd. De belangrijkste
wijzigingen zijn:
• het algemene colofon is van pag. 2
naar de achterpagina gegaan.
• de gegevens van de kernen worden in een balk met parochielogo
en de naam van de kern vermeld.
Het parochiebestuur is positief over
het parochieblad nieuwe stijl. Mocht u
nog opmerkingen/ suggesties hebben,
geef dit dan door aan de redactie (redactieparochieblad@heiligethomas.
nl).

Dankbetuiging
De belangstelling was overweldigend bij het afscheid van onze lieve man, papa en opa!

Gilion Greeve
Machiel Wilhelmus Maria

Voor de vele troostende woorden, de mooie bloemen
en alle kaarten en brieven willen wij u oprecht danken.
Het was geweldig om te zien dat zovelen van hem
hielden.
			Jeannette Greeve
			Kinderen
			Kleinkinderen
Berkel en Rodenrijs, april 2017

Boom planten
De pastoraatgroep Michael/Bernardus
heeft voorgesteld om in het kader van
het jaarthema een boom te planten.
Dit kan niet in het Bentwoud. Het idee
is nu om op de feestdag van de H.
Thomas een boom in de tuin van de
Bonifaciuskerk te planten.
Terugblik op impulsavond
Op 27 maart was er een bijeenkomst
voor pastoraatgroepleden. In deze bijeenkomst zijn o.a. de missie en visie
uit het beleidsplan van de parochie
aan de orde geweest. Doel van deze
avonden was om ‘wat steviger in de
schoenen te staan.’ Een stukje bewustwording en innerlijke motivatie.
Het ‘samen’ kwam deze avond meer
naar voren dan in de eerste avond. De
vraag na afloop van de bijeenkomst
was hoe dat nog meer verstevigd kan
worden d.m.v. bijvoorbeeld vervolgbijeenkomsten. Geïnventariseerd wordt
nu hoe de diverse pastoraatgroepen
hierover denken.
Piet Hoeksel,
vicevoorzitter parochiebestuur

Dank-je-wel
Het einde van het parochiële werkjaar 2016-2017 nadert. Er
is dit jaar door vele werkgroepen in de parochie en door individuele parochianen opnieuw veel werk verzet. We hebben
afscheid genomen van een van de pastores en mochten
een nieuwe begroeten. Vrijwilligers in de parochie bleven
trouw op hun post en deden allerlei activiteiten die anders
zouden blijven liggen of nooit van de grond zouden komen.
Er is alle reden om hiervoor dankbaar te zijn. Daarom houden we aan het einde van het parochiële werkjaar terecht
onze dank-je-welvieringen. Dat gebeurt in en rondom de
verschillende kerkgebouwen van onze parochie en op verschillende momenten; zo kunnen ook de pastores en leden
van het parochiebestuur erbij zijn. Wanneer zijn deze dankje-welbijeenkomsten?
• zaterdagavond 24 juni vanaf 17.00 uur in de Bron voor
de vrijwilligers van de parochiekern De Heilige Geest.
• zondagochtend 25 juni, beginnend met de eucharistieviering van 9.30 uur en daarna voor de parochianen van
de parochiekern HH. Engelbewaarders.
• zaterdagavond 1 juli, beginnend met de eucharistieviering om 19.00 uur en daarna voor de vrijwilligers van de
parochiekern St. Bonifacius.
• zondagochtend 2 juli, beginnend met de eucharistieviering van 10.30 uur en daarna voor de parochianen van
de parochiekern HH. Michael-Bernardus.
Behalve dat deze bijeenkomsten een goede gelegenheid
zijn om de vele vrijwilligers een oprecht ‘dank-je-wel’ over
te brengen voor al het werk dat ze voor de parochie H. Thomas gedaan hebben, biedt elk van deze momenten ook een
mooie kans om elkaar te ontmoeten. Het is te hopen dat
velen daar gebruik van gaan maken.
Pastoor R. Visser
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Liturgie de komende tijd
Hemelvaart
Op donderdag 25 mei is er om 9.30 uur een viering in de
Bonifaciuskerk en om 10.00 uur in het weiland bij de familie
Verbeij, Gemeneweg 12/b, Hazerswoude. Zie elders in dit
blad.
Pinksternoveen
De Pinksternoveen start op vrijdag 26 mei en wordt op zaterdag 3 juni om 19.00 uur afgesloten in de H. Adrianuskerk
te Langeraar. Op zondag 28 mei is er om 10.00 uur een
Pinksternoveenviering in de benedenzaal van de Bron. Er
is tijdens deze viering kinderwoorddienst. Zie voor verdere
gegevens elders in dit blad.
40-jarig bestaan van het parochiekoor
Op zondag 28 mei is er in de Bernarduskerk te Hazerswoude-Rijndijk een feestelijke viering in verband met het 40-jarig bestaan van het parochiekoor. Van harte gefeliciteerd.
Pinksteren
In het weekend van 3 en 4 juni vieren we het hoogfeest
van Pinksteren. Er zijn dan vieringen op de gewone tijden.
Tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur in de bovenzaal
van de Bron zullen nieuwe katholieken gedoopt en gevormd
worden. Zie elders in dit blad.
Tijdens de pinkstervieringen wordt in alle parochiekernen een
bijdrage gevraagd voor het welzijn en het werk van de Nederlandse missionarissen en missionaire werkers en werksters.
In dat weekend wordt in alle vieringen in de parochiekernen
voor dat doel gecollecteerd.
Vormsel
Op zaterdag 10 juni vindt om 19.00 uur in de Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp, de toediening van
het sacrament van het Vormsel plaats. Tijdens deze viering worden jongeren uit alle parochiekernen van de Heilige
Thomas gevormd.

Gregoriaans
Op zondag 11 juni wordt er zowel in de Bonifaciuskerk als in
de Bron gregoriaans gezongen.
Sacramentsdag/diaconale zondag
In het weekend van 17/18 juni vieren we de instelling van
de eucharistie en staan de vieringen in het teken van de diaconie. De opbrengst van de collecte in deze vieringen gaat
naar een diaconaal doel. Meer informatie hierover vindt u
elders in dit blad. In de Bron is er kinderwoorddienst.
Gezinsvieringen en terugkomvieringen 1e communicanten
Zondag 25 juni om 11.00 uur is er in de Bonifaciuskerk een
gezinsviering, waarvoor de 1e communicanten van het afgelopen jaar speciaal uitgenodigd zijn. Tijdens de gezinsviering is er kinderwoorddienst; deze is bestemd voor kinderen tot en met ongeveer zes jaar.
Zondag 2 juli om 09.00 uur is er in de Engelbewaarderskerk
een gezinsviering en terugkomviering voor de kinderen die
hun eerste communie hebben gedaan.
Op zondag 9 juli is er in de Bron om 11.00 uur een terugkomviering voor de 1e communicanten van het afgelopen
jaar. Er is dan ook kinderwoorddienst.
Patroonsfeest H. Thomas
Op maandag 3 juli is het feest van de H. Thomas en wordt
er om 19.30 uur een viering gehouden in de tuin achter de
Bonifaciuskerk. Meer informatie elders in dit blad.
Zomertijden in Hazerswoude
In de maanden juni, juli en augustus beginnen de vieringen
in de parochiekern Engelbewaarders om 9.00 uur en zullen
er geen zaterdagavondvieringen zijn. In de Bernarduskerk
is de aanvangstijd van de zondagsvieringen gedurende die
maanden 10.30 uur.
Een goede tijd gewenst.

Feestdag van de Heilige Thomas
Maandag 3 juli is het de naamdag van
de heilige Thomas: een feestelijke dag
voor onze parochie die de naam van
deze apostel van Jezus mag dragen.
We hebben als parochie deze feestdag van Thomas al een paar keer op
een bijzondere wijze mogen vieren.
Ook dit jaar zullen we dat doen: op
maandagavond 3 juli is er om 19.30
uur een feestelijke bijeenkomst in de
tuin van het parochiecentrum bij de

Bonifaciuskerk. We vieren dan het
feest van de heilige Thomas met een
korte gebedsdienst in de tuin en planten die avond een boom in diezelfde
tuin. Dit laatste is een prachtig idee
van een van onze parochianen, dat
prima past in het jaarthema van het
werkjaar 2016-2017: ‘Samen bouwen
aan…’. Met deze boom willen we bouwen aan de toekomst en kijken we uit
naar hoe het leven uitgroeit alle rich-

Het jaarthema, samen bouwen aan…..
Hoe kunnen we het jaarthema dat samen bouwen aan… vormgeven, tastbaar maken binnen en buiten onze
parochie. In de pastoraatgroep samen
erover nadenken, samen ideeën bedenken,
samen nadenken over
de vraag is dat idee
wel uitvoerbaar. U ziet
het, het woord samen
komt steeds weer terug. Samen kun je veel.
Zo is het idee ontstaan

om samen met u allen een boom te
planten. Op deze manier samen aan
een mooie wereld werken. Samen iets
nalaten voor komende generaties. Dat
kan allemaal met een boom.
Komt u allemaal bij het planten van deze boom! Het is
een idee van pastoor Visser
dit te doen op de H. Thomasdag. Er is inmiddels, in
overleg met de tuingroep een
mooie plaats gevonden voor
deze bijzondere boom, in de

Gerard Ammerlaan

tingen op. Met deze boomplantactie
maken we hiermee een begin.
Na afloop zal er vast wel koffie en/of
thee zijn, dus genoeg gelegenheid om
elkaar te spreken in een feestelijk samenzijn rondom de heilige Thomas. Ik
hoop dat u die avond van 3 juli alvast
aankruist op de kalender.
		

Pastoor R. Visser

tuin van de pastorie van de Bonifacius
kerk.
Schrijf 3 juli in uw agenda of op de kalender en kom allemaal naar de plechtigheid rond de naamdag van de H.
Thomas; dan gaan we samen bouwen
aan een mooiere wereld.
Jan van Dijk,
pastoraatgroep Michael/Bernardus
Parochieblad H. Thomas
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De chrismaviering

Op woensdag 12 april werd er in de
kathedraal HH Laurentius en Elisabeth
de chrismamis gevierd. Van diverse
kanten kreeg ik de vraag wat deze viering inhoudt en speciaal maakt.
Tijdens de chrismamis, die jaarlijks
op de woensdagavond voor Witte
Donderdag gevierd wordt, zegent de
bisschop de oliën. Als ik het goed begrepen heb is het chrisma een mengsel van olijfolie en balsem en wordt
o.a. gebruikt bij doopsel, vormsel en
bij ziekenzalving. Aan het einde van
de viering werden de oliën voor het
komende jaar uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de parochies en

instellingen, zo ook aan onze pastoor
Ruud Visser.
De bisschop legde vanuit de schriftlezingen de nadruk op het belang van
het gebed: Bidden is ons vertrekpunt,
onze levende band met de Heer.
Daarbij stond hij ook nog eens stil bij
de viering van het 60-jarig bestaan
van het bisdom en dat we als kerk een
netwerk zijn van liefde rond Christus.
Lectoren uit de Kroatische parochie
en de Spaanstalige parochie verzorgden de lezingen.
Ruim 900 gelovigen woonden de viering bij, onder wie ook jongeren, die
binnenkort het vormsel zullen ontvan-

gen en geloofsleerlingen, waarvan
ook ik deel uitmaak. Na afloop van
de viering werden wij ontvangen in de
dagkapel, waar de dopelingen de zalving ontvingen en wij als vormelingen
gezegend werden door bisschop Van
den Hende.
Aan het eind van de viering nodigde
vicaris-generaal Visser alle aanwezigen uit voor de bisdom bedevaart naar
Rome in de herfstvakantie van dit jaar.
Tot slot sprak monseigneur Van den
Hende de zegen uit, waarbij hij in het
bijzonder nog de religieuzen in het bisdom bedankte voor hun trouw in hun
gebed.
Corrie Roelans

Jaarlijkse wandeling in de parochie
vrijdag 9 juni

Namens de werkgroep Volwassenencatechese van parochie de H. Thomas, nodigen wij u uit voor de jaarlijkse wandeling.
Deze wordt gelopen op vrijdag 9 juni,
van 18.30 uur tot ca. 21.00 uur.
Dit jaar wordt het landelijk gebied rond
de Bonifaciuskerk al wandelend verkend. Wij hopen dat uit alle kernen
mensen meewandelen. Dan kan de

ca. 7 kilometer worden: Wandelen Verbinden - Contact.
Want wandelen doet goed aan jong en
oud! Is goed voor lijf en geest! Je komt
in beweging! Je bent in de natuur! Dat
doet iets met ons mensen!
Houd u de komende tijd de poster
en de flyer in uw kerk in de gaten!
Maar…. als u niet wilt wachten? Aanmelding kan ook nu al, via e-mail: vol-

Geloven in de ander

Hongerdoeken 2017

Dat geloven niet
een individuele zaak
is, dat weten we al
lang. Geloven doen
we met elkaar en we
hebben elkaar ook
nodig in ons geloof.
Samen uitdrukking
geven aan wat ons ten diepste is wat
christenen al decennia doen en nog
steeds doen. Eén van die vormen is
de missie. Gedreven door de blijde
Boodschap die Jezus zijn leerlingen
(ons) gaf, zijn mensen erop uitgetrokken. Kijk om je heen en zie je naaste.
Vele zendelingen en missionarissen
doen dit met woord en daad. In de
week van 27 mei t/m 4 juni staan we
dan ook stil bij de missionarissen, die
dit als levensinvulling uitdragen. Dit
werk willen met de Pinkstercollecte
steunen. Geloven kunnen we niet alleen! We hebben ook een ander nodig en daarom: geloven met en ín de
ander. Steunt u dat weekend ook het
goede werk van de missionarissen?
Pastoraal werker Lâm
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Wat was dat een geweldige ervaring!
In alle vier onze kernen hebben mensen zich verzameld om met elkaar te
werken aan het hongerdoek. Het resultaat was dan ook bijzonder. Mensen zijn creatief aan de slag geweest;
ieder op z’n eigen manier. Eerst nadenken over de verschillende thema’s
en vervolgens dit concreet uitwerken
met materialen. Daarbij werden soms
materialen gekozen die niet zo voor
de hand lagen, maar het is fantastisch geworden. Naast het resultaat
was ook het samenzijn met elkaar,
het delen van elkaars verhalen, een
belangrijke factor waarom mensen het
zo fijn hebben gevonden om aan het
hongerdoek te werken. Het werken
aan het doek verbindt mensen met elkaar! Nu de doeken af zijn, is het dan
ook niet verwonderlijk dat mensen
verder met elkaar willen werken aan
andere projecten. Zo zullen mensen
van de kern uit Hazerswoude-Rijndijk
nieuwe poppen (voor het poppenspel
tijdens de Goede Week voor de kin-

wassenencatechese@heiligethomas.
nl. Tot ziens!
De werkgroep
volwassenencatechese

deren) maken voor de kern van Hazerswoude-Dorp. Ongetwijfeld zullen
er nog meer initiatieven worden ontplooid. Enorme waardering en dank
voor alle mensen die aan de doeken
gewerkt hebben! Overigens is ons initiatief bekend geworden zelfs buiten
onze parochiegrenzen. In het oosten
van het land wist men ervan en zelfs
in Aruba heeft men een foto van één
van de doeken gebruikt voor de veertigdagentijd. Volgend jaar weer, toch?!
Pastoraal werker Lâm

Parochiebreed

Vergadering diaconie/MOV/PCI
Op maandag 1 mei vergaderden deze
werkgroepen gezamenlijk, onder leiding van Conny van Dijk. Er is informatie over de Pinkstercollecte. In het
kader van de week van de missionarissen zal Pastor Lâm hierover een
stukje schrijven voor het parochieblad. Wil Mourits zal dit doen voor de
nieuwsbrief en stuurt deze informatie
naar alle parochiekernen voor de wekelijkse nieuwsbrieven.
De vastenactie voor het Bwandafonds
ter ondersteuning van dove en doofblinde kinderen op de Mark VII-school
in Oeganda was een mooi project. Er
is veel aandacht voor geweest en de
actie is nog niet helemaal afgelopen.
De laatste bankafschriften zijn nog

Diaconaal weekend
17 en 18 juni 2017

In het weekend van 17 en 18 juni (dagen waarop we Sacramentsdag vieren) zal in alle kernen van onze parochie tijdens deze vieringen aandacht
worden gevraagd voor een diaconaal
project. De collecte die dit weekend
gehouden wordt komt ten goede van
dit project.
De werkgroepen Diaconie en de PCI
(Parochiële Caritas Instelling) zochten ook dit jaar gezamenlijk naar een
te ondersteunen doel. De suggestie
werd gedaan om binnen de PCI een
fonds “kinderen op vakantie” op te
richten waarop een beroep kan worden gedaan om kinderen op vakantie te kunnen laten gaan, wanneer dit
zonder extra ondersteuning voor deze
kinderen niet mogelijk zou zijn.
Al een aantal jaren worden door de

niet binnen, maar het doel is wel gehaald want er is ruim €15.650,00 euro
bijeengebracht. Dus met de aanvulling
van “Vastenactie Nederland” zullen de
nieuwe keuken en het ondergrondse
waterreservoir er komen. Ook het
landbouwproject, waarmee men goed,
gezond en betaalbaar voedsel kan
verbouwen voor eigen gebruik kan
van start, hiervan kunnen ook de kinderen leren. Met elkaar leverden we
de bouwstenen voor de toekomst van
kansarme kinderen.
De organisatie van het project voor het
Bwandafonds kijkt met tevredenheid
terug op de actie en dankt iedereen
hartelijk voor hun bijdrage.
Op 1 april is er een inzameling gehouden voor de stichting ‘Vraag en

Aanbod’ bij mevrouw Van Zwieten in
Hazerswoude-Dorp. Wij bedanken
haar dat zij elk jaar de ruimte daarvoor
beschikbaar stelt.

‘Voedselbank’ Alphen aan den Rijn
vakanties mogelijk gemaakt voor kinderen, waarvoor dit zonder ondersteuning onbereikbaar zou zijn. Dit project
wordt o.a. gesponsord door het DPA
(Diaconaal Platform Alphen aan den
Rijn) en onze PCI heeft hieraan ook
via de DPA meerdere keren bijgedragen. De voedselbank heeft tot nu
toe ook steeds een sponsor voor het
vervoer per bus naar de vakantiebestemming gehad. Omdat het vervoer
met een gewone Arriva bus gaat en de
bagage achterin de bus mee vervoerd
wordt kunnen er per jaar maximaal
30 kinderen mee. Zij nemen dan deel
aan een vakantiekamp van een kleinschalige organisatie de stichting ‘Neverland Kinderkampen’. Deze stichting kan jaarlijks voor 60 kinderen een
kampvakantie bieden tegen een low
budget prijs.

Als een speciaal fonds “Kinderen op
vakantie” opgericht wordt binnen de
PCI willen wij hiermee duidelijk een
reservering voor dit doel aanleggen.
Mensen die hier een beroep op willen doen hoeven niet aangesloten te
zijn bij de voorziening van de voedselbank. Soms zijn er ook andere redenen waarom een kind niet op vakantie
kan.
Vindt u dit een mooi project en wilt u
hier de PCI in steunen dan kan dat
via de collecte tijdens de vieringen in
het weekend van 17 en 18 juni of via
een bijdrage op onze Raborekening
NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v. RK
Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn. Bij voorbaat hartelijk
dank voor wat u geeft.

De penningmeester van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) geeft in
een kort verslag een overzicht van de
financiële ondersteuning in 2016. Via
de DPA is de ‘Voedselbank’ geholpen
met de aanschaf van een koelwagen.
En er gingen telefoonkaarten naar de
pastor van de gevangenis om met
Kerst aan de gedetineerden te geven.
Meer informatie over de PCI kunt u lezen op de website van de parochie.
Werkgroep MOV/diaconie

namens de PCI,
Cora de Boer

Parochieblad H. Thomas
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Pinksternoveen Het Groene Hart 2017

Voor de 24e keer wordt tussen Hemelvaart en Pinksteren een Pinksternoveen gehouden als voorbereiding op de komst van
de Heilige Geest. Op vrijdagavond 26 mei openen we de noveen in een gezamenlijke viering in Boskoop, daarna slingert de
noveen zich in 2 kringen door het Groene Hart om op zaterdag 3 juni weer samen te komen voor de feestelijke slotviering
in de H. Adrianuskerk in Langeraar.
De Pinksternoveen is een samenwerking tussen R.K. en PKN-kerken en andere instellingen, zoals Ipse de Bruggen, een
zorginstelling voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten, die al vele jaren deel uit maken van de Pinksternoveen.
Iedere avond worden we welkom geheten in steeds een verschillende kerk voor een woord- en gebedsviering verzorgd
door ervaren vrijwilligers. In het weekend past de noveen zich aan aan de reguliere weekendvieringen.
Het thema van deze noveen luidt: De Geest verbindt.
Aanleiding voor de keuze van dit thema is een oproep van paus Franciscus in reactie op de verdeeldheid in onze wereld
van vandaag: “Kijk niet alleen naar wat ons verdeelt, maar kijk vooral naar wat ons verbindt.”
Op zoek naar verbinding hebben wij de Helper Gods, de Heilige Geest, hard nodig.
We nodigen u van harte uit met ons mee op weg te gaan en zien u graag bij een of meerdere vieringen. Na afloop staat er
altijd een kopje koffie of thee klaar. Graag tot ziens.
Alle informatie over de vieringen/diensten vindt u hieronder.
Willie Toor

ROUTE PINKSTERNOVEEN 2017
Vrijdag 26 mei - 19.30 uur
H. Joannes de Doper – A.P. van Neslaan 50 - Boskoop
H. Petrus en Paulus
Dorpsweg 24 – Reeuwijk

19.00 uur

Zaterdag
27-mei

19.00 uur

O.L.V. Geboorte
Past. v.d. Plaatstraat 15 Rijpwetering

Ipse de Bruggen, loc. Hooge Burch
Spoorlaan 19 - Zwammerdam

11.00 uur

Zondag
28-mei

10.00 uur

Kerkelijk centrum de Bron
Troubadourweg 2 – Alphen a.d. Rijn

H. Willibrordus
Overtocht 20 – Bodegraven

19.30 uur

Maandag
29-mei

19.30 uur

H.H Petrus en Paulus
Noordeinde 26 - Aarlanderveen

De Lichtkring
Amerikalaan 91 – Alphen a.d. Rijn

19.30 uur

Dinsdag
30-mei

19.30 uur

H. Johannes Geboorte
Noordeinde 28 - Zevenhoven

St. Johannes Onthoofding
Oosteinde 23 – Moordrecht

19.30 uur

Woensdag
31-mei

19.30 uur

Gereformeerde Kerk
Oostkanaalkade 2 - Ter Aar

H. Laurentius
Dr. van Noortstraat 88 – Stompwijk

19.30 uur

Donderdag
1-juni

19.30 uur

St. Martinus
Simon v. Capelweg 62 – Noorden

Samenwerkende kerken HAPIS
Plein Ned. Herv. Kerk - Haastrecht

20.00 uur

Vrijdag
2-juni

19.30 uur

St. Jan de Doper
W. v.d. Veldeweg 24 – Leimuiden

Zaterdag 3 juni - 19.00 uur
H. Adrianus – Langeraarseweg 90 - Langeraar

Herdenking Martelaren van Gorcum
Op zaterdag 29 april jongstleden,
heeft een klein aantal parochianen
van de parochie Heilige Thomas de
herdenking van 150 jaar heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum
bijgewoond. Dit gebeurde met een
plechtige eucharistieviering in de bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum in Brielle in aanwezigheid van
onder meer kardinaal Simonis, een
aantal bisschoppen, hulpbisschoppen en priesters. Het Emanuelkoor
uit Roelofarendsveen verzorgde de
koorzang, pastoor J. Glas eveneens
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uit Roelofarendsveen sprak het welkomstwoord. Verder werd de indrukwekkende viering geleid door Mgr. J.
van den Hende, bisschop van het bisdom Rotterdam. Na afloop kregen de
bezoekers een lunch aangeboden en
was er gelegenheid voor ontmoeting
met elkaar en aanwezige geestelijken.
Met de Marterlaren van Gorcum worden 17 priesters en 2 lekenbroeders
aangeduid die omwille van hun geloof
op 9 juli 1572 door de watergeuzen
onder leiding van Lumey opgehangen
zijn in een turfschuur of verbrand op

de Grote Markt in Den Briel.
In 1675 werden de martelaren zaligverklaard. In 1867 nam paus Pius IX
hen op in de lijst van heilige martelaren, na hen heilig te hebben verklaard.
In 1972 werd de marteldood van de
martelaren officieel herdacht door kardinaal Alfrink, minister Marga Klompé
en koningin Juliana.
Jaarlijks wordt op of rond 9 juli een
Nationale Bedevaart gehouden ter
nagedachtenis aan de Martelaren van
Gorcum. Dit jaar is dat op 8 juli.
Corrie Roelans

Parochiebreed

Stichting GeldZorg: een maatje loopt met je mee…
In 2010 is het initiatief genomen vanuit de gezamenlijke kerken in Alphen
om mensen met financiële problemen
te ondersteunen met als doel om hen
weer (financieel) op eigen benen te laten ‘gaan’. Zo is de Stichting GeldZorg
opgericht. De Stichting ondersteunt
niet met geld. De Stichting leidt maatjes (vrijwilligers) op die meelopen met
mensen met financiële problemen. Zij
helpen bij het organiseren van de administratie en bespreken de (financiële) beslissingen.
Een maatje is een vertrouwenspersoon die met de hulpvrager meeloopt,
totdat hij of zij weer zelf in staat is
beslissingen te nemen. De Stichting
GeldZorg heeft nu ongeveer zestig
maatjes. Vóórdat een maatje aan de
slag kan, krijgt hij/zij eerst een opleiding van zes avonden. Er wordt nauw

Bedevaarten naar Banneux
Ieder jaar organiseert het BanneuxComité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux,
een plaatsje in de Belgische Ardennen
waar Maria verschenen is aan Mariëtte
Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en
bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.
De volgende bedevaarten staan voor
2017 nog op het programma:
• Een één-daagse bedevaart op
maandag 11 september;
• Een tweedaagse bedevaart op zaterdag en zondag 2 en 3 september
• Een vijfdaagse bedevaart (onder
medische begeleiding) van vrijdag
6 t/m dinsdag 10 oktober.

samengewerkt met de gemeente Alphen, in het bijzonder met de medewerkers van het Serviceplein. Zij verwijzen ook regelmatig naar ons door. De
maatjes komen in de meest uitéénlopende situaties terecht. Geen enkele
hulpvraagsituatie is dezelfde. Soms
speelt er meer dan alleen een financieel probleem. Om daarin de juiste weg
te vinden krijgen de maatjes waar nodig hulp. Zij staan er niet alleen voor.
‘Geduld’ hebben is nodig. Toch is soms
de conclusie dat de hulp moet worden
stopgezet omdat er bijvoorbeeld onvoldoende medewerking is. Maar hoe
goed voelt het als de hulpverlening
met een goede handdruk kan worden
afgerond! Mensen kunnen weer zelfstandig verder!
Preventief optreden zou veel leed
kunnen voorkomen. Als Stichting pro-

Voor opgaven en verdere informatie
kunt u onze brochure of de website
www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl raadplegen of contact opnemen met:
• Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel.
015-3693148, e-mail: paula_opstal@hotmail.com
• Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 0703205872, e-mail: gerard.debruijn@
planet.nl

beren we om eerder de hulpverlening
te starten. Zodra financiële problemen
zich aandienen zouden we eigenlijk
meteen moeten ‘bijspringen’.
Een andere uitdaging is de hulpverlening aan mensen uit andere culturen
met de bijkomende taalproblemen.
Hoe maak je dan duidelijk hoe in Nederland het (fiscale) toeslagensysteem
werkt. Dat sommige bedragen ‘voorschotten’ zijn die soms moeten worden
terugbetaald. Met andere organisaties
werken we aan een lijst met tolken
waarop we een beroep kunnen doen.
Voor meer informatie zie de website
www.geldzorgalphen.nl
Koos van Arkel,
voorzitter bestuur Stichting GeldZorg

Rijnlandse bedevaart
naar Kevelaer

Samen bouwen aan… respect en eerlijkheid, in onze relatie met God en in
onze relatie met elkaar, daar waar nodig op voorspraak van Maria.
In dit jubileumjaar vieren wij, hoe wij
sinds 1642 al 375 jaar samen met Maria Gods woord ontvangen en beleven
in Kevelaer. Gaat u ook mee?
De Rijnlandse bedevaart naar Kevelaer is dit jaar op 28, 29 en 30 augustus.
Wilt u meer informatie, neemt u dan
contact op met het secretariaat van uw
parochiekern. Inschrijven voor de bedevaart kan vanaf 1 juni tot 1 juli 2017.
Rijnlandse bedevaarten,
Monique Evers

Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties
Zuidervaart		
Oudshoorn		
Driehoorne		
Rhijndael		
		
Driehof
		
		
Het Anker
		
Rietveld
		
Oudshoorn
		
Hooge Burch
		
		
		
		

dinsdag		
woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag		
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zondag
donderdag
zondag 		
zondag
zondag

10.30 uur
11.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

30 mei, 13 en 27 juni
7 en 21 juni, 5 juli
elke week en op 25 mei Hemelvaartsdag
elke week, geen viering op Hemelvaartsdag
elke week oecumenische weeksluiting
19 en 26 mei, 9, 16, 23 en 30 juni
2 juni en 7 juli oecumenische weeksluiting
elke week
3 juni, 1 juli
20 mei (ziekenzalving), 24 juni
elke week
25 mei Hemelvaartsdag
28 mei Pinksternoveen
4 juni Pinksteren m.m.v. zanggroep
11 juni m.m.v. Hooge Burch, Inclusiekoor
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Overzicht vieringen parochie heilige Thomas
Datum					

St. Bonifaciuskerk		

Za 20 mei

19.00u Woord- en communieviering
Cantor
09.30u Woord- en communieviering
Cantor

6e zondag van Pasen

Zo 21 mei

Do 25 mei

Hemelvaartsdag

09.30u Eucharistieviering
Samenzang

Za 27 mei

7e zondag van Pasen

19.00u Eucharistieviering
Herenkoor
09.30u Eucharistieviering
Samenzang

Zo 28 mei

Vr 2 juni
Za 3 juni

1e vrijdag van de maand
Pinksteren

Zo 4 juni

Za 10 juni

Zo 11 juni
Za 17 juni
Zo 18 juni

Za 24 juni

10e zondag door het jaar
Feest van H. Drie-eenheid

11e zondag door het jaar
Diaconaal weekend

12e zondag door het jaar

Zo 25 juni

Za 1 juli

13e zondag door het jaar

Zo 2 juli

Ma 3 juli

Feestdag H. Thomas

Vr 7 juli
Za 8 juli

1e vrijdag van de maand
14e zondag door het jaar

Zo 9 juli

Za 15 juli

15e zondag door het jaar

Zo 16 juli
Pagina 8
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19.00u Eucharistieviering
19.00u Eucharistieviering
Samenzang
09.30u Eucharistieviering
Caeciliakoor
19.00u Woord- en communieviering
Cantor
09.30u Eucharistieviering
Gregoriaans koor
19.00u Eucharistieviering
Cantor
09.30u Woord- en communieviering
Cantor
19.00u Eucharistieviering
In Between
09.30u Woord- en communieviering
Samenzang
11.00u Gezinsviering
Terugkomviering 1e communicanten
19.00u Eucharistieviering
Caeciliakoor
09.30u Eucharistieviering
Samenzang
19.30u Viering t.g.v. naamdag H.
Thomas
Tuin Bonifaciuskerk
19.00u Eucharistieviering
19.00u Eucharistieviering
Samenzang
09.30u Eucharistieviering
Samenzang
19.00u Eucharistieviering
Samenzang
09.30u Woord- en communieviering
Samenzang

De Bron

11.00u Woord- en communieviering
Broncantorij
Kinderwoorddienst

10.00u Oecumenische viering van
woord en gebed t.g.v.
Pinksternoveen
Oecumenisch koor
Kinderwoorddienst

11.00u Eucharistieviering met
doop/vormsel geloofsleerlingen
Broncantorij

11.00u Eucharistieviering
Gregoriaans koor

11.00u Woord- en communieviering
Cantores
Kinderwoorddienst

11.00u Woord- en communieviering
Broncantorij

11.00u Eucharistieviering
Cantores
Zie onder Bonifaciuskerk

11.00u Eucharistieviering
Broncantorij
Kinderwoorddienst

11.00u Woord- en Communieviering
Samenzang met onderst. Vrijw.

Vieringenrooster

20 mei t/m 16 juli 2017
HH. Engelbewaarderskerk		

H. Bernarduskerk			

09.30u 1e communieviering
De Toekomst

11.00u Woord- en communieviering
Bernarduskoor

10.00u Weilandviering
Gemeneweg 12b
St. Ceciliakoor

10.00u Weilandviering
Zie onder Engelbewaarderskerk

09.30u Eucharistieviering
Cantu

11.00u Eucharistieviering
Parochiekoor (40 jaar)

19.00u Eucharistieviering
Samenzang
09.00u Eucharistieviering
St. Ceciliakoor

10.30u Eucharistieviering
Bernarduskoor

19.00u Vormselviering
(parochiebreed)
Cantu
09.00u Woord- en communieviering
Cantors

10.30u Woord- en communieviering
Samenzang

09.00u Eucharistieviering
Cantors

10.30u Eucharistieviering
Cantor

09.30u Parochiekerndag
3 koren

09.00u Gezinsviering
De Toekomst
Terugkomdag 1e communicanten
Zie onder Bonifaciuskerk

09.00u Woord- en communieviering
Cantu

09.00u Eucharistieviering
Cantors

Lezingenrooster		

Datum

Hand. 8,5-8.14-17
Joh. 14, 15-21

Za 20 mei

Hand. 1,1-11
Mt. 28,16-20

Do 25 mei

Hand. 1,12-14
Joh. 17,1-11a

Za 27 mei

Hand. 2, 1-11
Joh. 20, 19-23

Ex. 34, 4b-6, 8-9
Joh. 3, 16-18

10.30u Eucharistieviering
Bernarduskoor

10.30u Eucharistieviering
Bernarduskoor
Parochiekerndag
Zie onder Bonifaciuskerk

10.30u Woord- en communieviering
Nnb

10.30u Eucharistieviering
Nnb

Zo 21 mei

Zo 28 mei

Vr 2 juni
Za 3 juni
Zo 4 juni

Za 10 juni

Zo 11 juni
Deut.8, 2-3+14b-16a
Joh. 6, 51-58

Za 17 juni

Jer. 20, 10-13
Mt 10, 26-32

Za 24 juni

2Kon4,8-11.14-16a
Mt. 10,37-42

Za 1 juli

Zo 18 juni

Zo 25 juni

Zo 2 juli

Ma 3 juli

Zach. 9,9-10
Mt. 11,25-30

Jes. 55,10-11
Mt. 13,1-9
Parochieblad H. Thomas

Vr 7 juli
Za 8 juli
Zo 9 juli

Za 15 juli
Zo 16 juli
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Parochiekern H. Michael en H. Bernardus
Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur
Let op: adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106,
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

40 jaar Parochiekoor

In februari 1977 is het Parochiekoor officieel van start gegaan toen Het Anker
in Hazerswoude Rijndijk als kerkgelegenheid in gebruik werd genomen.
Ruim veertig jaar geleden dus.
De dirigent was toen Hans van der
Toorn, een enthousiaste en inspirerende jonge dirigent. De organist was
Toon Uljee. Het koor telde 32 leden.
Met ups, soms ook met downs, zingt
het koor nog steeds met veel plezier
tijdens de vieringen. Het repertoire is
in de loop van de jaren aangepast aan
de vernieuwingen in de kerkmuziek.
De kracht van het koor zit in het sociale karakter. De koorleden zijn er
voor elkaar in goede, maar zeker ook
in minder goede tijden. Tijdens de repetitie avonden gaat het er gezellig

Zomerzangavonden

Deze zijn een goede traditie geworden en voor vele mensen mooie bijeenkomsten van zang en ontmoeting
waar mensen naar uitkijken.
Ook voor de komende zomer worden
er weer plannen gemaakt en vanaf
woensdag 5 juli t/m woensdag 16 augustus bent u om 19.00 uur welkom
in een van de kerken van Benthuizen,
Hazerswoude-Dorp, de Rijndijk of
Koudekerk aan den Rijn. Dus zet ze
alvast in de agenda.
Voor de kerken aan de Rijn is al een
klein groepje bijeen geweest om na te

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn
Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

aan toe. Maar er wordt ook hard gewerkt. Het koor richt zich op het ondersteunen van de liturgische vieringen.
De ervaring heeft ons geleerd dat de
mensen in de kerk graag meezingen.
Dat vergroot de betrokkenheid bij de
vieringen. Daar richten we ons dus zoveel mogelijk op.
Omdat dit koor natuurlijk graag tijdens
de vieringen wil blijven zingen hebben
we dringend nieuwe koorleden nodig.
Vooral bassen en alten, maar ook andere stemmen zijn natuurlijk van harte
welkom. Zingen is gezond. Het is goed
voor de ademhaling. Je wordt er blij
van.
Kom eens naar de repetitie op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Denk nou niet direct: “Dat is niks voor

denken over het thema. We hebben
met elkaar gekozen voor het thema
“Verbinden”. We kwamen op dit thema
door het thema van de actie kerkbalans van dit jaar “mijn kerk verbindt”.
Natuurlijk kunnen we daar nog alle
kanten mee op maar het is een uitdaging om erover na te denken. Onderstaand en op de site van de parochie
leest u welke kerk op welke woensdagavond gastvrij haar deur opent.
Agaath Koers en Tineke Heemskerk

mij, want ik kan niet zingen”. Dat leren
we je wel!
Zondag 28 mei vieren we ons jubileum
tijdens een feestelijke eucharistieviering om 11.00 uur in de Bernarduskerk. U bent van harte welkom!
Voor nadere informatie: Wil van Veen,
06-29076479 of Hans van Meegen,
071-3412422.

In en om de kerk

Als u de laatste weken in de Bernarduskerk bent geweest dan heeft u
ongetwijfeld de stoelen gezien of er
zelfs op gezeten. Het is even wennen,
temeer daar op gewone zondagen de
achterste banken afgesloten zijn. Maar
het is erg fijn voor de voorgangers in
de vieringen dat ze niet eerst tegen vijf
of zes lege banken aankijken en ergens in de verte de kerkgangers zien.
We snappen dat het soms moeilijk is
om een nieuwe plaats te zoeken als
je al zoveel jaren op dezelfde plaats
zit met ongeveer dezelfde buren. Maar
het is wel fijn dat u het aandurft. Het
altaar vanuit de kapel van Sint Jozef
is ook in gebruik genomen. Met dank
aan Andre Maurits die er wielen onder
heeft gemaakt zodat het altaar, indien
nodig, ook verplaatst kan worden. Andre en Henk hebben ook alle stof van
de zolder boven de kerk op gezogen.
Dat was na het vernieuwen van de
leien hard nodig. Er wordt nog steeds
hard gewerkt in en om de kerk, zodat
kerk en tuin er netjes en verzorgd bij
staan. Hoe het nu verder loopt met de
pastorie en tuin? Ik zou bijna zeggen
de kranten staan er vol van en we zullen zien hoe het verder gaat.
Tineke Heemskerk-de Boer,
commissie van beheer
Michael/Bernardus
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Parochiekernen

Parochiekerndag

Op zondag 2 juli is weer onze jaarlijkse parochiekerndag waar u allen van harte welkom bent.
Aan het programma wordt nog gewerkt maar het zal zeker weer een superdag worden die begint met een eucharistieviering om 10.30 uur
De pastoraatgroep

Boeken voor Suriname

Vorig jaar deed ik een oproep voor
leesboeken voor een bibliotheek in het
binnenland. Inmiddels zijn er 29 bananendozen vol boeken aangekomen en
dat leverde een dankbare reactie vanuit Suriname op:
De boeken zijn, na enkele keren de
levering te hebben verschoven, uiteindelijk 17 maart jl. opgehaald en
bezorgd bij het internaat te Abadoe
Kondre (Maria Conulatrix Internaat).
Het tijdstip dat we aankwamen was
rusttijd voor de kinderen, dus hebben
we met een klein groepje, dat wakker
was, de palletdozen van de vrachtwagen afgevoerd. De kinderen waren erg
enthousiast. De heer Benjamin, vader
des huizes, was ook blij met de komst.
Hij gaf aan de boeken eerst in een
andere ruimte te plaatsen, alvorens
deze over te plaatsen naar de bieb. Ze
hadden wat boekenrekken ontvangen
en deze waren niet geheel opgezet,
waardoor de nieuwe boeken niet meteen hun plek konden krijgen. De be-

Eerste H. Communie

Dit jaar zijn er in onze kern drie kinderen die hun eerste H. Communie gaan
doen maar niet in de Bernarduskerk.
Jet van Duin en Guus Figee doen hun
eerste H. Communie op 14 mei in de
Bonifaciuskerk en Owen Braxhoven
op 21 mei in de Engelbewaarderskerk.
We feliciteren de communicanten en

staande bieb zag er goed
uit maar leek naar mijns
inziens klein en druk.
In een kort gesprek met de
heer Benjamin gaf ik aan
dat er de boeken spoedig
een plek moeten krijgen
opdat ik na een maand of
twee terug ga om te kijken
of de boeken daadwerkelijk geplaatst zijn en dat het beoogde
doel, het bevorderen van de lees- en
spreekvaardigheid gerealiseerd wordt.
Ik gaf enkele tips om het lezen te stimuleren (lezen tot een fout) dat spoort
hen aan om zonder fouten te lezen.
Bij het uitladen heb ik steeds elke doos
opgehaald om te kijken of de boeken
wel geschikt waren voor de doelgroep.
Zo heb ik het aantal teruggebracht;
deze heb ik nu thuis staan. Inmiddels
heb ik afspraken lopen met mevrouw
Jenny van de Lambertusbieb. om te
kijken of deze wel bij haar kunnen of

hun ouders en we hopen dat Jet, Guus
en Owen met hun familie aanwezig
zullen zijn op de parochiekerndag op 2
juli zodat zij, met ons allen, ook op die
dag het H. Brood mogen ontvangen.
De pastoraatgroep

anders bij de bibliotheek
van de Christoforus Internaat.
Namens de heer Benjamin, kinderen van het
Internaat en de voorzitter
van de Stichting voor Jongeren Opvang Suriname
(STG.JOS), onder wie het
beheer van het internaat
valt, dank ik u en allen die zich hebben ingezet voor de verzameling van
al deze boeken en het bekostigen van
het transport tot in Suriname en het
bezorgen van al de boeken tot aan
huis.
Ook ik ben blij met deze ondersteuning
en de verantwoording die mij is toevertrouwd. Ik dank u en de hele organisatie, die hierachter heeft gestaan en
diens bijdrage heeft geleverd op welke
wijze dan ook. Ik dank u van harte.
Anthony Emanuel

Lief en Leed

24 maart 2017 overleed Jan Kraan en
hij werd 75 jaar. De afscheidsdienst
was in de Bernarduskerk waarna hij
bij zijn vrouw Nel werd begraven op
de Oosterbegraafplaats in Alphen aan
den Rijn.
Dat hij ruste in vrede

Weet je dat…

… de kippen van Aad Straver het parochieblad kennelijk goed gelezen hebben want er waren veel eieren met Pasen.
… Akram Shawki, van stichting Hoop voor Vluchtelingen, een van de vijf genomineerden is voor de Ab Harrewijnprijs.
… de prijsuitreiking plaats vindt op zaterdag 13 mei om 15.00 uur in de Pauluskerk in Rotterdam.
… u op site Ab Harrewijnprijs meer over deze prijs kunt vinden.
… deze prijs gegeven wordt aan mensen die werken met hun hart zo staat daarop te lezen.
… Hanny Peelen vorig jaar een parochie onderscheiding kreeg maar dit jaar weer gewoon soep kookt op de parochiekerndag.
… Henk de Boer weer naar Tanzania is met een koffer vol babymutsjes gebreid door het Breicafé van Vrouwen van Nu.
… mevrouw Stigter-van Egmond de oudste parochiaan in onze kern is en op 15 mei 100 jaar werd.
… zij werd geboren in het huis aan de Rijndijk 201 waar nu de familie Heemskerk woont.
… zij met haar man een lunchroom had aan de Rijndijk waar nu restaurant ‘Het Haasje is’.
… zij nog een redelijke gezondheid heeft en in zorgcentrum Rhijndael woont.
… het op zondag 25 juni weer de jaarlijkse de Rabobank fietstocht is.
… er vele goede doelen zijn om voor te fietsen.
… u kunt fietsen voor hospice ‘Issoria’ met startnummer 7.
… het inschrijfnummer van de Stichting Scheepjeskerk nummer 104 is.
… in de maanden juni, juli en augustus de vieringen in de Bernarduskerk om 10.30 uur beginnen.

Parochieblad H. Thomas
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Parochiekern HH. Engelbewaarders
Dorpsstraat 248
2391 CK Hazerswoude-Dorp
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)
hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur
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Vanuit de parochiekern

Pasen ligt al weer achter ons met al zijn mooie vieringen
rondom het lijden en de opstanding van Jezus. Velen hebben zich ingezet om dit allemaal te verzorgen. Aan Pasen
ging de veertigdagentijd vooraf met daarin ook de vastenmaaltijd in de Korenaar, de Gereformeerde Kerk in ons dorp.
De opkomst daar was groot met mensen uit alle kerken
van het dorp. Het is echt heel bijzonder daar aanwezig te
zijn, het hongerdoek te mogen bewonderen en steun te kunnen geven aan een goed doel. Dit keer was het doel “het
Bwandafonds”. Zij geven steun aan kinderen in Oeganda,
die zowel blind als doof/blind zijn.

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn
Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

tor Zuidersma. Angelique Hoffstedde is met haar gezin verhuisd en ik wil haar bedanken dat, in de tijd dat zij onze huurder was, altijd een oogje in het zeil heeft gehouden op de
gebouwen en de parochietuin. Veel succes in de toekomst
voor jou en je gezin Angelique.
Als laatste de stand van zaken over de torenrestauratie. Wij
zijn in onderhandeling om de werkzaamheden uit te besteden aan een hoofdaannemer. Dit doen wij, omdat er zoveel
regelgeving binnen zo’n torenrestauratie is en wij als vrijwilligers te veel verantwoording moeten nemen dat dit onverantwoord is. De komende maand gaan wij n.a.v. de offertes
die we hebben, de kosten voor de restauratie bepalen om
daarmee naar het parochiebestuur te gaan. Als er toestemming van het parochiebestuur komt kan er een bisschoppelijke machtiging aangevraagd worden. Als dit allemaal goed
gaat kan de restauratie medio augustus 2017 aanvangen.

Op onze begraafplaats zijn in de maand april in het vak nabij
de Mariakapel graven geruimd. Dit heeft plaats gevonden
onder leiding van Jan Koeckhoven.Jan heeft dit op een zeer
respectvolle manier naar de nabestaanden toe gedaan en
ook het ruimen van graven is bijzonder netjes en met alle
respect voor onze overledenen gebeurd. Jan “een dank je
wel” namens onze parochiekern is dan ook zeker op zijn Tot slot wil ik u nog aan de Weilandviering op Hemelvaartsplaats.
dag herinneren en u allen fijne Pinkerdagen toewensen.
In de woning boven het parochiecentrum is per 1 mei een
nieuwe bewoner gekomen. De woning is verhuurd aan pas-

Namens de commissie van beheer,
Piet van Leijden

Weilandviering op Hemelvaartsdag
Tussen Dorp en Rijndijk…

De twee kernen van de HH. Engelbewaarders van het Dorp en de H. Michael en H. Bernardus van de Rijndijk
vieren dit jaar hun weilandviering aan
de Gemeneweg 12b op de mooie boerderij van Robert en Marleen Verbeij.
Met zicht op de polder, de koeien en
het andere vee en over de Westvaart,
de woonboten aan het Jaagpad. We
vieren de Hemelvaartsviering op donderdag 25 mei 10.00 uur. Voorganger
is pastoor R. Visser samen met pastor
S. Zuidersma en ons St. Ceciliakoor

zorgt voor de muzikale ondersteuning
o.l.v. Piet Moons..
U komt van het Dorp of van de Rijndijk aan de brug nabij de Westvaart en
rijdt naar de boerderij van de familie
Verbeij. Wij, van de samenwerkende
kernen van Dorp en Rijndijk, zullen u
dan gastvrij ontvangen op het boerenerf. Nu zijn wij druk bezig met de voorbereidingen op dit “Groene Hart Evenement”. Met Gods hulp en een beetje
mooi weer zullen wij op Hemelvaartsdag weer een intieme viering beleven

Lief en Leed

Gedoopt
23 april 2017 Sem Luca van der Puij.
Wij wensen de dopeling, zijn ouders en familie veel geluk.
Huwelijk
21 april 2017 is Gods zegen gevraagd over het huwelijk van
Jan Smits en Karin Brobbel Dorsman.
Wij wensen het bruidspaar veel geluk.
Pagina 12
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in het weiland aan de Gemeneweg. U
bent allemaal van harte welkom om
massaal te komen, er is parkeergelegenheid, maar met de fiets is ook
een heel goed idee. En dan is er een
mooie viering en koffie na afloop. Let
op: Er zijn die dag geen vieringen in
onze kerken in Hazerswoude-Rijndijk
en Hazerswoude-Dorp.
Pastoraatgroep
HH. Engelbewaarders

Overleden
12 april 2017 is Wilhelmus Petrus Heginus (Wim) van Beek,
95 jaar en bewoner van de Driehof overleden. De begrafenis heeft op 18 april plaats gevonden op de gemeentelijke
begraafplaats in Boskoop.
Dat hij moge rusten in vrede.

Parochiekernen

Stichting Vrienden van pater Lau
Ook dit jaar doen wij weer mee met de
jaarlijkse Rabobank sponsorfietstocht.
Deze fietstocht is op zondag 25 juni
2017 en ons inschrijfnummer is 238.
Stichting “Vrienden van Pater Lau” ondersteunt de arme mensen in Jequitinhonha en Nanuque in Brazilië, de twee
plaatsen waar onze oud-pastoor Lau
33 jaar heeft gewerkt.
Nog steeds heeft hij contact met zijn
oud-parochianen in deze twee plaatsen, waar veel mensen in armoede
leven. Van de giften die wij ontvangen

gaat het grootste gedeelte naar de beide Vincentiusverenigingen. Deze verenigingen helpen de mensen die het
meest in nood zijn met kleding, voedselpakketten, rollators, rolstoelen,
bedden en beddengoed, schoolspullen voor de kinderen, vervoerskosten
voor medische hulp in ziekenhuizen in
de grote stad, medicijnen en operaties
die niet vergoed worden. Ook wordt er
geld besteed aan bouwmateriaal voor
het opknappen van hun huisjes. Onze
stichting is kleinschalig bezig.

Daarom vragen wij u ”fiets zondag 25
juni voor onze stichting, nr. 238.” Er
zijn vele goede doelen, maar toch hopen wij, dat er een aantal mensen is,
die voor ons willen fietsen.
Zoals u ongetwijfeld weet, is pater
Lau in januari verhuisd naar Alverna,
gemeente Wijchen. Op 5 juni wordt
hij 90 jaar. Door mee te fietsen geeft
u hem een verlaat cadeautje voor zijn
verjaardag.
Namens de stichting,
Ria Arts-Verbraak

Dienst van de stuurgroep Diaconie
Juni: Anneke Koeckhoven
Juli: Conny van Dijk		

tel.: 588260
tel.: 588554

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke
werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat, tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.
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Stuurgroep Diaconie

St. Bonifacius
Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn
T 0172-472410; sintbonifacius@heiligethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
De Heilige Geest
“De Bron”, kamer 3, Troubadourweg 2
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;
deheiligegeest@heiligethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

Jaarthema “Bouwen aan” in beeld
Het is een vast agendapunt bij de vergaderingen van de pastoraatgroep
van de kern de Heilige Geest om
het jaarthema “Bouwen aan” onder
de aandacht te houden. De vraag is
steeds waar bouwen we aan en hoe
houden we het thema actueel onder
de kerkgemeenschap. Steeds komen
we daarbij terug op de trefwoorden
die passen bij het jaarthema zoals;
respect, aandacht, liefde, tolerantie
etc. Deze woorden proberen we binnen de geloofsgemeenschap eigenlijk altijd al wel in daden om te zetten. Binnen pastoraat zijn er diverse
bezoekgroepen waar aandacht wordt

Misintenties, doopbijdragen, giften
ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn
Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

geschonken aan bijvoorbeeld rouwenden en zieken. Binnen diaconie zijn er
groepen actief om armoede en leed
onder de aandacht te brengen en tijdens de wekelijkse vieringen proberen
we een gemeenschap te zijn met zorg
en liefde voor elkaar. Wij hebben nu
besloten om deze, soms stille daden
ook in beeld te brengen en daarom
staat er vanaf 1 mei bij de kerkingang
van de bovenzaal een presentatiebord
met foto’s waarop te zien is hoe de
woorden in daden zijn omgezet, met
daarbij passende gedichten. Foto’s
van hoe we met elkaar actief zijn voor
een goed-doel-project, voor Samen-

loop voor Hoop, maar ook de sobere
maaltijd met de PKN als verbondenheid wordt in beeld gebracht. Het presentatiebord is nog lang niet vol en
het is dan ook de bedoeling dat we er
met elkaar verder aan bouwen. Dus
hebt u foto’s of ideeën hiervoor neem
dan contact op met ondergetekende
(432472) of mail naar marchien@online nl. Laten we met elkaar tonen dat
“Bouwen aan…” meer is dan alleen
een kreet.
Namens de pastoraatgroep,
Marchien van de Sande

Parochieblad H. Thomas

Pagina 13

Parochiekernen

Oproep: acolieten gezocht!

Op zaterdagavond of zondagochtend ondersteunt
u de pastor in samenwerking met een andere acoliet bij het in goede banen leiden van de viering (eucharistie of woord- en communie) en geeft u met
uw aanwezigheid sier aan het reilen en zeilen op
het altaar in de St. Bonifaciuskerk.
Een greep uit het takenpakket van een acoliet:
het lectionarium (evangelieboek) halen; helpen
tafel dekken; wijn uitreiken bij de communie; kaarsen vasthouden bij de evangelielezing; wierook aansteken;
weekblaadjes uitdelen aan het
einde van de viering.
Hebt u interesse om 1 tot 2 keer
in de maand de pastor te helpen in de viering? Neem dan
contact op met Marien Verhulst;
telefoonnummer 06-23597612
of mail naar mi.verhulst@kpnmail.nl.

Kapel St. Josephpension

Op 13 maart zijn de laatste
kerkelijke stukken uit de St.
Josephkapel weggehaald
en overgebracht naar het
pastoraal centrum. Ook
de 5 glas-in-lood panelen
die tegenover het altaar
waren ingebouwd en de 4
glas-in-lood ramen die in
de toegangsdeuren aan de
zijde van de Prins Bernhardlaan zaten zijn eruit gehaald en opgeslagen. De glasin-lood ramen waren afkomstig uit het Antoniusgesticht
en zijn aan het Josephpension in bruikleen gegeven. Er
is nog geen nieuwe bestemming voor de mooie kostbare
ramen van ongeveer 140 jaar oud. Hopelijk wordt voor
deze ramen spoedig een mooie bestemming gevonden.
De twee glas-in-lood panelen uit de recreatiezaal hebben
een prachtige plaats gekregen in de hal van het pastoraal
centrum. Zo blijft een stukje uit de rijke historie alle dagen
in het zicht.
Arie Hoogervorst,
commissie van beheer

Lief en leed

Gedoopt
In de Bonifaciuskerk:
2 april 2017 Tygo en Luuk van Nouland en Hugo Dekkers.
9 april 2017 Fiene Kunen.
Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk.
Gehuwd
Op 12 mei zijn in de Bonifaciuskerk
Paul Hensema en Myrna Priem gehuwd.
Wij wensen het bruidspaar een gelukkige toekomst.
Overleden
22 maart 2017 is Jan van Trigt, geboren op 12 februari 1919, overleden. De
uitvaart voor hem was in de Bonifaciuskerk, waarna hij is bijgezet in een
familiegraf op het parochiekerkhof.

5 april 2017 overleed Wim Mens. Hij
werd geboren op 31 mei 1931. Zijn afscheidsviering was in de aula van het
crematorium, waarna hij is bijgezet in
een familiegraf op de Oosterbegraafplaats.
7 april 2017 is To Odijk-Oldenburger
overleden. Zij werd op 11 december
1924 geboren. De uitvaart voor haar
was in de Bron, waarna zij is begraven
op de Oosterbegraafplaats.
11 april 2017 is Wil Overmeer, geboren 19 september 1942, overleden.
Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna zij is gecremeerd.
16 april 2017 overleed Jo de JeuSnellens. Zij werd op 28 februari 1928
geboren. Haar afscheidsviering was in

de aula van het crematorium, waarna
zij is gecremeerd.
17 april 2017 is Arie van Haastrecht,
geboren 5 februari 1942, overleden.
Zijn uitvaart was in de Bron, waarna hij
gecremeerd is.
21 april 2017 is Jan van Egmond
overleden. Hij werd geboren op 31 juli
1931. De afscheidsviering voor hem
was in de aula van het crematorium,
waarna hij gecremeerd is.
5 mei 2017 overleed Coby Kouwenhoven. Zij werd geboren op 16 mei
1925. De uitvaart voor haar was in de
Bonifaciuskerk, waarna zij is begraven
op het parochiekerkhof.
Dat zij mogen rusten in vrede.

Gevraagd

Voor het onderhoud van het parochiecentrum bij de Bonifaciuskerk aan de Paradijslaan
in Alphen aan den Rijn, vragen we iemand die een halve dag inzetbaar is en wil helpen
met de schoonmaak van de diverse vergaderruimtes en de werkkamers van pastores
en vrijwilligers. Het gaat om het wekelijkse onderhoud en af en toe een grote schoonmaakbeurt. Gevraagd wordt iemand die graag samenwerkt en overlegt met het huidige
schoonmaakteam dat uit twee dames bestaat. De werkdag wordt in gezamenlijk overleg
vastgesteld. Er is een vergoeding beschikbaar volgens minimumloon.
Voor nadere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat, telefoon 0172-475975, e-mail: centraalsecretariaat@heiligethomas.nl, o.v.v.
schoonmaak
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Verslag hongerdoek 2017
parochiekern De heilige Geest

In juli 2016 werd ons door Pastor Gilion Greeve gevraagd of wij bereid
waren een hongerdoek te maken
voor het A-jaar 2017 en aangezien wij
met heel veel plezier het hongerdoek
van het C-jaar 2015 hebben vervaardigd, hoefden wij niet lang na te denken om op het voorstel in te gaan. Er
werden tekeningen gemaakt, overleg
gepleegd, tekeningen gewijzigd, nogmaals besproken en eindelijk konden
wij dan in november beginnen met het
doek.
We wilden o.a. graag eigentijdse fragmenten op het doek aanbrengen en
naar onze mening zijn we daar aardig in geslaagd. Als voorbeeld:
de slang die de wereld de verlokkingen aanreikt, maar alleen
dood en verderf brengt. Verderf
uitgebeeld als de dreigende lucht,
oorlogstuig en soldaten, waaruit
voortvloeiend de vele vluchtelingen over land en zee. Echter, wij
blijven hoop putten uit de Heilige

Geest, gesymboliseerd door de vlammen boven de aarde. Het voert te
ver om de betekenis van het gehele
hongerdoek uit te leggen, maar deze
kunt u vinden in de boekjes die, met
beschrijvingen van de hongerdoeken
van de vier parochiekernen, zijn uitgegeven.
Tijdens de werkzaamheden hebben
we gelachen, serieuze gesprekken
gevoerd en hebben we allemaal onze
volle inzet en liefde gegeven aan het
doek. Volgens mij is dat wel aan het
eindresultaat af te zien. De tijd bleek
echter toch tekort, want alleen op
onze maandagse crea-avonden hadden we het
doek nooit
op tijd klaar
kunnen krijgen. Gelukkig heeft het
beheer van
de Bron ons
alle mede-

Bestuursleden gezocht voor Stichting de Bron
Parochie Heilige Thomas is voor 1/3de
deel eigenaar van gebouw de Bron; de
andere eigenaar is de PKN-gemeente
De Bron. De eigenaren hebben het
onderhoud en de exploitatie van het
gebouw neergelegd bij Stichting de
Bron. Het doel van de stichting is om
de beheerskosten en het onderhoud
voor de eigenaren zo voordelig mogelijk te realiseren.
Het bestuur van Stichting De Bron bestaat uit zes personen. Vier worden
benoemd door de PKN en twee door
het parochiebestuur. De taakverdeling
binnen het bestuur is terug te vinden

in de volgende functies: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, aansturing van de bedrijfsleider en
aansturing van de vrijwilligers, die onderhoudswerk verrichten. Het bestuur
vergadert per kalenderjaar 8 keer op
een avond, waarvan 4 keer met de
vrijwilligers.
In het periodieke overleg met het parochiebestuur hebben wij onlangs aangegeven dat wij op termijn onze zetels
in het bestuur van de stichting voor
anderen willen vrijmaken. Wij zijn namelijk van mening dat dit een positieve
bijdrage zal leveren aan de continuïteit

werking verleend door zaal 7 voor ons
beschikbaar te houden totdat het doek
gereed zou zijn. Zodoende hoefden wij
het niet elke keer op te ruimen, maar
konden wij het rustig laten liggen. De
mensen van de Bron hadden er zelf
ook plezier in omdat ze het steeds
mooier zagen worden en stonden altijd weer klaar met koffie of thee. Onze
dank gaat daarom uit naar de Bron.
Vanzelfsprekend ook onze dank aan
de mensen op de achtergrond, bijv.
de fotograaf, de mensen die het doek
hebben opgehangen.
Tot slot wil ik nog even laten weten
dat pastor Gilion Greeve degene was
die het maken van alle doeken op de
rails gezet heeft en helaas heeft hij het
eindresultaat niet mogen meemaken.
Onze dank geldt ook hém!
Namens de Creaclub,
Mathilda Reussien

binnen het bestuur. Wij roepen hierbij
kandidaten op die ons in het bestuur
willen vervangen. Indien u daarvoor
voelt, kunt u zich opgeven door een
e-mail te sturen naar deheiligegeest@
heiligethomas.nl. Ondergetekenden
zijn uiteraard beschikbaar om nadere
inlichtingen te geven.
Cees Claessen
(secretaris, tel. 421806),
Dirk Spronk
(vicevoorzitter, tel. 421271)

Doopvieringen tot de zomervakantie

Onderstaand de data van de doopvieringen en van de voorbereidingsavonden in de parochie H. Thomas voor de komende
maanden:
Datum doopviering		
25 juni				
2 juli				
2 juli				

Parochiekerk		
Bonifaciuskerk			
De Bron			
Bernarduskerk			

Voorbereidingsavonden
29 mei en 12 juni
19 mei en 19 juni
14 en 21 juni

In de maanden juli en augustus zijn er geen doopvieringen. Binnenkort wordt er een planning
gemaakt voor de doopvieringen voor het werkjaar 2017-2018, die wij in de loop van de maand juli
op de website www.heiligethomas.nl/sacramenten/doopsel/kinderen zullen plaatsen.
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Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: www.heiligethomas.nl
Pastoraal team
Pastoor Ruud Visser
r.visser@heiligethomas.nl, tel. 06 20618148
Pastoraal werker Lâm T. Nguyen
lt.nguyen@heiligethomas.nl, tel. 06 22087370
Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma
s.zuidersma@heiligethomas.nl, tel. 06 22086108
Secretaris pastoraal team
pastoraalteam@heiligethomas.nl
Parochiebestuur
Bereikbaarheid
Secretaris van het parochiebestuur
Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn
Tel. 071 3413723, secretaris@heiligethomas.nl
Voor verdere informatie zie de website van de parochie.
Betalingen
Rabo, rekeningnr. NL42 RABO 0301 6015 93
t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn
Centraal secretariaat
Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn
Tel. 0172-475975, centraalsecretariaat@heiligethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
Gegevens parochiekernen
Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor
misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.
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Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Bereikbaarheid
Secretaris van het bestuur PCI
Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn
Voor verdere informatie zie de website van de parochie
Betalingen PCI
Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.
RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn
Datum van het volgende parochieblad en aanleveren
kopij
Het volgende parochieblad komt uit op 6 juli 2017.
Kopij uiterlijk 23 juni 2017 digitaal aanleveren bij de
redactie. Kopij-adres: redactieparochieblad@heiligethomas.nl
Voorwaarden aanleveren kopij:
- in Word en niet opgemaakt
- max 350 woorden en altijd ondertekend
De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te
korten of aan te passen.
Bezorging
Opmerkingen en klachten over de bezorging graag
melden aan het secretariaat van de betreffende parochiekern.
Vormgeving:
Drukwerk:

Grafitas
DecaPrint

