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O.L.V. van Sion 

Dick Verbakel 
Taakveld - Bestuur en Liturgie 

Aanspreekpunt voor Maria van Jessekerk & Sacramentskerk 
d.verbakel@onzelievevrouwvansion.nl I 06-50282890 

H.H. Antonius & Cornellus 
Hoornseweg 11 a, 2635 CM Den Hoorn 
Tei.:015-2615125 

Email: denhoorn@onzelievevrouwvansion.nl 

Banknummer: NL77RAB00146802349 

Eli Stok 
Taakveld - Jongeren 

t.n.v. R.K. Parochie O.L.V. van Sion, kern Den Hoorn 

Openingstijden: ma, di en do van 9:00-12:00 uur 

Aanspreekpunt voor Schipluiden & Maasland 

e.stok@onzelievevrouwvansion.nl I 06-20507380 

H. Maria Magdale na 
Meester Postlaan 6, 3155 BM Maasland 
Tel.: 010-5912055 

Melchior Kerklaan 
Taakveld - Diaconie 

Email: maasland@onzelievevrouwvansion.nl 

Banknummer: NL63RAB00340400439 

t.n.v. R.K. Parochie O.L.V. van Sion, kern Maasland 
Openingstijden: di en wo van 9:15-12:15 uur 

Aanspreekpunt voor Den Hoorn 

m.kerklaan@onzelievevrouwvansion.nl I 06-57593108 

José de Boer 
Taakveld - Catachese 

H. Jacobus de Meerdere 
Burg. Musquetiersingel 56, 2636 GG Schipluiden 
Tel.: 015-3801810 

Aanspreekp unt voor Adelbertkerk & Franciscus en Cl arakerk 

j.deboer@onzelievevrouwvansion.nl I 06-23090586 

Email: schipluiden@onzelievevrouwvansion.nl 

Banknummer: NL 1 ORAB00146809084 

t.n.v. R.K. Parochie O.L.V. van Sion, kern Schipluiden 
Openingst ijden: di en wo van 9:00-12:00 uur 

Het pastorale team is ook te bereiken via de desbetreffende secretariaten. 

Colofon 

Parochiewebsite 

www.onzelievevrouwvansion.nl 

Redactlead res: 
Redactie@onzelievevrouwvanslon.nl 

Het parochieblad juli - augustus 2021 

verschijnt op: 
Donderdag 1 juli 2021 

Kopij aanleveren vóór: 
Maandag 14 juni 2021 

Bestuur: 
bestuur@onzelievevrouwvansion.nl 

Pastorale ondersteuning 
Anita van Velzen 

Ondersteuning diaconie 

www.jessehof.nl 
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Van de redactie 

In de laatste week van april maakte één van onze redactieleden de foto op 

de voorpagina. Het is momenteel een heerlijke tijd waarin de natuur weer 

tot leven komt. Alleen mag de temperatuur van mij wel iets omhoog! U 

ontvangt deze Zie Ons in het Hemelvaartsweekend, ik hoop dat het dan 
echt lekker voorjaarsweer is. Eigenlijk w il ik helemaal niet klagen, maar op 

pagina 10 leest u dat ze dat bij Rock Solid onlangs ook hebben gedaan. 

Gelukkig wordt er voor de jongeren vanuit Rock Solid veel georganiseerd. 
Op Paaszaterdag was er de PaasChallange (zie pagina 11 ) en d it w eekend 

begint de PinQsteRchallenge waar ook u deel aan kunt nemen. Meer 

informatie hierover vindt u op pagina 9. 

In deze Zie Ons een interview met Pastoor Dick VerbakeL Vanwege zijn 

35-jarig jubileum is hij door een parochiaan van de Ursulaparochie 

geïnterviewd. Dit interview is door Olivier Raap vastgelegd en door hem 
aan ons aangeboden. Wij hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. Lees 

het interview op pagina 4 en 5 en leer de Pastoor nog beter kennen! 

Op het moment van schrijven zij n de eerste versoepelingen van de Corona

maatregelen in gang gezet. Op dit moment is echter nog niet bekend 

welke gevolgen dit heeft voor het maximaal aantal aanwezigen in de 
kerken. Hou daarom de (vernieuwde!) website goed in de gaten. 

Ik wens u een fi jn Pinksteren toe. 
Namens de redactie, 

Michelle van IJzeren 



Bijvangst 

Bijvangst is een term uit de visserij. Hiermee wordt ge
doeld op a lies wat omhoog wordt gehaald waar niet 
bewust op gevist wordt. Denk aan te kleine vis of bijvoor
beeld zeesterren. Ook in het dagelijks leven gebruiken we 
deze uitdrukking. We hebben het dan over onverwachte 
extra's die ons in de schoot geworpen worden. Hoewel in 
de visserij 'bijvangst' vaak vervelend is, is het in het leven 

en het pastoraat een bonus. 

Een eerste voorbeeld hiervan is dat bij het voorgesprek 
van uitvaarten nogal eens de vraag wordt gesteld, wat nu 
precies de taak van een diaken is? Ik leg dan uit dat een 
diaken net als een priester of pastoraal werker actief is in 
het pastoraat, maar zich daarnaast extra inzet voor 
groepen mensen die wel een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. 

Eerder dit jaar leidde mijn uitleg ertoe dat een familie een 
donatie gaf voor het RK Stadsdiaconaat Een andere 
familie vroeg me om mee te denken over een fonds om 
schoolkinderen uit gezinnen die wat minder te besteden 
hebben, toch te laten deelnemen aan schoolreisjes of 

muziekles. 

Een ander voorbeeld van bijvangst deed zich voor bij de 
extra inzamelingen voor de voedselbank die we vorig jaar 
hielden. Veel inwoners van Delft en Midden-Delfland 
wisten onze kerken toen te vinden. Sommigen vertelden 
daarbij dat hoewel we hen op zondagen niet meer in de 
kerken zagen, ze zich nog altijd verbonden voelden en 
graag op deze manier hun steentje bijdroegen. 

Een laatste voorbeeld doet zich nogal eens voor wanneer 
we gewoon we met elkaar in touw zijn. Bij vieringen, 
doordeweeks op de pastorie of op straat en we gaan 
even zitten om uit te blazen. Op zulke momenten zijn we 
geneigd om veel te delen: mooie ervaringen of juist iets 
waarmee we al een tijdje worstelen. Soms een reden om 

op een ander moment verder te praten. 

Bijvangst: veel vissers balen ervan dat ze die niet mogen 

weggooien, maar aan land moeten brengen. 
In het dagelijks leven in de parochie is het juist de 

bijvangst die we vaak mogen koesteren. 

Diaken Melchior Kerklaan 
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O.L.V. van Sion 

Jubilerende Pastoor Verbakel: de Kerk is vader van vele verloren zonen 

Op 1 maart 2021 beleefde pastoor Dick Verbakel als pries

ter zijn koralen jubileum, zoals een 35-jarig ambtsfeest wel 

word t genoemd. Weliswaar gaat het niet om een speciaal 
kroonjaar zoals 25 of 40, maar toch wel om het zevende 

lustrum, en zeven is een mooi bijbels getal. Ter gelegen

heid van deze heugelijke dag had kerkvrijwill iger Theo van 
der Weide (Ursulaparochie Delft) hem uitgenodigd voor 
een vraaggesprek, waarbij ik als verslaggever mocht aan

schuiven. We zaten ruim anderhalf uur om de tafel met 

deze geboren Bleiswijker, die sinds zijn pauselijke ere

benoeming in 2009 tot 'Kapelaan van Zij ne Heiligheid' de 

t itel 'monseigneur' mag voeren. En het was niet alleen 

maar de be.doeling om 

terug te blikken op ver

vlogen t ijden, want de 
insteek van interviewer 

Theo was vooral om de 
j ubilaris in persoon beter 

te leren ken nen. 

Onze monseigneur maakte 
een ontspannen indruk 

toen hij vlot gekapt en 

modieus gekleed binnen
kwam, en brak meteen 

open in gezelligheid. Het 

deed hem zichtbaar plezier 
dat we een echte ontmoe

t ing hadden, in deze t ijd 

dat veel contacten via 
beeldschermverbindingen 
verlopen. Pastoor Verbakel 

maakt het goed en is ge
zond, vertelde hij desge

vraagd. Logischerwijs mag 
hij op 67-jarige leeftijd 

gaan denken aan het 
afbouwen van zijn vele 

verantwoordelijkheden. 

Maar een routekaart heeft 
hij nog niet: vastgesteld, zo zei hij . Want of hij er de ko

mende jaren nog steeds zo vol en fris in kan gaan, hangt 

natuurlijk af van de gezondheid die hem door God 
gegeven wordt. 

De routekaart voor het afbouwen 

van mijn werkzaamheden 

is nog niet vastgesteld 

In het begin van het gesprek nam Theo ons zo'n vier 
decennia m ee terug in de geschiedenis, naar de Lim

burgse studententijd van onze pastoor en de aanloopjaren 

naar zijn wij d ing. Het was een periode van rebellie in de 

kerk, van het grimmige pausbezoek aan Nederland, en van 
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de roemruchte Limburgse bisschop Gijsen die half katho
liek Nederland de gord ijnen injoeg. Theo vroeg hoe onze 

pastoor terugkijkt op toen, en hoe het zo kwam dat hij te 
midden van al die turbulentie toch koos voor de wondere 
wereld van het priesterschap. 

Mijn studentenjaren 

waren spannende jaren 

Pastoor Verbakel noemde die t ijd 'spannende jaren; waar 

hij zowel goede als m inder goede herinneringen aan 
bewaart . Hij vertelde over het warme bad van het gezel

lige studentenhuis te 
Heerlen, waar een open 
intellectueel klimaat 

heerste. Hij studeerde aan 

de toenmalige Universiteit 
voorTheologie en Pasto

raat aldaar. Dit instituut 

gold als een nieuwerwetse 
tegenhanger van het t ien 
kilometer verderop gele

gen grootseminarie Rol

duc. Katholiek Limburg 
was toentertijd een twee

stromingenland, waar 

tussen hardcore conserva
t ieven en felle progressie

ven geen tussenweg leek 
te bestaan. Pastoor Verba

kei relat iveert overigens 

die richtingenstrijd door te 
benadrukken dat men voor 
90% alle inzichten deelde 

en slechts over 1 Oo/o ver

schil van opvattingen had. 

Hij vroeg zich als student 
af, of God met de mensen 

=~-• zou meetrekken qua 

nieuwe ontwikkel ingen, of 
gestold zou blijven in het verleden. Maar om een lang 

verhaal kort te maken: in een sfeer van polarisatie voelt 

onze pastoor zich niet thuis, nu niet en toen niet_ 

Na zijn studie liet hij Limburg bewust achter zich, en dat hij 

priester zou worden was toen nog lang geen uitgemaakte 
zaak. Eerst ging hij maar eens aan de slag als past oraal 
werker in het bisdom Rotterdam, waar het katholieke 

klimaat anders bleek dan in het bisdom Roermond. Door 

gesprekken met de toenmalige bisschop Bär, die andere 
speerpunten had dan Gijsen, kristalliseerden zijn. ambit ies 

zich verder uit, met tot gevolg de priesterwijding in 1986 

en de vervolgstudie aan de overkant van de Atlant ische 

Oceaan, die startte in 1987. 



----------------------O.L.V. van Sion 
De Amerikaanse jaren vormen de mooiste tijd van zijn le
ven, en uitgenodigd om hierover te vertellen, begon onze 
pastoor te stralen. Als 33-jarige ging hij daar pastorale psy
chotherapie studeren aan de jezuïtische loyola University 
te Balt i more, waar hij in 1992 promoveerde. Het goede 
leven lachte dertiger Dick toe toen hij daar woonde op een 
pastorie, waar taken in de kerk tegenwicht boden aan zijn 
studieuze activiteiten. Met het ontwikkelen van een meer 
psychologische kijk op de Heilige Schrift heeft deze studie 
een ander mens van hem gemaakt, zo vertelt hij. 

Een meer psychologische kijk 

op de Heilige Schrift heeft een 

ander mens van mij gemaakt 

Eenmaal terug in Nederland 
hoefde de n ieuwbakken 
doctor zich niet te vervelen. 

Hij stapelde vele kerkelijke 
functies, waaronder die van 
vicaris-generaal. Tegen
woordig is deze klerikale 

duizendpoot ook parttime 
pastoor in Delft en Midden
Delfland, waar hij als pas
toor van zeven kerken op 
zeven borden tegelijk mag 
schaken. Als herder kwijt hij 

zich cum laude van zijn 
taak om zo veel mogelijk 
alle kikkers en kraaien in de 
kruiwagen te houden. 

Over de toekomst is hij vrij 
optimistisch, hoewel volg
ens hem natuurlijk niet alle 
ballen blijvend in de lucht 
gehouden kunnen worden. 
Essentieel voor de conti
nuïteit is volgens hem de 
'generatievervanging; 

doelend op het overdragen 
van taken door de huidige professionals en vrijwilligers 
aan nieuw gerekruteerde opvolgers. 

Het vieren van de liturgie 

voelt altijd als een feestje 

Wat geeft onze pastoor het meest voldoening als priester? 
Dat is het vieren van de liturgie, die altijd voelt als een 
feestje. Deze genereert vooral op zondag energie d ie 
nodig is om een week vol vergaderen en gedoe door te 
komen, zo vertelde hij. Eigenschappen die goed van pas 
komen bij het ambachtelijke deel van zijn werk als pastoor 

vindt hij zijn vaardigheid als goede luisteraar, observeer
der en als communicatief prater. Al zit een aangeboren 

verlegenheid hem soms in de weg, zo bekende hij. Voor 

bestuurder daarentegen vindt de geïnterviewde zich niet 
in de wieg gelegd en de kundigheden op dat vlak heeft hij 
gaandeweg moeten leren. Gelukkig kan hij bestuurlijke 
besognes gemakkelijk loslaten, maar als het over mensen 
gaat is dat soms lastiger. Dat hij er niet altijd voor iedereen 
kan zijn, geeft soms een gevoel van onafgemaakt werk, 
waar hij zelfs na 35 jaar priesterschap nog maar moeilijk 
aan kan wennen. 

Pastoor Verbakel vertelde dat hij niet alleen veel waarde 
hecht aan saamhorigheid binnen de kerkgemeenschap, 
maar het ook belangrijk vindt dat de kerk een open 

houding aanneemt naar buiten. Zo ziet hij bij binnen
druppelende belangstel
lenden rond de vieringen 
kansen om met nieuwe 
gezichten contact te leg
gen. Eveneens kan volgens 
hem het houden van Open 
Kerk een waardevolle bij
drage leveren. Interviewer 
Thee, voor wie 'meneer 
pastoor' veel eigentijdser 
bleek dan gedacht, wist dat 
daar best veel aanloop is 
van mensen die ooit kerke
lijk waren en nu n iet meer, 

maar die hun korte visite 
aan de kerk toch als waar
devol beleven, een teken 
dat het vlammetje niet 
helemaal uit is. Wat kunnen 
we deze mensen bieden? 

De parabels uit het 

Nieuwe Testament 

inspireren mij 

telkens weer 

De jubilaris vertelde dat hij liefhebber is van de parabels uit 
het Nieuwe Testament, die hem telkens weer inspireren. 
Een parabel met een bijzondere plekje in zijn hart is de ge

lijkenis van de verloren zoon (Lu kas 15:11-32). In de vader 
uit het verhaal herkent hij de katholieke kerk die heel wat 
verloren kinderen heeft Voor hen mag er altijd een warm 
welkom zijn. Want volgens pastoor Verbakel heeft de kerk 

de taak om Gods barmhartigheid vorm te geven en te 
laten doorklinken; altijd, overal en voor iedereen. 

0/ivier Raap 

Interview wr her porochleb/ad 110n de Ursuloporochie. 
Merdonk aan Theo van der We1de en Olivier Roop. 
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O.L.V. van Sion 

Van de bestuurstafel 

Bijna in iedere bestuursvergadering staan dezelfde 
gespreksonderwerpen op de agenda: beheer, financiën 
en secretariaat. Dit zijn de vaste terugkerende punten, 

met daarnaast terugkoppeling uit de drie pastoraats
groepen en het pastorale team. 

Door Corona ziet de agenda er soms 
anders uit, zo ook de laatste twee 

vergaderingen. Regelmatig hebben 

we elkaar de vraag gesteld hoe we de 
parochianen, ondanks Corona-gerelateerde beperkingen, 

toch betrokken kunnen houden bij de kerk. Live

streamopnames kunnen hierbij helpen. Bij de belangrijke 

kerkelijke feesten in het afgelopen jaar zij n livestream
opnames gemaakt, zodat men thuis toch de vieringen 

kon volgen. Deze opnames werden uitgevoerd door 
gespecialiseerde bedrijven. Mooie opnamen, maar met 

een flink prijskaartje! En aangezien het doel het vergroten 
van de betrokkenheid van parochianen is, moeten de 

livestreams niet alleen plaatsvinden met Kerstmis, Pasen 

of Pinksteren, maar elk weekend èn vanuit elke kerk! 

We hebben ons dan ook de vraag gesteld of livestream 

opnames t ijdelij k - dus alleen in de Coronaperiode - of 

blijvend moeten worden aangeboden. Voor mensen die 

niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen, 

kan het fijn zijn. Het kan ook betekenen dat men straks 

niet meer naar het kerkgebouw komt, omdat het aantrek
kelij ker is om thuis vanuit een gemakkelijke stoel de 

viering bij t e wonen. 
Het is een dilemma, waar doen we goed aan? 

Vernieuwde website 

Sinds begin april is onze vernieuwde website online. De 

oude website was verouderd en werkte niet goed op 
diverse mobiele telefoons en tablets. Ongeveer een 

jaar geleden is vrijwil liger Emiel Jansen begonnen aan 
de nieuwe versie. Dit ging helaas niet helemaal vanzelf. 

De eerste optie zag er toch m inder duidelijk uit dan 

verwacht. De tweede bleek het niet goed te doen op 
een IPhone. Drie maal was gelukkig scheepsrecht. 

Ook de vieringen d ie worden gestreamd, zijn nu goed 
zichtbaar door m iddel van het YouTube icoontje. Vanuit 

de kalender kan via het selecteren van dit icoontje de 

kerkdienst d irect worden bekeken. Zie ook het screenshot 

van een deel van de website. Men hoeft dus niet eerst 
naar een andere website te gaan. 

Emiel is nog wel op zoek naar een mooie achtergrondfoto! 
Foto's (horizontaal) kunnen worden gestuurd naar: 

webmaster@onzelievevrouwvansion.nl. 
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Daarom is een aantal vrijw ill igers zich gaan oriënteren op 
de mogelijkheden om de livestreams zèlf te gaan uit

voeren. In dit kader is vanuit Den Hoorn contact gezocht 
met de kerk van 't Woudt en vanuit Maasland met de 
oude Kerk. De oude Kerk werkt al geruime t ijd met live

streams op een professionele manier. Naast de beelden 

van de kerkdienst zijn daar ook de teksten van gebeden, 
liederen en lezingen mee te lezen. Dit is heel mooi, maar 

vraagt wèl voor iedere viering een gedegen voorberei

ding en dat kost veel t ijd. Bovendien moeten alle teksten 
en liederen t ijdig beschikbaar zij n en dat eist ook veel van 

ons pastorale team! 

In Den Hoorn is een pilot gestart om te kijken of door 
vrijwill igers, met relatief weinig middelen, een kwalitatief 

goede livestream van de vieringen kan worden gemaakt. 
Het is een groeiproces... De resultaten lijken 

bemoedigend. Ervaringen worden gebruikt om de 

mogelijkheiden voor Schipluiden te onderzoeke n. 

Voor Maasland is een bedrag beschikbaar gesteld om ook 

daar te starten met een pilot: een eenvoudige start met 
de livestream, zonder beeldschermen in de kerk. We 

hopen de parochianen zo een mooie voorziening te 
bieden, maar zien hen - ondanks deze voorziening - ook 

graag weer terug in de vieringen in de kerk! 

Gevraaqdl 
Mooie foto van 
Midden-Delfland 
voor de site!! 

Annemiek de Goede, vice-voorzitter 

e•n·-'"n,. ''" ' 
~·~- · · · .. l 
f\ol\.:lo "<fl"' 

" ... ,, ,. n••J 

Nu is er een foto van weilanden. Veel leuker zou het zij n 

als hier een foto, gemaakt in ons eigen M idden-Delfland, 
zou staan! Wanneer uw foto geplaatst wordt, zal uw naam 
hierbij uiteraard worden vermeld. 

In deze digitale wereld is het belangrijk om een goede 
website te hebben die het op alle verschillende devices 

goed doet . Ik denk dat ik namens meerdere parochianen 

spreek als ik Emiel heel erg bedank voor zij n inzet voor 
onze vernieuwde website! 

Michelle van IJzeren 



----------------------O.L.V. van Sion 
Vormselvoorbereiding 2021: in mei/juni van start 

In mei/juni willen we starten met de voorbereiding op het 
Heilig Vormsel 2021. In verband met coronamaatregelen 
vindt dit een paar maanden later plaats dan gebruikelijk. 

Net als de doop en de Eerste H. Communie is het H. 
Vormsel een belangrijke mijlpaal in de verbondenheid 
met de kerk. We kijken ernaar uit om de voorbereiding 

....----------------------, hierop weer tot een feestelijk 
Juist voor de vormelingen vind- traject te maken. 
en we het belangrijk dat de 
voorbereiding groepsgewijs 
plaatsvindt. De hoop en de ver
wachting is dat eind mei, begin 
juni de coronacijfers dusdanig 
zijn gedaald dat we weer in 
groepen bijeen mogen komen. 

Dan zouden er voor de zomer
vakantie twee bijeenkomsten 
georganiseerd worden, ge
volgd door drie of vier bijeenkomsten na de zomerva
kantie. We willen de bisschop vragen om nog dit kalen
derjaar het sacrament van het H. Vormsel toe te dienen. 

Zit uw kind in groep 8 of in de 
eerste klas van de middelbare 
school, dan kunt u hem of haar 
aanmelden voor de voorberei
ding op het H. Vormel via het 
secretariaat van de kerk in uw 

woonplaats. U krijgt dan een 
aanmeldformulier toe gestuurd. 

PS: Ook is het nog steeds moge
lij k om uw kind via het secretariaat van de kerk in uw 
woonplaats aan te melden voor de voorbereiding op de 
Eerste H. Communie! 

Vriendelijke groet 
De Vormselwerkgroep 

Vakantiebank Delft e.o.: "GEEF ZE DE e VIJF!" 

In Delft en omstreken leven veel gezinnen onder het 
sociaal minimum inkomen. Zij worden dagelijks gecon

fronteerd met veel financiële èn sociale problemen. Voor 
deze gezinnen organiseert de Vakantiebank Delft e.o. al 
12 jaar dagjes uit en korte vakanties. 

• 
Vakantiebank Delft 
[ven weg zonder zorgen! 

In het voorjaar van 2020 gooide de coronacrisis roet in het 

eten en konden alle dagjes uit helaas niet doorgaan. In de 

zomer van 2020 echter hebben wij toch bijna al onze 
vakantieplannen kunnen realiseren! 

Voor een aantal gezinnen hebben wij vakantiehuisjes 
kunnen huren. Ook onze Duinreli-vakantie kon gelukkig 
doorgaan. Verder is een aantal alleenstaanden voor een 
heerlijke ontspanvakantie naar het kloosterhotel ZIN in 
Vught geweest. We hopen van harte dat wij komende 
zomer nog wat meer mensen op vakantie kunnen sturen. 
Ook gezinnen uit Den Hoorn en Schipluiden kunnen 
daarvoor in aanmerking komen, maar daarbij hebben wij 
wel uw hulp hard nodig! 

In de maanden mei en juni, wanneer velen van u vakan
tiegeld ontvangen, vraagt de Vakantiebank Delft daarom 

weer aandacht voor onze actie "Geef ze de Vijf": vijf euro 
van uw vakantiegeld helpt ons weer om een mooie 
vakantie-ervaring te realiseren voor mensen die hiervoor 
zelf financiëel geen mogelijkheden hebben. 

Doet u ook mee? U kunt uw gift overmaken op rekening
nummer NL67 ABNA06203891 41 t.n.v. RK Stadsdiaco
naat Delft e.o. en o.v.v. Vakantiebank Delft "Geef ze de 
Vijf". Namens de Vakantiebank Delft èn al haar cliënten ... 

... alvast bedankt! f;.G -
Veronique Korpel, 

Vakantiebank Delft e.o. 
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O.L.V. van Sion 

Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander ... 

Bent u er voor hèn tijdens de Pinksteractie 2021? 
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en m issio

nair werkerrs zich iedere dag in voor hun kwetsbare mede

mens. Eén keer per j aar zetten wij hen zèlf in het middel
punt. Dat doen we t ijdens de Pinksteractie van de Week 

Nederlandse Missionaris (WNM). 

Van 15 t /m 23 mei voert WNM campagne voor het welzijn 
van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, 
zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Uw 

steun is daarbij onmisbaar! 

Zij zijn er altijd voor de ander 

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en 

missionair werkers zich in voor anderen, alt ijd en overal. 
M issionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 

40 j aar in Brazilië, waar hij zich samen met zijn zus inzet 

voor bejaarden en andere kwetsbare groepen. Hij heeft er 
zelfs drie parochies onder zijn hoede. 

M issionair w erker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met 

jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en 
daardoor hun school niet kunnen afmaken. Dankzij 

Susanne leren de meisjes voor zichzelf en hun kind te 

zorgen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk is. 

Solidariteitsactie VIVAMOS 

Vanuit Brazilië kregen we onderstaand bericht: 
"ER ZIJN GEEN GRENZEN OM HET GOEDE TE DOEN". 

De solidariteitsactie van VIVA Brasil wordt o.a. uitgevoerd 

in de wijk Ramadinha, in Campina Grande. 

Het was h et hoogtepunt van de 
uitzend ing van de Good Applied 

deze vrijdag bij JPB2 van TV Pa

raiba, welke is aangesloten bij Rede ~~~~~~ 
Globo. Ons werk is geba- seerd op 

empathie en de uitdruk- kel ijke '---......~.~ ............ 

wens om te helpen ... dat geeft mogelijkheden en blijft 
mensen raken! 

Samen kunnen we veel meer doen! Onze uitwisselings
student David komt ook in beeld en vertelt zijn ervaring 

"om het goede te doen': Ofwel, zoals Pater Gabriel zei: 

"Zelf gelukkig zijn, is anderen gelukkig maken!" 

r t..-~n:L-.? 
Deze video (JO\\~) .. '· 

Ga dan naar: 
-- nl www.vamossdüpluiden· 

-

Wij zijn er voor de missionarissen 

De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in 
hun persoonl ijke welzijn. We bieden financ iële steun; 

d enk aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten, premie 

voor de AOW, maar ook aan vakantiegeld, zodat zij 
bijvoorbeeld even kunnen genieten van een verlof in 
Nederland. Daarnaast heeft de WNM een klein, laag

d rempelig fonds waarop missionarissen een beroep 

kunnen doen voor noodgevallen. 

Helpt u mee tijdens de Pinksteractie? 

Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug zijn 
voor mensen zoals pater Peter en Susanne. Mogen zij en 

vele anderen dit jaar weer op uw hulp rekenen! Doet u 

mee met de WNM Pinksteractie? Zo werken wij samen 

aan een mooiere wereld. Dank u wel! 
Meer informatie: www.weeknederlandsemissionaris.nl, 

IBAN: NL30RAB0017121 111 1. 
MOV-Sion 

In de afgelopen acht maanden heeft de stichting Vamos 

d it project financiëel kunnen ondersteunen met uw hulp. 

Wij wi llen u daar dan ook hartel ijk voor bedanken! Vanaf 
augustus is er meer dan €1 0.000,- opgehaald binnen de 
parochies van OLV van Sion in M idden-Delfland en de Pax 

Christ i parochie in Woerden e.o. Daardoor kunnen we dit 

initiatief van de sticht ing VIVA in Garanhuns en Campina 
Grande laten uitvoeren. Hiervoor verwerven de VIVA

jongeren ook in hun eigen achterban gelden. Het 
betekent voor hen niet alleen "de handen uit d e mouwen 

steken", maar ook met een eigen financiële bijdrage! 

ledere maand krijgen wij een rapportage van wat er is 

ingekocht en hoeveel pakketten er zij n uitgedeeld. We 
w illen dit uiteraard graag blij ven doen. Daarom ons 

verzoek om ons te blijven steunen en uw bijdrage over te 

maken. De voedselpakketten d ie worden verstrekt, kosten 
ongeveer €15,00 per gezin. Daarnaast worden er voor de 
kinderen schoolpakketten samengesteld. 

Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer: 
NL80RAB00115853863 t.n.v. St ichting Vamos Schipluiden 

o.v.v. Dia de Solidariedade. Heel graag zeggen we DANK 

JE WEL voor elke bijdrage die binnenkomt!! 

Stichting Vamos 



----------------------O.L.V. van Sion 

#PinQsteRchallenge 
In een straat verschijnen opeens gekleurde vlaggetjes 
voor het raam! Is er een feestje in de buurt?! Waar is dat 
feestje?! 

Even kijken ... er hangt een QR code bij. Deze code stuurt 
me naar een pagina over een feest waaraan ik ook kan 
meedoen. Het is een feest voor iedereen! 
Ik kan een feestje geven voor een ander door hoop, liefde, 
creativiteit of aandacht door te geven in de vorm van 
bijvoorbeeld een gedicht, een liedje, een taart, recept, 
bloem etc. Bij dat feestje wi l ik ook horen! 

Het blijkt een spel te zijn: de #PinQsteRchallenge. Een 
soort van Je buurt veroveren met teams die tegen elkaar 
spelen. Welk team weet de meeste hoop te verspreiden in 
de periode tussen Hemelvaar t en Pinksteren? 
Leuk: ik wil meedoen! Ik hoor nu bij team 'blauw: net als 
de kleur van het vlaggetje! We moeten winnen van de 
andere teams: rood, oranje, geel, groen en violet. 

Ik pluk een veldboeket voor mijn buren, bel aan en geef ze 
het cadeau. Met een hoopvolle boodschap erbij natuur
lijk: "Hou vol mensen! We denken aan jull ie!" En wanneer 
ze het leuk vinden, vraag ik: "Zou je dit vlaggetje achter j e 

raam willen hangen? We doen een spel. Als je het leuk 
vindt, mag je natuurlijk ook zelf meedoen!" Natuurlijk kan 
ik ook kiezen voor een ander hoopvol cadeau. 

Bij het inscannen van de QR code ontdek ik nog meer 
informatie: een uitleg van de betekenis van Pinksteren. 
Een feest van Hoop! 

Zo gaat de PinQsteRchallenge 2021 die de jongeren van 
de Rock Solid groep graag met u willen spelen. Deze 
PinOsteRchallenge is coronaproof. We gaan met maximaal 
twee mensen langs de deur en we houden afstand bij 
buren en andere deelnemers. ledereen kan mee doen. Het 

is een spel voor alle leeftijden en zowel binnen- en 
buitenkerkelijk. 

Je start het spel op Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei) of 
daarna en het spel loopt door tot en met eerste 
Pinksterdag (zondag 23 mei). Elke deelnemer kan zel f 
kiezen hoeveel tijd hij/zij gaat investeren in dit spel. Het 
idee is om zo veel mogelijk vlaggetjes op te hangen en 
dus het grootste feestje te bouwen! Als je er voor kiest om 
maar bij één huis langs te gaan, dan kost het niet veel t ijd, 
maar zal je team ook snel op ·achterstand" komen! 

Aan dit spel zijn geen kosten verbonden, behalve de 

kosten voor het printen van de vlaggetjes. En voor de 
deelnemers de kosten van de 'hoopvolle actie'. 

Wil je meedoen? Stuur dan een mail aan: 
rocksolid@onzelievevrouwvansion.nl en ontvang meer 
informatie over deze challenge. 

Roeksolid 
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Sionchat 

Rock Solld: vloggen en Idagen ~ 
Op 27 maart kwamen we weer d ig itaal bij elkaar. Tijdens het programma dachten we met de t ieners -~Il 
na over vlaggers als voorbeeld van personen die invloed op ons leven hebben. Tijdens deze avond 

ontdekten ze of ze zelf een beetje kunnen vloggen. We testten hun kennis over vloggers. We gingen met elkaar in 

gesprek over welke vlaggers de t ieners volgen, waarom ze d at doen en welke invloed dat op hen heeft. Wat maakt 
iemand tot een goede vlogger? Wat spreekt j e in deze persoon aan? Zij n er ook vlaggers die je j uist niet volgt? Zij n er 

andere personen die je volgt of in de gaten houdt? Vind je deze personen inspirerend? Welke persoon uit de b ijbel zou 

jouw ideale vlogger zij n? 

In het Bijbelgedeelte ontdekten de t ieners verschillende beelden van Jezus en 

LO- _a_ ...... ge . .. 1 • _en 
beetje een goede vlogger 

dachten ze na over hun eigen beeld van Jezus. We lazen samen Johannes 14:8-1 0. zjin q12 "'~*'' 
Wanneer w e iets van God willen zien, moeten we naar Jezus kijken. De vraag is 

alleen of Jezus eigenlij k een beetje een goede vlogger zou zij n (geweest)? Drie fragmenten uit de bijbel werden in de 

vorm van een vlog gegoten, verteld vanuit het oogpunt van een toeschouwer. We gebruikten daarvoor Johan nes 
2:1-12, Lucas 8:22-25 en Marcus 2:1-12 

Corona Moe(d) • .J "'.~ 
-; Lfclt Ïsre" op llit~.,ent mis in j~t.iw Ie n? 1 

-~ Gl!en dichtaï conlact liet anëlë~ménsen 1 
Zomaar bij ielillèl op visiWgaa...- 1\-."eini!f • 

Niet _spo.;taan ' a;v de winkel kam&~~~!. ga~~ 1 J beweging~ 

Dit was het thema van de bij eenkomst 

van 24 april. In dit programma focusten 

we op het klagen over corona naar 
God. Veel jongeren balen momenteel 

van de lockdown. Het duurt allang en 

ze willen het gewone leven weer terug. 
Deze avond mochten deze gevoelens 

er zijn en was er ruimte om d it uit te 

spreken. Daarnaast maakten we een 
brug naar d e hoop. Hoe kunnen we 

toch moed houden in deze situat ie? 

11 heb mijn eftkef geb.4ftlfn " Sociaallevèn 
- "' ,_.et c~tact met anderen Ik !rf· le!JI'"• buit.l · 

t.\ijtu:QPai.t~ , Uitjlen gaan mis ik wel_f ~ 1 
~helteoronacrisis ~ 

' 
Tij dens deze online avond st imuleerden we de jongeren te k lagen door m iddel van een Klaag muur en andere creat ieve 

vormen. We lazen uit de bij bel een klaagpsalm voor en de begeleiders lazen hun eigen klaagzang voor. We moedigden 
de j ongeren aan om God te betrekken bij hun geklaag. Tijdens de afsluit ing gaven de jongeren elkaar t ips hoe ze het in 
deze corona-tijd vol kunnen houden. 

De volgende Rock Solid bijeenkomst is op 

zaterdagavond 29 mei. 
De laatste van dit seizoen is op 26 juni. 

Meedoen met de RockSolidof Rock Solid + 
bijeenkomsten? Meld je aan bij Jeanet Zuydgeest. 

Stuur een whatsappje naar 06-27350490 of stuur 

een mail naar rocksolid@onzelievevrouwvansion.nl 

R k eVril n ri~ 

Op Goede Vrijdag 2 april kwamen we bij elkaar t ijdens de gebeds
viering in d e Jacobuskerk. De viering met Ta izé liederen en mooie 

verbindende teksten maakte indruk op de jongeren. We sloten de 

avond af rondom het kruis in De Schelp (foto hiernaast) met een 

woordkett ing over leiden en lijd en. We ontdekten dat beide w oorden 

alles zeggen over de rol van Jezus. 

De daarop volgende bijeenkomst was op 7 mei. Het thema w as: "In 
vrij heid ged enken". Samen met de jongeren dachten we na o ver dit 

thema aan de hand van hedendaag se liedj es en teksten. 
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-----------------------Sionchat 
PaasChallen e 2021 - De W door Jeruzalem 

Op paaszaterdag konden de Rock Solid jongeren meedoen met de PaasChallenge 2021. 
Dit spel nam hen mee door de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus. 

Niet zo maar, maar aan de hand van een zelf gekozen karakter. 

Ze konden kiezen uit de volgende karakters: 
• Claudia: een powervrouw die haar tijd ver vooruit is 

• Juda: een man die leeft voor liefde 

· Jozef: een spirituele leider 
· Jozua: een echte vrijheidsstrijder 

Tijdens het spel volgden ze de verhaallijn van het door 
henzelf gekozen karakter. Dit deden zij door het inscannen 

van een QR code die bij de de kleur/het symbool van het 

karakter hoorde. 

Aan de hand van deze QR codes volgden de deelnemers een 
routeblad. Op het routeb lad stonden 261ocaties waarvan er 

maar negen echte spel locaties waren. Via de smartphone 

kregen ze te horen naar welke letter, waarmee een locatie 
was aangeduid, ze moesten gaan. 

Op de locatie aangekomen, kregen ze aan de hand van deze 

QR code een audio-bericht te horen. Na het beluisteren van 
het audiobericht kregen ze opdrachten, een stuk tekst en 

aanwijzingen om verder te gaan. In het spel maakten ze 

keuzes voor het gekozen karakter. Deze keuzes resulteerden 

in een score die op het scoreblad werden ingevuld. 
Op enkele locaties speelden ze 

een puzzel of moesten ze een 

doe-opdracht uitvoeren. Deze 
moesten uitgevoerd worden om zo 

het paasverhaal echt mee te maken. 

De uiteindelijke score bepaalde het 
aantal spijkers dat in het kruis 

geslagen moest worden. 

B 
.. de laatste 
IJ ze 

locatie kregen . een 
. cadeautJe. 

een klein d rnet de 
. bloernzaa , 

zakJe dit in de 
opdrach~ o~help uit te 
tuin van e ·n van 

·en· een beg I zaa1 · 1 . uw leven. n1e 
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O.L.V. van Sion 

E = Eucharistieviering 
C = Woord&Communieviering 
G = Woord&Gebedviering 

/\ Kinderwoorddienst 
~ 

Datum H.H. Antonlus & Cornellus H. Maria Magdalena 

Za 15 mei 19:00 C Parochianen 

09:15 E Pastoor D. Verbakel 

Zo 16 mei 11:15 E Pastoor D. Verbakel 

Di 18 mei 09:30 C Diaken M . Kerklaan 09:30 E Pastor E. Stok 

Wo 19 mei 19:30 Rozenkransgebed 

Vr21 mei 19:30 G Avondgebed kapel 

Za 22 mei 19:00 E Pastoor D. Verbakel 

09:15 
Eerste Pinksterdag 
E Pater P. Peelen 

Zo 23 mei 11:15 
Eerste Pinksterdag 
E Pater P. PeeJen 

Tweede Pinksterdag 
Tweede Pinksterdag 

Ma 24 m ei 10:00 10:00 Oecumenische dienst 
E Pastor E. Stok 

G !Pastor P. Mantelaers 

Di 25 mei 09:30 E Pastor E. Stok 09:30 C Diaken M. Kerklaan 

Wo 26 mei 19:30 Rozenkransgebed 

Vr 28 mei 19:30 G Avondgebed kapel 

Za 29 mei 19:00 E Pastoor D. Verbakel 

09:15 E Pastor E. Stok 

Zo 30 mei 11:15 E Pastor E. Stok 

Di 1 j uni 09:30 C Diaken M. Kerklaan 09:30 E Pastor E. Stok 

Wo 2juni 19:30 Rozenkransgebed 

Do 3 jun i 14:00 G Viering Kickerthoek 

Vr 4 juni 19:30 G Avondgebed kapel 

12 

Livestream via 
www.onzel ievevrouwvansion.nl 

19:00 E Pastoor D. Verbakel 

19:00 Rozenkransgebed 

18:45 Rozenkransgebed 

09:30 E Pastor E. Stok 

09:15 
Eerste Pinksterdag 
E Pater N. Hofstede 

19:00 Rozenkransgebed 

Tweede Pinksterdag 
10:00 Oecumenische dienst 

G Diaken H. Berbée 

18:45 Rozenkransgebed 

09:30 E Pastor E. Stok 

19:00 C Parochianen 

Kinderverte/viering & 
09

:
15 Kinderwoorddienst () 

19:00 Rozenkransgebed 

09:30 E Pastor E. Stok 



O.L.V. van Sion 

E = Eucharistieviering 0 Kinderwoorddienst Q Livestream via 
www.onzelaevevrouwvansion.nl 

C = Woord&Communieviering 

G = Woord&Gebedviering 

Datum 

Za S juni 19:00 E Pastoor D. Verbakel 

09:1S C Pastor P. Mantelaers 09:1S C Diaken M. Kerklaan 

Zo6juni 

11:15 C Diaken M. Kerklaan 

Di 8juni 09:30 E Pastor E. Stok 09:30 C Diaken M. Kerklaan 18:4S Rozenkransgebed 

Wo 9 juni 19:30 Rozenkransgebed 09:30 E Pastor E. Stok 

Vr 1 1 jun i 19:30 G Avondgebed kapel 

Za 12juni 19:00 
Feest H. Antonius 

19:00 E Pastor E. Stok 
ED. Verbakel & M. 

09:15 E Pastoor D. Verbakel 

Zo 13 j uni 
Feest H. Antonrus 

11:15 
E D. Ve·bakel & M Kerklaan 

Di 15 juni 09:30 C D1aken M. Kerklaan 09:30 E Pastor E. Stok 18:45 Rozenkransgebed 

Wo16juni 19:30 Rozenkransgebed 09:30 C Diaken H. Berbée 

Vr18jun i 19:30 G Avondgebed kapel 

Za 19 juni 19:00 E Pastor E. Stok 

09:1 5 E Pastor E. Stok 09:1 s C Parochianen 

Zo20juni 

11 :1 5 E Pastor E. Stok 

Di 22 juni 09:30 E Pastor E. Stok 09:30 C Diaken M. Kerklaan 18:45 Rozenkransgebed 

Wo 23juni 19:30 Rozenkransgebed 09:30 E Pastor E. Stok 

Vr 25 juni 19:30 G Avondgebed kapel 

Za 26juni 19:00 C Parochianen 19:00 E Pastor E. Stok 

09:1 5 E Pastor E. Stok 09:15 
Kinderverte/viering & 
kinderwoorddienst 0 Zo 27 juni 

11:15 E Pastor E. Stok 

Di 29 juni 09:30 C D1aken M. Kerklaan 09:30 E Pastor E. Sto~ 18:45 Rozenkransgebed 

Wo 30 juni 19:30 Rozenkransgebed 09:30 E Pastor E Stok 
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H.H. Antonius & Cornelius 

Uit de pastoraatsgroep 

De Paastijd 
De Paastijd! is al weer even gaande en de lente begint nu 

duidelijk door te zetten. Veel mensen hebben intussen 

een eerste vaccinatie tegen corona ontvangen. We 
hebben dus alle hoop dat er nu versoepelingen gaan 
aankomen en dat we ons niet meer hoeven te beperken 

tot maar 30 kerkgangers. 
Ondanks de beperkingen was de Goede Week een 

bijzondere week. Die begon al met een oecumenische 
viering, waarin priester-in-opleiding Ad van Luyn 

voorging, samen met Ds. Barbara Lamain. 

Het Paastriduüm werd ingezet in Schipluiden. Hoewel 

hier ook beperkingen waren (geen voetwassing!) was 
het een bijzondere viering. Vooral het totaalleegge
ru imde altaar en het in sti lte vertrekken van iedereen 

was indrukwekkend. 
Op Goede Vrijdag waser's middags de bekende Kruis

wegviering. Ingetogen, zoals altijd, maar met prachtige 
nieuwe boekjes. Dank aan de samenstellers! De avond

viering was eveneens bijzonder met een uitgebreide 

bloemenhulde aan het kruis. 

Tenslotte was Maasland het decor voor de Paaswake, die 
niet in het donker kon plaats vinden, vanwege de 

avondklok. Niettemin een prachtige viering, begeleid 
door gewelldige zang. De beide Paasdagen sloten de 
Goede Week af. 

Onze kerkvieringen bij u thuis 
Het was fijrn dat alle vieringen in de Goede Week thuis 

waren mee te beleven via live streaming.lnmiddels heeft 

zich in onze kern een groepje vrijwill igers gevormd, dat 
bereid is om wekelijks de vieringen uit te zenden. 

Zodoende kan een grotere groep mensen de vieringen 

mee beleven. 
We hebben het plan om het live streamen ook na de 
coronatijd aan te bieden, zodat degenen die niet naar de 

kerk kunnen komen toch de vieringen in eigen kerk 
kunnen volgen. 

Op de pagina hiernaast leest u hoe het werkt. 

Pastor Melchior Kerklaan 

Het gaat gelukkig goed met Melchior Kerklaan. Na zij n 
laatste operat ie herstelt hij heel vlot en we hopen hem dan 

ook snel weer als voorganger te mogen begroeten. 

Wat ons verder te wachten staat ... 
We zijn alweer vooruit aan het kijken naar de toekomst. Het 

Pinksterfeest komt eraan en ook het feest van St. Antonius. 

Zoals u weet hadden we een paar jaar geleden het plan 
om tijdens dit feest alle vrijwill igers in het zonnetje te 

zetten. Dat is vorig j aar niet doorgegaan en ook d it jaar 

gaat dat niet lukken. We schuiven dat op naar het najaar, 
misschien wel tijdens het feest van St. Cornelius. 
Kinderen gaan zich voorbereiden op hun Eerste lH. 
Communie en op het H. Vormsel. Daarover vindt u een 
bericht elders in dit blad. Meldt u zich vooral aan wanneer 

ook uw kind één van deze sacramenten wil ontvangen. 
Dit jaar zal de bekende Wij -wei-dag in Den Hoorn plaats 

vinden. Tradit iegetrouw op de tweede zondag in oktober. 

We gaan ons weer beraden op een boeiend programma. 

Heeft u een goed idee voor de Wij-wei-dag? Meld t u zich 

dan en doe mee! 

Kortom: er is van alles te doen. Wij zijn er nu al enthousiast 

over! U ook? 

De pastoraatgroep: Jan Blom, Ria Overbeek, Koos van Ste-ekelen burg, 

Sjef van Ber/o, Bert Gerritse en M e/chïor Kerklaan 
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H.H. Antonius & Cornelius 

Palmpasen 

Dit jaar wilden we Palmpasen niet zomaar voorbij laten gaan. Vooral in 

deze Coronatijd vonden we het belangrijk om de mensen uit de 

parochie te verrassen met een goed gevulde palmpasenstok. Met elkaar 

kwamen we zaterdag bijeen om de stokken aan de kinderen uit te delen. 

De kinderen die zich aangemeld hadden, mochten samen met een 

ouder de stok op komen halen om thuis te versieren. 

Zo werd er thuis volop geknutseld en werden de stokken versierd met 

paaseitjes, zakjes thee, koekjes, nootjes en snoepjes. Dit is ook wel aan 

het resultaat te zien. ledereen was erg enthousiast. 

Doopviering Charlotte Esmee Vermeer 

Zondag zijn al le stokken door de kinderen bezorgd bij de 

parochianen. We hebben 30 parochianen verrast met een 

vrolijke palmpasenstok. Zo hopen we dat iedereen ondanks 

deze tijd toch een gezel lig paasfeest heeft gehad. Met dank 
aan alle kinderen en ouders die hieraan meegewerkt 

hebben. 
Namens de kinderwoorddienstgroep, 

Yvonne, Grace, Petra en Daisy 

Onze dochter Charlotte is gedoopt op 21 maart in het bijzijn van familie en vrienden. 
Het was een mooie dag voor ons gezin. De dienst was mooi en grote broer Ja mes 

mocht helpen. Dit vond hij erg leuk om te doen. Na afloop konden we met elkaar het 

doopsel van Charlotte vieren en het was een fijn samenzijn. 

In het bijzonder wil ik Pastor El i en doopbegeleidster liesbeth bedanken voor de fijne 

begeleiding voorafgaand en tijdens de doop. 
Diana (moeder van Charlotte) 

Uitleg Live-stream 

Reeds enige tij d worden bepaalde vieringen in onze kerk live-stream uitgezonden, dankzij Emiel en zijn team, m et goed 
geluid en uitstekende beelden. Op de volgende twee manieren kunt u dit thuis bekijken: 

1. Op een PC of Laptop: Ga naar de si te www.onzelievevrouwvansion.nl. Klik bovenin op 'Den Hoorn', en daarna op 

'Actueel'. 0 p deze pagina staat bovenin 'l ive-stream meekijken met de diensten', maar je kan ook de reeds uitgezonden 
diensten terugkijken. Of klik direct op het YouTube icoontje in het vieringenrooster rechts in beeld. 

2. Het kan ook via een 'moderne' televisie: via de afstandsbedieningsknop 'Home: ga hier naar 'Apps: dan naar 'YouTube'. 

Bij 'Zoeken' toetst u 'Onze Lieve Vrouw van Sion'. Dan ziet u ook hier de Live-stream opnames uit onze kerk. 

Antennes kerktoren 

Weet u het nog? De discussies over het plaatsen van antennes in de toren van onze kerk. Het 

begon in 2016 en kreeg vooral bekendheid in 2017 en 2018. Ondanks dat aan alle voorwaarden 

en vergunningen werd voldaan, zijn de zenders voor SG nooit geplaatst. 

Het getekende contract bleef wel intact. In de achterliggende jaren waren -ondanks onze 

regelmatige verzoeken om duidelijkheid - de reacties van de andere partij marginaal. Het heeft 

er nu in geresulteerd dat de overeenkomst, en de daarmee in verband staande contracten, zijn 
beëindigd. 

De commissie Budget, Beheer en Onderhoud 
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--------------------H. Maria Magda/ena 

Van Loekdown naar Loekdown Light! 

Met spanning werd er gekeken naar de persconferentie 
van dinsdag 20 april jl. en ja, er worden kleine stappen 

gezet in het landelijke openingsplan. Opluchting bij velen, 

maar ook zorgen bij velen vanwege het te hoge aantal 
besmettingen. 
Het is heel fi jn om vaak te horen dat buren, familieleden 

en parochianen al één of twee keer gevaccineerd zijn. In 
combinatie met de Coronamaatregelen waar we ons allen 

aan moeten houden, zet dit wel zoden aan de dijk. Houd 

dus moed en houd vol, in het belang van de gezondheid 
van velen! 

Er gloort dus licht aan het eind van de tunnel en voor onze 
parochiegemeenschap is het fijn dat voor uitvaarten de 

maatregel verru imd is. Voor onze kerk betekent dat 60 in 

plaats van 30 mensen, rekening houdend met de 1,5 mtr 
afstand. Voor de normale kerkdiensten bl ijft het .aantal van 

30 mensen gelden, evenals de vier zangers. 
En nu maar hopen dat in de loop van dit voorjaar verdere 
verruiming mogelijk is, zeker ook voor de koren die nu al 

ruim een jaar niet als groep konden zingen. Chap eau voor 

de inzet van de besturen voor hun zorg om de leden zo 

goed mogel ijk geïnformeerd en betrokken te houden. 

Een mooie Goede Week 2021 met inspirerende momenten 

Met hun Palmpasen doosjes, gevuld met mooie teksten, tekeningen en lekkers, haalden 
kinderen van de Aloys iusschool en de werkgroep Gezinsviering de Midden-Delfland 

Schakel. Het was dan ook een prachtig initiatief dat via een filmpje een mooie plek 

kreeg in de streaming van de Palmpasenviering. Veel mensen werden daardoor extra 
bereikt en d e react ies waren warm, zowel voor de school als voor onze Parochiekern. 

Samen maak j e er meer van! 

Ook de Paaswake en de viering op Paasochtend waren mooie liturgische momenten 
waarin prachtig werd gezongen door Let's Sing Together en St. Caecilia. Via streaming en de kerkomroep werden ook 

déze vieringen goed gevolgd door mensen die niet in de kerk konden zijn. In de oecumenische viering op Tweede 

Paasdag werd het aantal van 30 gevuld door leden van de Protestantse Gemeente De Magneet, de Protestantse 
Gemeente Oude Kerk en de Maria Magdalena Parochiekern. Met zang van FEM was ook dit een inspirerend moment, 
ondanks de mondkapjes en de beperkingen. We waren immers als dorp bijeen! Dank aan de kerkwerkers, de kosters en 

de werkgroep Bloemversiering voor hun aandeel in de voorbereiding van deze Goede Week. 

Voorbereiding van de E.H. Communie 

aantal nader te bepalen dagen 
d irect na schooltijd met de 

kinderen aan de slag. 

Er is goed overleg geweest met de 
betrokken scholen over een ande

re aanpak volgens een nieuwe 

digitale methode, ontwikkeld door 
Pastor José de Boer van het Pasto

raal Team. De brief aan de direct ies 

van de Aloysiusschool en de 
Groene Oase is uit, samen met een 

speciale brief aan ouders met het 

aanmeldingsformulier. 

Binnenkort zal Pastor Eli Stok een 

presentatie verzorgen voor de 
betrokken kinderen, in aanwezig
heid van Riet van der Lans en Ank 

Am merlaan van onze Parochie

kern. Deze tw ee leuke oma's gaan 

vervolgens in goed overleg met de 
ouders en de scholen op een 

"Het doen van de Eerste Communie 

moet meer zijn dan een feest met 

mooie cadeautjes. Het gaat vooral 
ook om delen," aldus oma Riet en 

oma Ank. Ze kochten op nieuw een 
kinderbij bel en verdiepen zich in 
de nieuwe lesstof. "Samen met de 

papa's en mama's gaan we daar 

zeker uitkomen." 

Koningsdag 2021 vanuit de toren 
Foto: Danny van Etten 

Het ligt in de bedoeling dat de 

Sion-Communieviering op één van 
de laatste zondagen in oktober in 

onze kerk zäl plaatsvinden. 
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H. Maria Magda/ena 

Nieuwe budgethouder(s) Maasland 

Na het t rieste en onverwachte overlijden van onze budget
houder Piet Vis, bleek Jan Joost Duijvest ijn bereid de func

t ie waar te nemen tot een nieuwe opvolger is gevonden. 

Oh, wat waren we daar blij m ee, ook met de steun van 

Hans Vis om het e.e.a. uit te zoeken. 

stemming. Jan Joost werkt Yesika in en heef t goed contact 
met de waarnemend penningmeester van Sion, IKees v.d. 

Berg. Er kan worden gemeld dat de jaarrekening 2020 een 
positief resultaat heeft van ru im €11 .000,00. End at 

ondanks de vele Coronazorgen! 

En ja, er is een nieuwe kandidaat budgethouder gevonden: Een speciaal 
haar naam is Yes i ka van Trigt. Zij woont nu d rie jaar in woord van dank 

Nederland, komt uit Indonesië, werkte daar in de financiële is op zijn plaats 

sector en heeft haar traject van inburgering achter de rug. 

Op dit morment is d eze dame te vind en achter de balies 

van de GGD, waar zij de administratie verzorgt voor het 

vaccinatieprogramma. 

voor de waarne
mend penning

meester van Sion 

die d e j aarafslu it-

ing voor Maas
ledere woensdagochtend treffen Jan Joost, Yesika, Hans Vis land uitvoerde. 

en Tineke van Nimwegen elkaar voor de onderlinge af-

Foto: Danny van Etten 

Vam;a.2021 

fn-ishetlmle 

Open Maria Magdalenakerk 

ledere zaterdagmiddag van 13:00 tot 16:00 kan onze kerk door geïnteresseerden 
worden bezocht. De Open Kerk, een mooi init iatief van Henk v.d. Does, d ie er 

samen met Nanny Bijlemeer, Coby Bruggeman, Mark Janssen, Danny van Etten, 

Margo van Houten, Barry Senf en Jan Joost Duijvestijn, vorm aan geeft. 

En de belangstell ing ervoor is goed, met elke zaterdag een andere invul I ing van 

bezoekers. Velen vinde·n het leuk om de speciale rondleiding te krijgen, anderen 
luisteren graag naar de muziek of zitten in stilte in één van de banken. Een kaarsje 

opsteken bij het Mariabeeld vinden de meeste mensen erg f ijn. De groep gast
vrouwen en -heren komt binnenkort bijeen om de voorlopige balans op te 

maken. Vast staat al dat de Open Kerk wordt gecontinueerd. Natuurlijk k unnen er 

alt ijd nieuwe gastvrouwen en gastheren bij. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk v.d. Does. 

%1llmnenwrlmetde"-ni6RtphetiAitlr_de,.. 
wrlrKJitlaeRdel/f$16Rd. ~luie, dtllrlrm;-bwtJa n-* 

h«<tkRIIIWr """,_. /ellfldÄ1IJ • .",.",. 
- hetC4I't1lliiiiÏIV ltYirt á:b dar,_--
Tach wil ik-btlilrm. 

Toch haop ik dat..,_ .imililia:ÎI Nijl@. 
_"wij krijtjen mi llilem6ll/- AICCÏR iR-lij/ 
",,_,wij IBI/en-MJRIIJ61l. ik haar de ".,WiijR fllt1l'tjllllie 111 f/tBJm 
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wij hebben fRII -i I 611'1Wiluxie diRtjen: 
C1111f1'*'. ~ w ", 111/eflxm. 
111 .. luu llindeltflfj heel fiiPOi1IL 

Laten wijeenslrijlren,_.de..". Jt.deRamt!ll6'-. 
_.de mensen iRirfliOe/wltl 
", r IJ«<I voldoende 9f1ld is am -ltltdn Ie fJ""''I 
.. Njd 9M'-voarbij. dsn lijR wij s~~emu~-blij 

/ti.II.II.Dtft • f hrg 



--------------------H. Maria Magda/ena 

Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren 

De dagen worden langer en de meivakantie is achter de rug. Dus ook de voorbereiding van het feest van Hemelvaart en 
Pinksteren wordt opgepakt. Christelijke feesten die minder bekend zijn dan Pasen en Kerstmis. Daarom vroegen we 

Koos de Haas om ons met een update alvast te inspireren en hij deed dit graag. Zie daarvoor de aparte column. 
Wij wensen u een mooi voorjaar toe en fijne dagen in mei. 

Pas caraarsgroep Maasland, 
Ank Ammerlaan 
Nanny Bijtemeer 

Henk v.d. Does 

Jan Joosr Duijvesrijn 
KoosdeHaas 
Rier v.d. Lans 
Mark lanssen 

Tineke van Nimwegen 
Willem·Jan Schildmeijer 

Pasror Eli Sc ok 
Yes i ka van Trigc 

Hans Vis 
Pier Vijverberg 

Maureen de Winter 

Column van Koos 
Hemelvaart 

Jezus had nog voor zijn kruisdood zijn volgelingen beloofd dat hij de H. Geest zou zenden om hen te helpen en onder
steunen om te blijven getuigen van het Evangelie. 40 dagen na de opstanding van Jezus op Pasen steeg Hij op, de 
wolken in, maar twee engelen die daar neerdaalden, vertelden dat Jezus zou terugkeren. 

Pinksteren ligt in het verlengde van Hemelvaart als de H. Geest neerdaalt 

De leerlingen van Jezus waren druk bezig mensen te bekeren tot het Christendom. Die dag waren wel 120 mensen in 
een huis in Jeruzalem, ramen en deuren dicht getimmerd, want ze waren doodsbang voor de Romeinen die Jezus 

hadden gekruisigd. Plotseling kwam er een hevig geluid als een storm en boven alle hoofden ontstond een brandende 

vlam. Dit was de H. Geest waar ze op gewacht hadden. Toevallig waren er veel buitenlanders in Jeruzalem op de been. 
De volgelingen die in het huis waren, gingen naar buiten en begonnen het Evangelie te verkondigen. ledereen daar 

buiten, ook al kwamen ze uit veel verschillende landen, hoorde de uitleg in hun eigen taal. Wel 3000 mensen lieten zich 
dopen. Pinksteren mogen wij zien als start van het Christelijk geloof en -kerk. 
Deze 3120 mensen vormden zo de eerste kerk. 

Kerkbalans 

De kerkbalans 2021 is enkele weken geleden weer afgerond. De enveloppes en bijbehorende formulieren zijn door een 
kleinegroep geopend en verwerkt en de uitkomst/ opbrengst was gelukkig vrijwel gelijk aan verleden jaar, ongeveer 

€51.000,00. Gelukkig? Ja, als parochieraad waren wij best wat angstig wat ons als gevolg van de corona situatie stond te 

wachten, maar uiteindelijk bleek onze angst een onderschatting van de bereidwilligheid van u als parochiaan om onze 
parochie d.m.v. een financiële bijdrage in stand te houden en daarvoor heel hartelijk dank! 

Tevens willen wij van het team kerkbalans alle medewerkers/wijkvertegenwoordigers ook heel hartelijk bedanken voor 
de door hen gegeven ondersteuning. 

Hans Vis 

GIVT-App, geen contant, toch wille n geve n 

U heeft deze code wellicht al een keer zien staan in de w eekfolder of op de tafel in de Link. 
Met deze code is het mogelijk om de collecte digitaal te voldoen i.p.v. contant. 

Met Givt kunt u gemakkelijk, veilig en anoniem doneren en altijd makkelijk als u geen 

contant geld op zak heeft. 

De Givt-app kan gratis in de App Store of Goog Ie Play gedownload worden. 

U kunt een foto maken van de code en zo aan de collecte voldoen. 
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H. Jacobus de Meerdere 

Burg. Musquetiersingel56, 2636 GG Schipluiden Banknummer: NL 1 ORABOO 146809084 
TeL: 015-3801810 t.n.v. R.K. Parochie O.l.V. van Sion, parochiekern Schipluiden 

Email: schipluiden@onzeliellevrouwvansion.nl Openingstijden: dinsdag en woensdag van 9:0Q--12:00 uur 

Vanuit de pastoraatsgroep 

"Waar blijf je nou? Ik heb je al 100 keer geroepen!" Dit 
zinnetje spookte door mijn hoofd toen ik daags na 

Roepingenzondag de kopij voor dit parochieblad aan het 
schrijven was. Komt dit zinnetje u ook zo bekend voor of 

een zinnetje met gel ijke strekking? Hoe vaak worden we 

niet op deze manier geroepen door andere mensen die 

onze aandacht willen. We worden vaak geroepen, maar we 
horen het niet alt ijd. Niet alleen met woorden, maar ook 

met beelden en door gebeurten issen. Denk maar aan wat 
we zien en horen via de media. 

God doet vaak een beroep op ons, maar horen we Hem? 
Het jaarthe ma van onze parochiekern zegt er alles over. 

In actie komen vraagt moed en liefde. Het is een wezenlijk 
onderdeel van ons geloof. God hoort graag wat er in ons 

hart leeft. Hij w il graag weten hoe het met ons gaat en dat 
wij onze emoties met hem delen. Hij is bij ons en bekom
mert zich om ons en hij roept ons op om ons ook om 

anderen te bekommeren. Om anderen lief te hebben. 

gebruikelijk om het te zeggen, maar naast Zalig Kerstmis, 
Zalig Pasen wensen wij u een Zalig Pinksteren toe. 

Op weg naar Pinksteren betekent (misschien) nog steeds 
dat we met de Coronamaatregelen te maken hebben. Dit 
betekent dat we maar op beperkte schaal parochianen toe 

mogen laten tot de vieringen. Daarom is het belangrij k dat 
u zich van tevoren aanmeldt. We hopen dat u dit ook doet 

en niet denkt, laat ik anderen maar voor gaan. Natuurlijk is 

dat een mooie Christelijke gedachte, maar als iedereen zo 

Het is al weer een aantal weken geleden toen we Pasen denkt, is de voorganger alleen. Raadpleeg voor de actuele 

vierden. We slóten tóen de Vastentijd af. We hebben toen stand van zaken róndóm de córona maatregelen óiize 

kunnen laten zien, hoe we ons bekommerden om mensen vernieuwde website: www.onzelievevrouwvansion.nl. 

veraf en dichtbij. Veraf door onze deelname aan de Vasten-
actie en de actie van de Stichting Va mos; d ichtbij door het Als u zaken onder de aandacht van de pastoraatsgroep wilt 

licht van Pasen te delen. njdens de viering van donker brengen, kunt u dit doen via een bericht aan het 
naar licht werd aan het begin van de viering het Licht van Parochiesecretariaat. Kan ook via de mail: 
Christus dat in de paaswake in Maasland ontstoken was, Schipluiden@onzelievevrouwvansion.nl. 

door twee jongeren binnengedragen. Een mooi en 

emotioneel moment. 

Op deze manier voelden we ons verbonden met de 

parochianen d ie de Paaswake mee konden vieren, maar 
ook met all e christenen in de hele wereld. Aan het eind 

van de viering werden de jongeren van de Rock Solid 
groep op pad gestuurd om het Licht van Christus bij de 

mensen thuis te brengen. Helaas konden zij door de 
avondklok niet bij iedereen langs gaan. Maar het gaat niet 
om het getal, maar om de intentie. Zo werd het 

Pasen 2021! We sloten een drukke t ijd af met veel 

activiteiten en mooie vieringen. Een woord van dank 

aan iedereen die zich daarvoor heeft ingezet. 

Als u dit leest, is het Hemelvaart (geweest) en is het 

feest van Pinksteren aanstaande. Het feest van de 

Heilige Geest. Moge het zo zijn, dat ook deze Geest 
ons mag begeesteren; ons in vuur en vlam mag 

zetten om het goede te doen. Ons moed mag geven 

om onze liefde aan elkaar te tonen. Het is niet 
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Pastoraatsgroep Schipluiden: 
Eli Stok- pastor 

Marian van der Vaart- portefeuïl/e diaconie 

Marjolein Gielesen -portefeuille catechese 

Harry Arkesteijn- coördinatie vrijwilligers 

Hubert Berbée- portefeuille liturgie 

Joop Zuydgeest-portefeuille k,erkopbouw 

Kerkopenstem ng 

Zolang het aantal bezoekers voor 
de vieringen is vastgesteld op 

maximaal 30 personen, zal de kerk 

elke zondag 's morgens open zijn. 
Dat is aansluitend aan de zondag

ochtendviering tot 11:00 uur. Als 

er op zondag geen viering is, is de 
kerk geopend van 1 0 tot 11 uur. 



H. Jacobus de Meerdere 

Vastenactie 2021 

Tijdens de Vastenactie zijn er volop acties geweest om 
geld bij elkaar te verzamelen voor het thema: · w erken aan 

je toekomst~ Een beter leven dankzij goed onderwijs. 

Met elkaar h ebben we een mooi bedrag opgehaald. In 
totaal €2280,04. 

Allereerst was daar de verkoop van cup cakes door de Rock 
Solid jonge ren: €289,03. Daar kwam nog de opbrengst van 

de Paaschallenge bij: €40,00. De afhaalmaalt ijd van de 

gezamenlijke kerken leverde voor onze parochiekern 
€205,00 op. De mensen die deel hebben genomen aan de 

vastenwand eling, wandelden €1 87.40 bij elkaar. 

Wekelijks stond de offerkist op het liturgisch centrum. Alle 
goede gaven leverden €792,05 op. Een mooi bedrag als j e 

beschouwt dat het aantal kerkbezoekers beperkt is. 

Hier komen natuurlijk nog de bedragen bij, die d oor de 

parochianen rechtstreekst zijn overgemaakt aan de 

Vastenactie. Hartelijk dank namens de Vastenactie! 

Tenslotte mag niet onvermeld blijven de inzet van de 

kinderen van de JozefschooL Hieronder leest u daar meer 
over. 

Campagneproject 2021 uwerken aan je toekomst" 

De St. Jozefschool heeft tijdens de vastentijd meegedaan aan de scholenactie van de 
landelijke Vastenactiel Zij hebben geld ingezameld voor de kinderen die niet naar school 

kunnen in Zambia. In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare 

school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar 
een paar jaar. 

Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl j e daarmee juist de kans krijgt een 
vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen. Daarom wil Vastenactie zorgen dat 

meer jongeren naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren, 

zoals: bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. 

De kinderen kwamen voor dit doel samen in actie! Gewapend met een kluskaart gingen zij 

thuis, bij buren en kennissen allerlei werkjes doen. Flessen wegbrengen, de tuin vegen, de 

vaatwasser vullen, boodschappen doen, noem maar op. Voor deze klusjes kregen de 
kinderen een vergoeding die was bestemd voor de Vastenactie. 

Dit leverde uiteindelijk het mooie bedrag van €766,56 op. 

Jongens en meisjes. KLASSE GEDAAN!! 

Kindervert~lviering/ 

Kinderwoorddienst 

Op Palmzondag brachten de kinderen hun 
Palmpaasstok mee naar de kerk. Deze hadden zij thuis 

gemaakt. Op deze manier ervaren zij iets van zichzelf 

weggeven voor een ander. Pastor Hubert Berbée las 
het verhaal van Pasen voor. Dit werd ondersteund met 

dia's op het beeldscherm. Daarna werden de 

Palmpaasstokken gezegend. 
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H. Jacobus de Meerdere 

Op Eerste Paasdag werd het Paasproject 
" Ik ben de Wijnstok" afgesloten. De deelnemende 

kinderen kregen een paaspakketje thuis, om thuis 

Pasen mee te vieren. 

Het thema voor zondag 25 april was: JeD.Js de Goede Herder. 

Samen met de kinderen spraken we over de volgende vragen: 

Wanneer is een herder een goede herder? 

Weet jij wat een herder allemaal nodig heeft? 
We lazen een verhaal dat gaat over Jezus als Goede Herder. We 

vergeleken Jezus als herder met andere herders. Blijven die ook tot 
het einde toe bij hun schapen? Jezus laat zien wat er nodig is om 

een goede herder te zijn. Als we op Jezus w illen lijken, dan moeten 

we op zoek naar de juiste eigenschappen die daarvoor nodig zijn. 

Aan het eind van de Kinderwoorddienst 
hebben we samen met de kinderen bij 

de Schelp een echte wijnrank geplant. We 

hopen dat deze ook veel vruch ten zal dragen. 
Dit naar aanleiding van het Paasproject 
"Ik ben de w ijnstok" en ons jaart hema. 
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Op zo ndag 30 mei is de volgende bijeenkomst. De zondag na 
Pinksteren. Dan vieren we het Feest van de Drie-eenheiid. We 

staan er bij st il dat we geloven in één God, een eenheid van drie 

personen: God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. 
Samen met de kinderen gaan we hier over nadenken. We staan 

stil bij de betekenis van het kru isteken en het doopsacrament. 

Het helpt ons eraan denken dat we bij Jezus horen en dat Hij er 

voor ons is. Door de doop worden we opgenomen in de gemeen
schap van liefde die is: God de Vader, God de Zoon en God de 
Heilige Geest. Eén God, drie personen: de Heilige Drie-Eenheid. 

Op 30 mei is er eerst een Kindervertelviering in de kerk en daarna 

gaan de kinderen naar de Schelp. Met de ouders drinken we een 
kopje koffi e en praten we over de betekenis van de doop in deze 

t ijd. Veel jonge ouders kiezen ervoor om hun kind niet te dopen 

met de gedachte dat het kind later zelf wel kan kiezen. Hoe laten 
we weten aan deze kinderen dat er iets te kiezen va lt? 

Tot 30 mei om 9:15 uur in de Jacobuskerk! 

lngrid, Tu en Jeanet 



O.L.V. van Sion 

Overleden Gedoopt 

16-03-2021 02-04-2021 21-3-2021 

C.C.M. Querfurth-van der Pers, 79 jaar 

Schipluiden 

P.C.W. Norp, 78 jaar, Den Hoorn Charlotte Esmee Vermeer 

Den Hoorn 

02-Q4-2021 

17-03-2021 H. Wiepking, 80 jaar, Schip luiden 

P.C.M. Stet-van der Ende, 90 jaar 

Schipluiden 13-Q4-2021 

J.C. van der Meer, 79 jaar, Schipluiden 

25-Q3-2021 

19-04-2021 J.P.A. Kleijweg, 94 jaar 

Den Hoorn M.W.M. van Marrewijk-van Velzen, 

86 jaar, Den Hoorn 

In Memoriam 

Ter herinnering aan Arie Vijverberg (Maasland) 

Arie vijverberg groeide op in een boerengezin aan de West
gaag in Maasland, als 6de in een gezin van 13 kinderen. Hij 

doorliep de lagere school in zes jaar, waaronder oorlogsjaren. 
Al vroeg werden de handen uit de mouwen gestoken. Als hij 

uit school kwam, moest hij een emmer aardappels schillen 
samen met zijn broer Jan. Oe aardappels werden geteeld op 

vaders land, dus daar was geen gebrek aan. Het boeren 
bedrijf trok hem aan en via avondcursussen werd hij 
opgeleid tot een veelzijdig boer. 

Op 25-jarige leeftijd kreeg hij verkering met Annie Hofstede. 

Na een aantal jaar werden er plannen gesmeed en uitge
voerd: de boerderij werd verbouwd en in tweeën gedeeld, 

want zijn ouders wilden op de boerderij blijven wonen. In 
maatschap met zijn vader zette hij de boerderij voort. Er 
werden in tien jaar tijd zes kinderen geboren. Twee van de 

zonen wilden ook boer worden, dus er werd land met melk
quotum aangekocht. Met de zonen ging hij in maatschap, 

maar ze hadden er allebei een parttime baan bij. Henk, de 
oudste, zei dat hij zo geen 65 wilde worden en zocht een 

boerderij in FrankriJk, waar alles veel ruimer is. Arie en Annie 
zijn vele malen bij Henk in Frankrijk op bezoek geweest. Ze 
genoten van het Franse landschap en de kleinkinderen, er 

werd zelfs een sta-caravan geplaatst. 

Toen ook de boerderiJ aan de Westgaag uit zijn jasje groeide, 
werd er uitgeweken naar Middenmeer in Noord-Holland 
(hier ging zoon Carl naar toe). Nog vele jaren fokte Arie het 

jongvee op in Maasland. Van lieverlee werd het allemaal 
teveel en Annie wilde weleens wat makkelijker gaan wonen. 

Zo kwamen ze uit op Veldesteijn, wat beiden een goed idee 
vonden. 

Arie deed veel vrijwilligerswerk. zoals klussen bij de kerk. 
folders vouwen en wijkvertegenwoordiger. Ook was er 

ontspanning. zoals kaartmiddagen. Arie maakte graag een 
praatje met medebewoners en dorpsgenoten. Zo hebben ze 

samen nog 1 2 jaar kunnen genieten, aan de Veldesteijn. Na 

een kort ziekbed overleed Ar ie op 85-jarige leeftijd. 

Familie Vijverberg 

Ter herinnering aan Leo de Kort (Schipluiden) 

Leonardus Adriana de Kort werd geboren in Zegwaart (Zoetermeer) 
op 8 maart 1934. Hij had een oudere broer en een zus. Zijn ouders 

waren vanuit Brabant naar het westen gekomen en Leo heeft zich 
altijd erg verbonden gevoeld met Brabant Het gezin verhuisde toen 

leo nog klein was naar Delft. Hij doorliep daar de lagere school en 
mocht naar de HBS in Rotterdam. Daarna volgde de kweekschool en 

werd Leo onderwijzer in hart en nieren. Maar niet nadat hij in mili
taire dienst was geweest. Zijn diensnijd was een periode waar hij 
met veel plezier aan terugdacht. Hij verbleef in die periode o.a. in 

Nijmegen, waar hij tijdens een officiersbal Mimi Damman ontmoet
te, een verpleegster uit Zwolle, maarwerkzaam in het ziekenhuis in 

Nijmegen. Zij trouwden in 1960 en gingen wonen in Nootdorp waar 
Leo onderwijzer werd op de Jozefschool. Naast zijn werk op school 

had hij allerhande bezigheden en liefhebberijen. Zo richtte hij een 
toneelvereniging op, was actief in de schaatsclub, zong in het 
kerkkoor en gaf gymnastieklessen. 

Even maakten leo en Mimi met het gezin een kortstondig uitstapje 

naar Brabant, waar Leo een camping ging beheren. Maar zijn hart lag 
bij het onderwijs en na twee jaar ging hij aan de slag op de Maria

school in Oen Hoorn en verhuisde het gezin naar Schipluiden. Ook 
daar maakte Leo zich weer verdienstelijk, hij kwam in de gemeente
raad, trouwde als ambtenaar van de burgerlijke stand vele stellen, 

zette zich in voor Vei lig Verkeer Nederland en gaf les in Nederlands 

en Engels. De Nederlandse taal boeide hem mateloos en toen hij 

door een medische oorzaak het vak van onderwijzer niet langer kon 
uitoefenen, vond hij zijn draai als corrector bij een PR-bureau en later 
bij het Katholiek Nieuwsblad. 

Na zijn werkzame leven had hij veel plezier in het volgen van allerlei 

sportwedstrijden op tv, het maken van cryptogrammen en lezen. 
Ook ondernamen Leo en Mimi graag reisjes en vonden dan onder

dak in kloosters in Limburg en België. Gelovige mensen als zij waren, 
vonden zij daar rust en verdieping. Toen de gezondheid van Mimi 
afnam en zij uiteindelijk niet meer thuis kon wonen, was voor leo de 

glans eraf. Hij was moe en voelde dat het einde naderde. Hij kwam 
terecht in de Bieslandhof waar hij op 30 januari 2021 is gestorven. 

Op 4 februari is leo vanuit de Jacobuskerk begraven. We missen 

hem, maar gunnen hem de welverdiende rust. 

Marieke de Moel-de Kort 
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Sinds Pasen st aan er twee enorme vazen op het altaar. 
Met dode takken erin. De muizen lopen er al een paar 
weken verbaasd omheen. "Wat lélij k! Is dat nou feest?" 
roepen ze. Ze hebben wel een beetje gelijk. Mevrouw 
Bontje, de kosteres, heeft zich al met rode wangen 
verontschuldigd: "Meneer pastoor, het is zo erg! Ik had 
bloeiende magnolia besteld bij Blom, en wat kwam hij 
brengen? Kale takken! Komt wel goed - zei Blom -
geduld hebben. Ik zeg: 'U weet toch dat het féést is, 
de boel moet in blóéi staan!' Toen mompelde hij iets 
over de veiling ... en het weer, en corona, en wég 

Dat troost mevrouw Bontje. De muizen houden de 
takken dus goed in de gaten. "Bloeien, wat is dat?" 
fluistert kleine muis, "iets griezeligs, met bloed?" 
"Nietes," piept een ander, "het betekent dat er 
bláádjes aan komen". "Nee!" zegt Kik, "Bloeien is dat 
er blóémen aan komen!" Dat kan kleine muis niet 
geloven. Ineens zien ze het. Er beginnen ro:ze 
bloemblaadjes uit de takken te komen! Mevrouw 
Bontje is dolblij. Vooral als ze de takken opitilt: er zitten 
al wortels aan! Kik lacht tevreden. "Zie je wel. 
Als je maar met je voeten in het water blijft, 
komt het altijd goed." was-ie". De pastoor is in een toegeeflijke bui. "Ach, 

mevrouw Bontje, ik heb mijn paaspreek toch mooi 
aangepast?" zegt hij, "Jezus stierf aan het dorre M'i~r 
kruishout en is daarna voor ons een bloeiende 
levensboom geworden." ~---

-- . 
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Versje 

Woor je je ol.s meY'IS niet mee hoeft ie bemoeien 
dcl is of het .9roS eYl de bol?'len n0.9 wel .9roeien. 

Net ols eb en vloed: 
dcl k0111t heus wel .9oed. 

Zit mQQr niet met zor.9eYl die je enke/171QQr vermoeien. 

Hoe de sterren stoor) en hoe rivieren vloeien, 
hoe de winden ,9oon en hoe vulkonen .9loeien. 

Echt .9eloof het moor. 
V@~~~~ . 't zit .9oed in elkoor. 

Uit de Bijbel 

De woestün zol juichen, 
de dorre vlokte vrolük zün. 
de wildernis zo I jubelen 
en bloeien! 

Noor )esQjo 3..5,1 
Tekstern: tlqrjet de Jol'\9 
Tekenil'\')en: t.\. Jurri!ns 


