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Jaap 
de Jong (72)

Vrijwilliger H. Laurentius Stompwijk

Wat doe je precies? 
Ik ben penningmeester van de geloofskern en 
als zodanig ook lid van de Beheercommissie van 
onze kerk. En incidenteel doe ik daar wat andere 
dingen.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Eigenlijk ben ik al sinds 1983 betrokken bij de 
kerk. Toen werd ik administrateur bij onze vroe-
gere Stompwijkse parochie. In 1984 werd ik  
penningmeester. Ik ben dat gebleven tot 1998. 
Als je het met nu vergelijkt, was het vroeger wel 
omvangrijker. Toen ik begon werd de administra-
tie handmatig gedaan. Al gauw deed de computer 
zijn intrede. Bovendien hadden we toen mensen 
op de loonlijst staan: de organist, de koster en de 
pastoor natuurlijk. Dat is nu niet meer het geval. 
Nu de administratie minder omvangrijk is en veel 
handelingen digitaal worden verwerkt kost het me 
dan ook veel minder tijd dan vroeger. Ik houd de 
administratie graag beperkt en overzichtelijk.
Na 1998 maakte ik nog enige jaren deel uit van de 
financiële commissie van het dekenaat  
Zoeterwoude en daarna van zijn opvolger het de-
kenaat Alphen aan den Rijn. Maar ook dat werd 
opgeheven. In 2008 kwam ik in de restauratie-
commissie van de parochie. Dat was een span-
nende tijd: de kerk werd gerestaureerd, we kregen 
wel subsidie maar moesten ook geld inzamelen. 
Het ging toch om zo’n 2,5 miljoen euro. In die tijd 
openden we dan ook een Kringloopwinkel. De op-
brengsten daarvan hebben nog veel bijgedragen 
tot de restauratie. We hebben de winkel in 2017 
moeten sluiten omdat die lag op het tracé van de 
nieuwe rondweg om Stompwijk. In 2012 kwam de 
parochiefusie, en werd ik penningmeester van de 
nieuwe Beheercommissie.

Waarom ik dit doe?
Ik vind het belangrijk dat Stompwijk, dat al eeu-
wen een rooms-katholieke Kerk heeft, een zelf-
standige kern blijft houden. Dat is belangrijk voor 
de eigenheid van het dorp.  

Wat drijft je? 
Je wilt iets betekenen voor een ander. Daarnaast 
vind ik de sociale contacten ook heel belangrijk.

Wat zegt Kerstmis je?
Het is voor mij een feest van saamhorigheid.  
Ik vier het altijd vooral op Kerstavond, met familie 
en vrienden. Ik hoop dat dat nu ook mogelijk is, 
met de corona-pandemie.
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TEEN in Leiden  
en omgeving
Eens per maand is er een  
H. Mis voor de tieners in 
Leiden en omstreken, met 
als voorganger kapelaan 
Boris Plav̌cíc  Kapelaan Bo-
ris werkt in de H. Augusti-
nusparochie, met kernen 
in Wassenaar, Voorschoten, 
Katwijk en Oegstgeest. 
De Tienergroep wordt in Lei-
den getrokken door Pauline 
Buirma en Maarten Klink, in 
samenwerking met kapelaan 
Boris in overleg met pastoor 
Smith. Tijdens de Mis wordt 
rekening gehouden met de 
coronamaatregelen. De vol-
gende Mis is op 9 januari 
van 16.30 tot 21.15 uur. Laat 
weten via de mail of in de 
Whatsappgroep of je komt! 
Kijk voor het laatste nieuws 
op www.rkjleiden.nl/tiener-
groep. Iedereen is welkom! 

De historische  heilige Boris

Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden:

B E R G R E D E
Gelukkig, door te geven!

DE

Goede God,
         Dank U dat U mij heeft
            laten zien hoe fijn 
                           het voelt om 
                               te geven.

Het is een traditie in onze parochie om tijdens de 
Advent geld in te zamelen voor een goed doel. Dit 
jaar hebben wij gekozen voor een voedselproject in 
Nicaragua - een land in Centraal America. Daar heeft 
een kwart van alle kinderen niet genoeg te eten. 
Mensen van het project gaan gezinnen leren om hun 
moestuinen duurzaam te maken. Leerkrachten gaan 
met schoolkinderen een eigen tuintje aanleggen. Zo 
leren de kinderen lekker en gezond te eten. 
Jullie mogen meehelpen! Je kunt bijvoorbeeld een 
klusje doen voor je ouders om geld op te halen. Het 
geld kun je (samen met je ouders) naar deze rekening 
over maken: NL89 INGB 06 531 000 t.n.v. 
Adventsactie, Den Haag.  

Hoe kan ik geven?
door iets aan iemand te geven zonder er 
iets voor terug te verwachten.

door tijd met iemand door te brengen.

door mijn zusje met haar 
huiswerk te helpen.

door mijn speelgoed met 
mijn vrienden te delen.

door een gedeelte van mijn zakgeld aan 
arme mensen te geven.

De H. Boris van Kiev was een 
Russische prins. Zijn vader 
was vorst Vladimir († 1015), 
die rond 989 het christendom 
naar Rusland bracht. Voordat 
hij christen werd, had hij veel 
vrouwen gehad. Boris en zijn 
broer Gleb waren zoons van 
dezelfde moeder. Bij Vladi-
mirs dood begon onder al zijn 
zoons een machtsstrijd om de 
heerschappij over Rusland. 

Boris was een gevaar voor 
zijn oudere broer Swiato-
polk: Boris stond aan het 
hoofd van een flink leger. 
Swiatopolk stuurde moorde-
naars naar hem. Volgens de 
legende wilde Boris het niet 
tegen zijn broer opnemen, 
in navolging van Christus’ 
passie. Hij stuurde zijn man-
nen weg en werd vermoord. 
Swiatopolk doodde ook Bo-

ris’ broer Gleb, uit vrees voor 
diens wraak op zijn broer. 
Zo werden Boris en Gleb de 
eerste martelaren van het 
huidige Oekraïne en de eer-
ste heiligen van Rusland. Zij 
gaven het jonge Russische 
christendom een eigen iden-
titeit. Dat was vooral van be-
lang, toen de Russische kerk 
zich definitief afscheidde 
van de westerse kerk (1054).

    Win een prijs met
           de Boomwedstrijd!

Ooit schreef de H.Bernardus van Clairvaux: 
“In de bossen leer je veel meer dan uit 
de boeken!” Maak een tekening, schilde-
rij of foto van een boom, of schrijf een gedicht of verhaal 
over een boom. Stuur je inzending vóór 31 december naar 
 vj.twist@kpnplanet.nl en win een prijs die bij het thema past!
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Interview met een tiener 
Waarom ga je naar de Kerk? 
Waar geloof je in?

Ik weet het eigenlijk niet 
zo goed. Ik laat me nu wel 
minder dingen wijsmaken 
dan toen ik klein was.

Wat vind je moeilijk of raar in het 
geloof of de Kerk?

Er is niets logisch aan. Het kan toch 
niet dat dat stukje brood echt Jezus 
is en dat de wijn bloed is?

Wat vind je het mooiste of aantrek-
kelijkst in het leven van de Kerk?

De vakantie van [Gemeenschap en 
Bevrijding, red.], samen met vrien-

den een aantal dagen in één 
gebouw leven, samen op-
trekken, en zo.

Wat herinner je je van je 
Vormsel?

Iedereen keek me zo aan. Ik voelde 
niet echt iets.

Wat vind je van kapelaan Boris?
Leuk dat hij ons naar de Mc Donalds 
meebracht. Hij is heel jong, praat 
grappig (“moet je nog een paar doe-
koe’s [=geld] hebben?”)

Waarvoor of hoe bid je zelf wel eens?
Voor school of voor mijn vrienden.

Geven
Geven betekent dat je iets dat van jou is aan iemand 
anders aanreikt. Het is een cadeau, je moet het niet 
terug willen hebben! Geven is een vorm van liefde 
verspreiden. Door te geven, laat je andere mensen 
voelen dat je om ze geeft. Het is leuk om  
anderen blij te maken en het maakt  
ook jou gelukkiger.

Geef voor groente

       Geef 
met een      blij hart

Jezus ging met zijn leerlingen naar de tempel in Jerusalem 
en keek naar de mensen die binnen kwamen. In de tempel 
was een collectemand waar mensen geld in konden doen. 

Het geld werd gebruikt om de tempel mooi te maken en 
de priesters te betalen. Veel rijke mensen gingen naar 
de collectemand en gaven een heleboel geld. Daarna 
kwam er een arme weduwe. Ze stopte twee kleine 

muntjes in de collectemand. De muntjes waren een paar 
centen waard. Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Zie je 
die vrouw daar? Ze heeft meer gegeven dan al die rijke 

mannen.” Hoe kan dat? Jezus legde uit: “De rijke 
mensen hebben nog veel geld over. Maar de 
arme vrouw gaf alles wat ze had.” God vindt het 

fijn als je geeft. Het hoeft niet eens geld te zijn. 
Zolang je met een blij hart geeft, is God ook blij.  

Icoon HH. 
Boris en Gleb, 14e 

eeuw, Russisch 
Staatsmuseum Sint 

Petersburg.
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