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Redactioneel

Als de Heer het huis niet bouwt... 

Dit moment van verschijning van deze Spirit 
editie kan als een soort scharniermoment 
worden beschouwd. Een moment waarin 
verleden en toekomst elkaar raken in het nu en 
door het heden met elkaar zijn verbonden. Nu 
we met hernieuwde energie onze schouders 
zetten onder het vele werk in onze parochie. 
Velen van ons kijken wellicht met weemoed 
terug naar de afgelopen zomervakantie. De 
reis langs verschillende vissersdorpen en 
bezoek aan ambachtelijke musea, waarover 
Gerard van Dijk schrijft. De rust, maar ook de 
ontdekking van iets nieuws; een onverwachte 
ontmoeting; een onvergetelijke indruk; de 
vriendelijkheid van een vreemde. Toeval? Het 
is ons toegevallen. Om niets geschonken!

In deze Spirit voert Anja de Kok ons ook terug 
naar het feest van de Eerste H. Communie. Een 
feestelijke gebeurtenis voor alle kinderen die 
voor het eerst 'aan tafel met Jezus gingen’. 

We blikken ook vooruit: we gaan aan tafel 
met de woorden van de Heer, zoals die tot 
ons zijn gericht in de Bijbel. 'Aan tafel', een 
nieuwe serie van 8 Bijbelstudies, beginnend 
en eindigend met een maaltijd, wil bezielen en 
aanzetten tot geloofsverdieping. We gaan aan 
tafel met Zijn woord … dat ons vertroosting 
geeft. Over die vertroosting lezen wij in het 
stuk van Greet Kappers; over ontvangen 
ruimte voor mensen die langdurig ziek zijn 
en voor wie er middelen beschikbaar zijn om 
mee te doen aan een retraite: verkwikking van 
de geest. Wat dit initiatief bijzonder maakt 
is de open en gastvrije houding. "Iedereen is 

welkom, je hoeft niet katholiek of protestant 
te zijn om deel te nemen," lezen wij. Met 
diezelfde openheid worden leerlingen 
op 't Palet ontvangen. Deze vanouds 
katholieke basisschool in de Schilderswijk 
staat open voor alle leerlingen en doet 
dat in de geest van Jezus die ook zelf alle 
kinderen verwelkomt, zonder onderscheid 
te maken. "Laat de kinderen tot mij komen, 
alle alle kinderen", zong ik vroeger zelf als 
basisschoolleerling op de catechese les – een 
verwijzing naar de evangelietekst uit Marcus 
10,13-16. 

Onlangs ontving ik een boek. Zonder naar 
de titel te kijken sloeg ik dit boek op een 
willekeurig plek open en een tekst sprong 
eruit die exact mijn gedachten van dat 
moment verwoorde: "Aanbidding omvat 
elke goede daad die bedoeld is om Gods 
welbehagen aan te trekken". Deze gedachte 
werkt wederom Gerard van Dijk uit – 
weliswaar in andere bewoordingen – in het 
artikel 'Geven na dit leven'. Een oproep om de 
actie Kerkbalans te ondersteunen. Hij schrijft 
onder andere over de verschillende manieren 
waarop dat kan. Zelfs tot na de dood kan 
de vrucht van onze inspanningen van nut 
zijn. Hierdoor krijgt het begrip 'aanbidding' 
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zoals zojuist omschreven een grensoverschrijdende 
betekenis. 

Deze Spirit geeft enkele bescheiden aanzetten om 
met hernieuwd elan ons in te zetten voor Gods 
Koninkrijk onder ons. Dat willen wij doen onder 
de bezieling van de H. Geest, en met geloof en 
vertrouwen in de bijstand onze Lieve Heer.  

Want, "als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs 
zwoegen de bouwers" (Psalm 127,1).

Duncan Wielzen, pastoraal werker

Pastoraal Woord

Het antwoord op deze vragen kan aanleiding zijn 
om na te denken over de zin en betekenis van een 
spiritualiteit van duurzaamheid. Over het thema 
‘geloof en duurzaamheid’ is veel geschreven. Dat 
geldt in mindere mate voor een spiritualiteit van 
duurzaamheid, ondanks de voor de hand liggende 
raakvlakken.  Immers, geloof en spiritualiteit 
veronderstellen elkaar.

Maar waar geloof vooral gezien wordt als iets 
van mensen die naar de kerk, moskee of mandir 
(hindoetempel) gaan, lijkt spiritualiteit ruimschoots 
aanwezig buiten het religieuze domein van 
onze samenleving. Dat maakt het aannemelijk 
om te veronderstellen dat een spiritualitiet van 
duurzaamheid ons allen aangaat, als wij nu geloven 
of niet. Een dergelijke spiritualiteit wil aanzetten 

tot een respectvolle omgang met de schepping 
en vriendschap met de aarde die alle mensen 

bewonen als hun gemeenschappelijk 
huis. We zijn allen verantwoordelijk om 

dit huis duurzaam te bewonen. Maar 
onze verantwoordelijkheid reikt ook 
verder naar de generaties die na 
ons dit huis gaan bewonen. Ook zij 
hebben het recht om te genieten van 
de rijkdommen die dit huis herbergt 
en voortbrengt. Dit recht schept voor 
ons de plicht om bewust om te gaan 

met deze rijkdommen. De basis voor 
vriendschap met onze planeet ligt in 

de intrinsieke relatie die ons met elkaar 
verbindt. Paus Franciscus wijst er in zijn 

encycliek op dat het belangrijk is dat we ons 
beseffen dat alles een gemeenschappelijke 

oorsprong heeft. “We vergeten dat wij ook stof zijn. 
Ons lichaam zelf is samengesteld uit elementen van 
de planeet, haar lucht laat ons ademen, haar water 
schenkt ons leven en voedt ons” (LS2).

Over duurzaamheid gesproken…
Ruim twee jaar geleden verscheen de encycliek 
Laudato Si van paus Franciscus, ‘over de zorg voor 
het gemeenschappelijk huis’. De encycliek sluit aan bij 
eerdere inspanningen van verschillende religieuze en 
levensbeschouwlijke tradities voor behoud van een gezond 
leefmilieu, duurzaamheid en wereldvrede. Hoe kunnen 
wij als kerk ervoor zorgdragen dat het enthousiasme 
waarmee de encycliek is onthaald niet verflauwt? En dat de 
zorgen en uitdagingen die de paus de wereldgemeenschap 
voorhoudt, niet stilletjes naar de achtergrond verdwijnen?
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kunst. Maar zo’n staafje is aan één kant erg heet, dat 
kan niet zonder handschoenen aangepakt. Maar ja, 
dat doen ze helaas soms wel, want dan heb je meer 
gevoel met de materie. Oei, wat doet dat zeer! Wie 
zich brandt moet op de blaren zitten.. 

In Enkhuizen waren wij in het Zuiderzeemuseum. 
Een en al vergane glorie, maar wel mooi om te zien. 
Visnetten knopen en vooral ook: gebruikte netten 
boeten. Niets was overbodig, alles werd gebruikt en 
hergebruikt, tot het echt niet meer kon. Zuinigheid 
met vlijt…  
Een vader met zijn zonen dreven meer dan een week 
op een losgeraakte ijsschots. Ze leefden van rauwe 
vis en een klein restje water, totdat er niets meer 
was. Biddend en wakend, vertrouwen op redding. 
Eindelijk werden ze gevonden en opgehaald. Helaas 
was het toen voor twee al te laat. Zij stierven korte 
tijd later aan de gevolgen van de ontberingen. 
Visserij: het was heel hard werken, voor een schamel 
bestaan. Grote onzekerheid, voor de dag van 
morgen, maar desondanks een rotsvast vertrouwen. 

De leerlingen van Jezus waren vissers (Paulus was 
tentenmaker). Zij wisten van wanten, maar toch 
leerde Jezus hun een les: gooi je netten uit aan 
de andere kant. Doe eens iets anders, verlaat de 
gebaande en bekende wegen. Vissers van mensen 
moesten het worden. Hoe vreemd zij er ook 
tegenover stonden, zij hebben geluisterd en zij zijn 
gegaan. Zij gaven hun harde bestaan voor een ander 
hard bestaan, leverden die kleine zekerheid van hun 
schamel bestaan in voor een onduidelijke toekomst. 
Als een smid werken en doen. Vol vuur gingen zij de 
wereld in. En als het een keer niet lukte, probeerden 
ze het gewoon opnieuw. 

Maar niet alleen tegen de leerlingen van het eerste 
uur heeft Jezus zijn opdracht gericht: Hij zei het tegen 
al zijn leerlingen, ook tegen ons. Vissers van mensen, 
andere wegen proberen. Ieder op eigen wijze, maar 
allemaal met hetzelfde voorbeeld. Dat kunnen wij 
ook! Niks geen heilige rest, maar een vurige kern! 

Deze vakantie, toeval of niet, deden wij heel wat 
vissersdorpen aan. Eerst in Maassluis, voor een 
priesterjubileum, Elburg, Enkhuizen en nog meer. 
Waarom spreken nou net die vissersdorpen en hun 
bewoners ons opeens aan, waarom verdient dat 
aandacht? 

In Elburg wandelden wij rond, tot bij een oude 
smidse. Een museumsmederij was het, maar de oude 
smid was aan het werk met een groepje jongeren, 
die blijkbaar het vak onder de knie wilden krijgen. En 
hoe doe je dat beter, dan door ze zelf aan het werk te 
zetten. Allemaal een voorschoot om en hup, aan het 
werk! Een oud ambacht, maar eigenlijk ook een serie 
spreekwoorden in levende lijve. Ze leggen hun ijzer 
in het vuur en ze smeden het ijzer als het heet is. De 
oude smid doet het voor. Hij  legt het roodgloeiende 
ijzer op het aambeeld, slaat het plat en maakt dan 
een krul in het platte eind. De jongens gaan aan de 
slag. Maar het ziet er toch wel heel anders uit dan de 
bedoeling was. Nog maar eens opnieuw het vuurtje 
opstoken en weer slaan en buigen. Oefening baart 

Vissersdorpen

In onze relatie met de aarde past dan een zekere 
nederigheid. Nederigheid is een belangrijke deugd 
voor een spiritualiteit van duurzaamheid. Het 
Latijnse woord voor deugd is humilitas. Daarin 
herkent u wellicht het woord humus: vruchtbare 
grond! Wij zijn als het ware uit humus geboren en 
moeten er ook dichtbij blijven (“Je keert terug naar 
de grond, waaruit je bent genomen: je bent stof, en 
tot stof keer je terug – Gen. 3,19).” Daarom moeten 
we ons niet verheven voelen boven de aarde. Het 
Engelse woord humility, dat nederigheid betekent, 
illustreert dat deugd en nederigheid heel dicht bij 
elkaar liggen, bijna één zijn.

Er ligt ook een verband tussen de mens (Adam) 
en het stof van het akker (adama) waaruit hij 
gemaakt is. Een spiritualiteit van duurzaamheid 
gaat dus uit van de intrinsieke, onbreekbare en 
onlosmakelijke relatie tussen de mens en de aarde, 
ons gemeenschappelijke huis. Het navolgen van 
een spiritualiteit van duurzaamheid vergt geen 
grote daden, maar krijgt concrete gestalte in 
kleine handelingen: minder gebruik van water, 
door bijvoorbeeld een kop koffie minder per dag. 
Wanneer u hierover verder nadenkt komt u wellicht 
vanzelf op het spoor van kleine handelingen die geen 
moeite kosten en waarmee u invulling kunt geven 
aan een spritualiteit van duurzaamheid.

Duncan Wielzen, pastoraal werker
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We staan weer aan het begin van een nieuw 
werkjaar. We moeten nog een hoop leren. Af en toe 
grijpen we misschien mis, maar met elkaar en met 
alle hulp die wij kunnen krijgen, gaat het vast weer 
lukken. 

Gerard van Dijk

Vragen die die aan bod komen zijn o.a.: Wie is 
Jezus? Wat is geloven? De Bijbel lezen: waarom en 
hoe? En wie is de Heilige Geest? Na Kerstmis en de 
jaarwisseling gaan we weer door: 9, 16, 23 en 30 
januari en de slotavond: 6 februari. 

Natuurlijk hoop ik van harte dat jouw belangstelling 
hierdoor is geprikkeld en dat je overweegt om mee 
te gaan doen. Of dat je iemand kent van wie je 
denkt: voor hem of haar zou zo’n cursus heel goed 
zijn! Schroom niet om contact te zoeken via email of 
telefoon. 

Voor informatie of aanmelding:

• parochiesecretariaat: 
 tel. 070-8209866, 

• email: 
  parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

• Zie voor meer informatie:  
 www.rk-alphacentrum.nl

De cursus wordt gegeven in het parochiecentrum 
van de Driekoningengemeenschap (bij de 
Paschaliskerk): Neuhuyskade 97, Den Haag.  
Na 17.00 uur is het gratis parkeren!

Ik groet u hartelijk, mede namens het Alpha-team, 
en wat ons betreft: tot 31 oktober! 

Dolf Langerhuizen, pastoor

Wellicht heb je weleens gehoord van een Alpha-
cursus. Wat is dat eigenlijk: zo’n Alpha-cursus? Het is 
met anderen op zoek gaan naar de zin van je leven. 
Dat is Alpha. Tijdens dertien interactieve en gezellige 
bijeenkomsten ontdek je wat het christendom en 
het katholieke geloof inhoudt. Stel al je vragen en 
praat met andere deelnemers door over boeiende 
onderwerpen. Je bent niet de enige; wereldwijd 
volgden ruim 29 miljoen mensen een Alpha. Vraag 
je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van 
je leven? Loop je rond met andere levensvragen 
of wil je meer te weten komen over het christelijk 
geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou! En we doen 
dit allemaal op een laagdrempelige, leerzame en 
gezellige manier. De Alpha-cursus is géén catechese-
cursus en er zijn geen colleges theologie. Het is 
echt bedoeld als kennismaken met het geloof. En 
als je denkt: ik wil mijn geloof weer oppakken en 
de basis van mijn geloof weer wat opfrissen: ook 
dan ben je van harte welkom! Je ontmoet leuke, 
nieuwe mensen. Je denkt samen na over vijftien 
inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn 
eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor. En 
het is helemaal gratis! 

De eerste (introductie) avond is op dinsdag 
31 oktober en begint met een gezamenlijke maaltijd 
om 18.45 uur. Samen eten doen we iedere avond; 
het is gezellig, we ontmoeten elkaar, praten met 
elkaar en het hoort helemaal bij de Alpha-cursus. De 
cursus bestaat vervolgens uit 10 achtereenvolgende 
avonden: 7, 14, 21 en 28 november en 12 december. 
Ook is er een zaterdag bij: 16 december. 

Parochie Maria Sterre der Zee biedt 
Alphacursus aan
Hieronder volgt een bericht van pastoor Dolf Langerhuizen 
van de parochie Maria Sterre der Zee over de Alphacurus 
die hij met een aantal vrijwilligers vanaf komend najaar 
zal verzorgen. De mogelijkheden worden onderzocht 
om met beide Haagse parochies in de toekomst samen 
één Alphacurus aan te bieden.  Mocht je je meer willen 
verdiepen in het christendom en het katholieke geloof, dan 
bestaat er vanaf nu in ieder geval de mogelijkheid om in 
Den Haag aan de Alphacursus mee te doen.  
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Katholiek  
onderwijs op 
r.‑k. basisschool  
't Palet

In gesprek met Oscar Demesmaeker, 
directeur
Hoe wordt godsdienst of levensbeschouwelijk onderwijs 
gegeven in een klas met leerlingen van uiteenlopende 
religieuze achtergronden? En hoe bereidt de school deze 
kinderen voor op hun actieve inbreng in een samenleving 
met toenemende pluraliteit? Hoe worden zij voorbereid om 
te leren leven met verschillen en verbindingen aan te gaan 
over religieuze en culturele grenzen heen? Welke rol speelt 
de katholieke traditie daarbij en wat is haar inbreng?

Achtergronden
't Palet is een katholieke basisschool en valt onder 
het bestuur van Stichting Lucas Onderwijs. De 
school heeft drie vestigingen verspreid over de 
Schilderswijk. Het hoofdgebouw bevindt zich in de 
Vaillantlaan 230 en de overig twee dependances 
zijn in de Doedijnsstraat 4 en in de Gerard Doustraat 
192. Het motto van 't Palet is "Samen school zijn". 
Hieraan wil de school invulling geven in samenspraak 
met alle betrokkenen op de drie locaties, inclusief 
diverse partners in de wijk. Vooral dat laatste maakt 
't Palet tot een brede buurtschool. Volgens directeur 
Oscar Demesmaeker vergroot de samenwerking 
tussen ouders, buurt en school de kansen van de 
kinderen.

De ruim 600 leerlingen wonen veelal in de 
Schilderswijk. De leerlingenpopulatie bestaat 
overwegend uit kinderen met een islamitische 
achtergrond als gevolg van de veranderde 
bevolkingssamenstelling van de afgelopen 40  jaar in 

de wijk. "Toen ik hier begon in 1978 
had ik 36 kinderen in mijn klas; 18 
autochtone leerlingen die niet 
erg gemotiveerd waren en 18 

die rechtstreeks uit het 
buitenland kwamen en 
mij niet verstonden. 
Dus dat was niet 

gemakkelijk", illustreert 
dhr. Demesmaeker de moeizame 

beginjaren. Nu is naar schatting 1 op 20 overwegend 
islamitische kinderen van christelijke huize.

Katholieke basisschool? 
Op de vraag hoe de school als 'katholieke 
basisschool’ omgaat met de overwegend 
islamitische leerlingen en hun ouders, reageert dhr. 
Demesmaeker als volgt: "Kijk op het moment dat 
een ouder een kind komt inschrijven, melden wij dat 
wij van huis uit een katholieke school zijn en melden 
we wat dat voor ons betekent. Dus wij vertellen 
dat we aandacht schenken aan verschillende 
godsdiensten en hun religieuze feesten, dus ook het 
kerstfeest en Pasen en dat wij ontmoetingsonderwijs 
voorstaan. We vertellen er ook bij dat wij bepaalde 

thema’s vanuit verschillende godsdienstige 
invalshoeken benaderen, zodat wij niet alleen de 
verschillen maar vooral ook de overeenkomsten 
kunnen laten zien...  We zijn hier niet om die 
kinderen katholiek te maken, maar we hebben wel 
oog voor mekaar, we leven met z’n allen hier in 
deze wijk en hoe kun je dan respect voor mekaar 
opbrengen als je niets van elkaar af weet? Of sterker 
nog, je sluit anderen buiten. Dat is niet ons idee. We 
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zijn een open school en we gaan er open mee om. 
Daar begint het mee, dus dat is al bij de aanname 
van een kind op onze school".

De achterliggende gedachte om aandacht te 
besteden aan verschillende religieuze feesten is om 
leerlingen vertrouwd te maken met de diversiteit 
zoals weerspiegeld op school en in de wijdere 
samenleving. Dat er bij leerlingen dus het besef gaat 
groeien dat het helemaal niet vreemd is om iets 
anders te geloven dan een ander en dat er ondanks 
de verschillen ook overeenkomsten zijn.

Volgens dhr. Demesmaeker kiezen de meeste 
islamitische ouders voor deze katholieke school 
"omdat het heel dichtbij is, of ze hebben gehoord 
van de buurvrouw dat het een goede school is". De 
meeste ouders vinden het volgens hem verder prima 
dat de school een christelijke achtergrond heeft. "We 
hebben hier veel islamitische ouders, logischerwijs, 
en die vinden dat op zich prima, omdat zijzelf ook 
gelovig zijn; ze vinden het niet erg dat anderen dat 
ook zijn".

Godsdienst/levensbeschouwelijke vorming
Ondanks het groot aantal kinderen met een 
religieuze achtergrond kiest de school niet voor 
een aparte of welbepaalde godsdienstmethode. 
Godsdienst of levensbeschouwelijke vorming 
gebeurt aan de hand van thema's waaraan een 
religieuze dimensie wordt toegevoegd. Zo wordt 
bijvoorbeeld het thema 'groei' gekoppeld aan 
de lente. Vervolgens wordt vanuit verschillende 
godsdienstige invalshoeken gekeken naar het thema; 
dat geldt evenzeer voor een thema als 'vasten’. 
Daarover wordt met de kinderen gesproken "omdat 
zij mogen weten waarom iemand die naast hen zit 
niet eet en wat de achterliggende gedachte daarvan 
is", aldus dhr. Demesmaeker. Door de thema’s vanuit 
verschillende religieuze gezichtspunten te belichten 
wordt volgens hem meteen ook aandacht besteed 
aan de religieuze achtergronden en opvoeding 
van de leerlingen, waarbij het vooral gaat om het 
ontdekken van de overeenkomsten.

Hoe de school ruimte biedt aan de godsdienstige 
of levensbeschouwelijk eigenheid c.q. identiteit 
van de leerlingen heeft volgens dhr. Demesmaeker 
alles van doen met het zo open en eerlijk mogelijk 
bespreekbaar maken van allerlei zaken. "Je moet 
eigenlijk alles bespreekbaar maken ook al krijg 
je dan dingen te horen die je misschien niet zo 
leuk vindt", benadrukt hij. Dat geldt niet alleen 
voor leerkrachten, maar ook voor ouders met hun 
kinderen. Dat stimuleert bij kinderen een open 

houding naar elkaar. Dat is ook nodig om het 'wij-zij’ 
denken te doorbreken, omdat er ook kinderen zijn 
die in dat patroon vastzitten. 

De godsdienstige vorming zit ook in de 
voorbereiding van enkele religieuze feesten, 
zoals het kerstfeest, Diwali en het Suikerfeest. Die 
voorbereiding gebeurt in de verschillende groepen. 
Daar wordt aandacht besteed aan de inhoud van 
het feest. Voor het kerstfeest krijgen de leerkrachten 
inhoudelijke ondersteuning van een theologe. En 
bij islamitische feesten zijn enkele islamitische 
leerkrachten betrokken waarvan een van hen zelf 
ook deskundig is op het gebied van de islam. Tussen 
deze leerkracht en de theologe is er sprake van 
een goede samenwerking bij het uitdiepen van 
de religieuze dimensies die aan bepaalde thema’s 
worden toegevoegd.

Regels
't Palet hanteert gedragsregels die erop gericht 
zijn het kind te vormen in zijn moreel-ethische 
ontwikkeling. Op diverse plaatsen binnen de school 
hangen Edje’s 8 gouden regels, verwoord (en 
berijmd) op het niveau van kinderen.  

De gedragsregels gelden eveneens voor ouders en 
leerkrachten van wie verwacht wordt dat zij die 
ook voorleven, door hun eigen handelen daarop 
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af te stemmen. Op die manier leren kinderen hoe 
zij al op jonge leeftijd kunnen meewerken aan een 
prettig leefklimaat voor zichzelf en voor elkaar. Ze 
leren hierdoor ook rekening te houden met anderen 
en hoe zij op een aangename manier met elkaar 
kunnen omgaan. Maar ze leren vooral ook dat regels 
nodig zijn om het leven prettig voor elkaar te maken, 
want "REGELS daar heeft iedereen PLEZIER van", 
wordt hen bijgebracht.

Waarden
Behalve de gedragsregels hanteert 't Palet een 
drietal kernwaarden: innovatief, zorgzaam en 
betrokken. Deze drie zijn gericht op de persoonlijke 
ontwikkeling van leerlingen en haken weer aan 
bij andere waarden zoals eigenheid, plezier en 
zinvolheid. 

Deze waarden hangen samen met enkele normen 
die teruggrijpen op Edje’s 8 gouden regels.

je mag hulp of advies vragen. 
Vind je iets moeilijk? (Vraag gerust om hulp!) 

 

we houden ons aan regels (Regels, daar 
heeft iedereen plezier van!)

we staan open voor veranderingen en voor 
anderen (Anders is toch niet raar!) 

 

kennis deel je met anderen (Samen weet je 
meer, samen kan je meer!).

De gedragsregels, waarden en normen hangen 
overal in de school en zijn voor iedereen zichtbaar. 

Vanaf de eerste schooldag van het 4-jarig kind 
wordt hem of haar geleerd bij binnenkomst de juf 
of meester een hand te geven, aan te kijken en te 
groeten.  Volgens dhr. Demesmaeker dragen deze 
gedragsregels, waarden en normen bij tot een goede 
werkhouding en een klimaat van gemoedelijkheid en 
discipline. "Het maakt voor iedereen zoiets duidelijk 
van: "zo doen wij dat gewoon hier".

Excellente school
In januari 2016 ontving de school uit handen van 
staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) het 
predicaat 'excellente school'. Deze onderscheiding 
werd toegekend vanwege de enorme inspanningen 
op het gebied van taal- en cultuuronderwijs. 
Die erkenning is het resultaat van jarenlange 
inspanning. In het schooljaar 2012-2013 werd 
een aanvang gemaakt van het leerkansenprofiel. 
De onderliggende gedachte hierbij was de zorg 
om leerlingen zich zo breed mogelijk te laten 
ontwikkelen en hen de kans bieden alle kwaliteiten 
van zichzelf te ontdekken. Het leerkansenprofiel 
bracht een verlenging van de lestijd met zich mee. 
Leerlingen konden een uur langer op school blijven. 
Dat gaf de mogelijkheid tot uitbreiding van het 
bestaande lespakket met vakken zoals beeldend 
vormen, theater, muziek, techniek/ICT en sport en 
beweging. "We wilden geen reken- en taalschool 
zijn, maar willen het juist hebben over de brede 
ontwikkeling van kinderen. Daar hoort dan uiteraard 
de hele cultuur bij", aldus dhr. Demesmaeker. Vier 
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schoolcontext bepaalt 
in grote mate de keuzes die 

er worden gemaakt. Deze zijn gericht op de brede 
ontwikkeling van leerlingen die voorbereid worden 
om bij te dragen aan een inclusieve samenleving. 
De kracht van de school ligt in haar vermogen om 
op een nieuwe, verfrissende en eigentijdse wijze 
invulling te geven aan het begrip 'katholiciteit'. Dat 
gebeurt met een openheid naar andere culturen 
en godsdiensten. Niemand wordt buitengesloten; 
iedereen is welkom die de gedragsregels, waarden 
en normen respecteert. Kinderen die rechtstreeks 
uit het buitenland komen worden opgevangen. En 
kinderen die op een andere basisschool niet worden 
aangenomen krijgen op 't Palet een kans en een 
veilige haven. Daarin weerklinkt een bekende echo 
uit het Evangelie. Is dat minder katholiek?

Duncan Wielzen, pastoraal werker

jaar na introductie van het leerkansenprofiel 
kreeg de school de status van 'excellente 
school’. 

Het project The Residents biedt leerlingen de 
kans zich 3 jaar lang muzikaal op een symfonisch 
instrument te ontwikkelen. Ruim 80 leerlingen 
nemen deel aan het leerorkest dat is ontstaan uit 
een samenwerkingsverband tussen de gemeente 
Den Haag en het Residentie orkest samen met twee 
andere basisscholen in Den Haag. Leerlingen hebben 
eerder optredens verzorgd in de Philipszaal en 
theater Vaillant. Dat gebeurt nog steeds, maar ook 
bij elkaar in huiskamers en in bejaardentehuizen. 
Een hoogtepunt vormde het optreden bij 
gelegenheid van het bezoek van Koning Willem 
Alexander en Koningin Maxima in 2014.

Tot slot
Op het eerste gezicht wijst weinig erop dat 't Palet 
een katholieke basisschool is. De school profileert 
zich als een brede buurtschool. 85-90 % van de 
leerlingen heeft een islamitische achtergrond. In het 
curriculum van de school ontbreekt een duidelijke 
katholiek-christelijke godsdienstmethode. De 
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Liturgisch rooster Emmaus
wijzigingen voorbehouden

E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering 
Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingscollecte naast de reguliere collecte

Dag Datum Bijzonderheden Tijdstip type Voorganger Koor

woensdag: 10.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag:  13.00 uur Eucharistieviering

Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering

Na iedere viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee

zo 01 okt 26 e Zondag door het jaar 10.00 uur E Dernee Meidenkoor 
Cathia Alkema

za 07 okt 26 e Zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Wil van Leeuwen
zo 08 okt 27 e Zondag door het jaar 10.00 uur W&C Toos Engel Phoenixkoor 

Nico Vlasveld
za 14 okt 28 e Zondag door het jaar 13.00 uur E Hayon Leonardo Valiante
zo 15 okt Gezamenlijke  viering Emmaus 

jubileumviering. Pastoor 
Dernee, 40 jaar Priester

10.00 uur E Allen Emmauskoor 
Barnabas

za 21 okt 29e Zondag door het jaar 
Wereldmissiedag  
A-collecte, Incl. kinderen

13.00 uur E Hayon/Kuhlmann Leonardo Valiante

zo 22 okt 29e Zondag door het jaar 
Wereldmissiedag  
A-collecte, Incl. kinderen

10.00 uur E Hayon/Kuhlmann Emmauskoor 
Barnabas

wo 25 okt Geloofs en ontmoetingsdag 10.00 uur E Andre Vis
za 28 okt 30 e Zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee/Kuhlmann Leonardo Valiante
zo 29 okt 30 e Zondag door het jaar 10.00 uur E Pex Emmauskoor 

Barnabas
wo 01 nov Allerheiligen 

Hoogfeest
10.00 uur E Dernee

do 02 nov Allerzielen 10.00 uur E Dernee Emmauskoor 
Ed van Aken

za 04 nov 31 e Zondag door het jaar 13.00 uur E Hayon Leonardo Valiante
zo 05 nov 31 e Zondag door het jaar 10.00 uur E Dernee Meidenkoor 

Cathia Alkema
za 11 nov 32 e Zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee/Kuhlmann Leonardo Valiante
zo 12 nov 32 e Zondag door het jaar 10.00 uur E Pex Phoenixkoor 

Nico Vlasveld
za 18 nov 33 e Zondag door het jaar 13.00 uur E Hayon Leonardo Valiante
zo 19 nov 33 e Zondag door het jaar 13.00 uur W&C Wielzen Emmauskoor 

Barnabas
za 25 nov Christus Koning 13.00 uur E Hayon Leonardo Valiante
zo 26 nov Christus Koning 10.00 uur E Hayon/v Adrichem Emmauskoor 

Barnabas
za 02 dec 1 e Zondag van de  Advent 13.00 uur E Hayon Leonardo Valiante
zo 03 dec 1 e Zondag van de  Advent 10.00 uur W&C Ria Scholtes Meidenkoor 

Cathia Alkema
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za 09 dec 2 e Zondag van de  Advent 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 10 dec 2 e Zondag van de  Advent 10.00 uur E van Waasdijk Phoenixkoor 

Nico Vlasveld
za 16 dec 3 e Zondag van de  Advent 13.00 uur W&C Kuhlmann Leonardo Valiante
zo 17 dec 3 e Zondag van de  Advent 10.00 uur E Hayon Emmauskoor 

Barnabas
wo 20 dec Boeteviering 10.00 uur B Kuhlmann  
za 23 dec 4 e Zondag van de  Advent 13.00 uur E Hayon Leonardo Valiante
zo 24 dec Kerstavond 19.00 uur 

22.00 uur

W&C 

E

Dernee  

Dernee

Meidenkoor Cathia 
Alkema

Emmauskoor/ Barnabas
ma 25 dec Hoogfeest van Kerstmis 10.00 uur E Dernee Emmauskoor 

Barnabas
di 26 dec 2e Kerstdag gezamenlijke 

viering MED
za 30 dec H. Familie 13.00 uur E Hayon Leonardo Valiante
zo 31 dec H. Familie oudejaarsdag 10.00 uur E Pex Emmauskoor 

Barnabas

Liturgisch rooster Maria van Eik en Duinen
wijzigingen voorbehouden

Dag Datum Bijzonderheden Tijdstip Type Voorganger Koor

Dinsdag: 10.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag: 13.00 uur Eucharistieviering

Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering

Na de viering op zondag is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee

E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering 
Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingscollecte naast de reguliere collecte

zo  1 okt 26e zondag door het jaar 10.00 uur E Hayon/v Adrichem Gezinsviering
za 7 okt 27e zondag door het jaar 13.00 uur E Hayon Samenzang
zo 8 okt 27e zondag door het jaar 10.00 uur E Pex Deo Sacrum
za 14 okt 28e zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Gezinskoor
zo 15 okt Gezamenlijke  viering Emmaus 

jubileumviering. Pastoor 
Dernee, 40 jaar Priester

E  

za 21 okt 29e zondag door het jaar A: 
Wereldmissiedag 
Incl. kinderen

13.00 uur W&C v Adrichem Samenzang

zo 22 okt 29e zondag door het jaar  
A: Wereldmissiedag 
Incl. kinderen

10.00 uur E Groenewegen Deo Sacrum
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za 28 okt 30e zondag door het jaar 13.00 uur E Hayon Gezinskoor
zo 29 okt 30e zondag door het jaar 10.00 uur E Hayon/v Adrichem Cantorij

wo  1 nov Allerheiligen - Hoogfeest 19.00 uur E Hayon Gemengdkoor Deo 
Sacrum

do  2 nov Allerzielen - Na afloop in 
processie naar de begraaf- 
plaats

19.00 uur E Hayon Gemengdkoor Deo 
Sacrum

za  4 nov 31e zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Samenzang
zo  5 nov 31e zondag door het jaar 10.00 uur E Hayon Gezinsviering
za  11 nov 32e zondag door het jaar 13.00 uur E Hayon Gezinskoor
zo  12 nov 32e zondag door het jaar 10.00 uur E Dernee/Kuhlmann Deo Sacrum
za  18 nov 33e zondag door het jaar 

Collecte jongeren
13.00 uur W&C Wielzen Samenzang

zo   19 nov 33e zondag door het jaar 
Collecte jongeren

10.00 uur E Groenewegen Cantorij

za  25 nov Christus Koning 13.00 uur E Dernee Gezinskoor
zo   26 nov Christus Koning 10.00 uur W&C Kuhlmann Deo Sacrum
za   2 dec 1e Zondag van de  Advent 13.00 uur E Dernee Samenzang
zo   3 dec 1e Zondag van de  Advent 10.00 uur E Hayon Gezinsviering
za  9 dec 2e Zondag van de  Advent 13.00 uur E Hayon/Kuhlmann Gezinskoor
zo  10 dec 2e Zondag van de  Advent 10.00 uur W&C v Adrichem Deo Sacrum
za 16 dec 3e Zondag van de  Advent 13.00 uur E Hayon Samenzang
zo  17 dec 3e Zondag van de  Advent 10.00 uur E Groenewegen Cantor
di   19 dec Boeteviering 10.00 uur B v Adrichem Samenzang
za   23 dec 4e Zondag van de  Advent 13.00 uur E Dernee Gezinskoor
zo  24 dec 4e Zondag van de  Advent 10.00 uur E Hayon Deo Sacrum
zo   24 dec Kerstavond - Kinder- en 

gezinsviering 

Kerstnachtmis

19.00 uur 

22.00 uur

W&C 

E

v Adrichem 

van Waasdijk

Gezinskoor 

Deo Sacrum
ma  25 dec Hoogfeest van Kerstmis 10.00 uur E Hayon/Kuhlmann Deo Sacrum
zo  25 dec Kindjewiegen 12.00 uur
ma  26 dec 2e Kerstdag gezamenlijke 

viering
10.00 uur E Allen Cantorij

za  30 dec H. Familie 13.00 uur E Dernee Samenzang
zo  31 dec H. Familie - oudejaarsdag 10.00 uur E Hayon Herenkoor
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Dag Datum Bijzonderheden Tijd TYPE Voorganger Koor

Liturgisch rooster Pastoor van Ars
Wijzigingen voorbehouden

Donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering

Vrijdag: 09.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering

Na de ochtendvieringen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee

E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering 
Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B:  bestemmingscollecte naast de reguliere collecte

zo  1 okt 26 e Zondag door het jaar 10.30 uur E Waasdijk Philippijns koor

za 7 okt 27 e Zondag door het jaar 19.00 uur E Hayon 

zo 8 okt 27 e Zondag door het jaar 10.30 uur E Dernee/v Adrichem Connection

za 14 okt 28 e Zondag door het jaar 19.00 uur E Hayon 

zo 15 okt Gezamenlijke  viering Emmaus 
jubileumviering. Pastoor 
Dernee, 40 jaar Priester

E Emmaus

za 21 okt 29 e Zondag door het jaar 
Wereldmissiedag  
A-collecte, Incl. kinderen

19.00 uur E van Waasdijk

zo 22 okt 29 e Zondag door het jaar 
Wereldmissiedag  
A-collecte, incl. kinderen

10.30 uur W&C v. Adrichem parochie-koor

za 28 okt 30 e Zondag door het jaar 19.00 uur E Hayon 

zo 29 okt 30 e Zondag door het jaar 10.30 uur E Dernee Phoenix

wo  1 nov Allerheiligen Hoogfeest 10.00 uur E Hayon Leo Hartman orgel 

do  2 nov Allerzielen 10.30 uur E Hayon Leo Hartman orgel

za  4 nov 31 e Zondag door het jaar 19.00 uur E van Waasdijk

zo  5 nov 31 e Zondag door het jaar 10.30 uur W&C Wielzen 

za 11 nov 32 e Zondag door het jaar 19.00 uur E van Waasdijk

zo 12 nov 32 e Zondag door het jaar 10.30 uur E Hayon Connection

za 18 nov 33 e Zondag door het jaar 19.00 uur E Hayon

zo 19 nov 33 e Zondag door het jaar 10.30 uur E Vervooren Phoenix

za 25 nov Christus Koning 19.00 uur E Hayon

zo 26 nov Christus Koning 10.30 uur E Dernee parochie-koor

za 2 dec 1 e Zondag van de  Advent 19.00 uur E Hayon

zo   3 dec 1 e Zondag van de  Advent 10.30 uur E Vervooren Phoenix

za 9 dec 2 e Zondag van de  Advent 19.00 uur E van Waasdijk

zo   10 dec 2 e Zondag van de  Advent 10.30 uur E Hayon gospel-koor  
olv Shirley S. Zichem

za 16 dec 3 e Zondag van de  Advent 19.00 uur E van Waasdijk

zo   17 dec 3 e Zondag van de  Advent 10.30 uur W&C Kuhlmann Nico Vlasveld orgel

do  21 dec Boeteviering 10.00 uur B Kuhlmann
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Liturgisch rooster Titus Brandsma
wijzigingen voorbehouden

Dag Datum Bijzonderheden tijd Voorganger Koor

Vrijdag: 10.00 uur viering

Zondag: 10.30 uur viering

Na iedere viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee

E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering 
Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingscollecte naast de reguliere collecte

zo 1 okt  26e Zondag door het jaar 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor

zo 8 okt  27e Zondag door het jaar 10.30 uur E Hayon/Wielzen VocAnimo

zo 15 okt Gezamenlijke  viering Emmaus 
jubileumviering. Pastoor 
Dernee, 40 jaar Priester

E  

zo 22 okt 29e Zondag door het jaar 
Wereldmissiedag  
A-collecte, Incl. kinderen

10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor

zo 29 okt 30e Zondag door het jaar 10.30 uur W&C Ria Scholtes Titus Brandsmakoor

wo 1 nov Allerheiligen 10.00 uur E Pex  

do 2 nov Allerzielen 19.00 uur W&C Wielzen  

zo 5 nov 31e Zondag door het jaar 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor

zo 12 nov 32e Zondag door het jaar 10.30 uur W&C Van Adrichem VocAnimo

zo 19 nov 33e Zondag door het jaar 10.30 uur E Hayon Caritaskoor

zo 26 nov Christus Koning 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor

zo 3 dec 1e Zondag van de  Advent  
Start adventsactie

10.30 uur E Dernee Titus Brandsmakoor

zo 10 dec 2e Zondag van de  Advent 10.30 uur E Dernee VocAnimo

za 23 dec 4 e Zondag van de  Advent 19.00 uur E van Waasdijk

zo   24 dec kerstavond 19.00 uur

22.00 uur

W&C

E

Kuhlmann

Hayon Connection
ma  25 dec Hoogfeest van Kerstmis 10.30 uur E van Waasdijk Gaudete

di   26 dec 2e Kerstdag  
gezamenlijke viering MED

za 30 dec H.Familie 19.00 uur E Hayon

zo 31 dec H. Familie Oudejaarsdag 10.30 uur E Dernee Leo Hartman
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vr 15 dec Boeteviering 10.00 uur B Wielzen  

zo 17 dec 3e Zondag van de  Advent 10.30 uur E Pex Caritaskoor

zo 24 dec 4e Zondag van de Advent

Kerstavond

19.00 uur 

22.00 uur

W&C

E

Wielzen

Pex

Kinderkoor Titus 
Brandsmakoor

ma 25 dec Hoogfeest van Kerstmis 10.30 uur E Pex VocAnimo

di 26 dec 2e Kerstdag  
gezamenlijke viering MED

zo 31 dec H. Familie-Oudejaarsdag 10.30 uur W&C Wielzen Titus Brandsmakoor

Vrijwilliger in de kerk

Om een parochie/geloofsgemeenschap goed te laten 
functioneren,  zijn en blijven veel vrijwilligers nodig. 
Het schoonhouden van de kerk, het schenken van 
een kopje koffie, de voorbereiding van de liturgie, 
het geven van catechese, de diaconale zorg voor 
onze medemens, het is slechts een greep uit de 
activiteiten waar al onze vrijwilligers mee bezig zijn.  

Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het 
Beleidsplan vrijwilligers versie 2017. Hiermee zetten 
we weer een stap dichterbij het doel met elkaar één 
parochie te zijn. Niet alleen op de manier waarin 
wij ons geloof beleven, maar ook in hoe we met 
elkaar in de parochie samenwerken. Het plan geeft 
geen regels, maar richtlijnen om gezamenlijk op 
een eenduidige manier invulling te geven aan hoe 
we omgaan met onze vrijwilligers. Het Beleidsplan 
vrijwilligers kunt u vinden op de website van onze 
Parochie de Vier Evangelisten.

Maar om ook in de toekomst de diverse 
werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren, blijven 
wij afhankelijk van enthousiaste en geïnspireerde 
vrijwilligers. Lijkt het u wat om actief in uw 
geloofsgemeenschap aan de slag te gaan?  We heten 
u van harte welkom en zullen samen met u bekijken 
welke activiteit u kunt gaan uitvoeren, afhankelijk 
van de wensen en competenties.

U kunt zich opgeven bij het lokale of het centrale 
parochiesecretariaat. Vandaar uit wordt u door 
verwezen naar de vrijwilligerscoördinator die met u 
een afspraak maakt.

Emmaus:  
Leyweg 930  (dhr. W. Brizee)

Maria van Eik en Duinen:  
Loosduinse Hoofdstraat 4  (mevr. W. v/d Lans)

H. Pastoor van Ars:  
Aaltje Noordewierstraat 4  (mevr. I. Giezeman)

Titus Brandsma;  
Kamperfoeliestraat 279   (mevr. R. Scholtes)

Willem Brizee
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             Dames- & Heren 

 Kapper zonder afspraak 

Natascha Jutte-Bleumer 
Dalerveenstraat 46
2545 NE Den Haag
T: 070 - 369 52 46 
E: info@loopopwolken.nl
I:  www.loopopwolken.nl

Jong, oud, ziek of gezond iedereen is welkom!

Provoet lidnr. 304105
Kwaliteitsregistratie
voor pedicurenr. 7126
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Uw wensen vastgelegd
Het is goed een 
testament te laten 
opmaken, zodat u 
bepaalt waar uw 
erfenis naartoe 
gaat. Wellicht wilt 
u ook een deel ten 
goede laten komen 
aan het werk van 
uw parochie. Dat kan door de Parochie de Vier 
Evangelisten in uw testament te zetten. Zó versterkt u 
de basis van de parochie. 

Er was een tijd waarin u actief deelnam aan het 
parochieleven. Die tijd is veranderd en veel van wat 
vanzelf sprak is veranderd of verdwenen. Dat wil niet 
zeggen dat er niets meer over is dat waardevol is. De 
boodschap van Jezus is nog even actueel, misschien 
zelfs nog dringender nodig dan voorheen! Niemand 
leeft voor zichzelf, dat geloven wij. Het zou toch naar 
zijn, wanneer iedereen niet verder kijkt dan zijn eigen 
kleine wereld.

Wij geloven in een wereld waarin mensen betrokken 
zijn op elkaar, elkaar de ruimte geven en helpen waar 
dat nodig is. Alleen met steun van mensen als u kan 
het werk aan en voor het Evangelie doorgaan. Met de 
parochie als erfgenaam werkt u toch nog mee aan de 
toekomst. Is dat geen mooie gedachte?

Erfbelasting? 
Het maakt niet uit of je rijk of arm bent. Ook met een 
klein bedrag is de parochie geholpen. Kies een vorm 
van nalaten die bij u past

Wat u ons nalaat, komt volledig ten goede aan het 
werk van uw parochie. Wij betalen namelijk geen 
erfbelasting. Dankzij onze ANBI-status 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) 
is de parochie grotendeels vrijgesteld 
van belasting over schenkingen en 
erfenissen. Particuliere erfgenamen 
betalen wél belasting over de erfenis die zij 
ontvangen.

U kunt de parochie op verschillende manieren in uw 
testament opnemen:

Geven na leven
Heel veel parochianen doen mee aan de actie Kerkbalans. 
Dat is een belangrijke steun voor het werk van de parochie. 
Maar wist u, dat u ook na uw overlijden de parochie kunt 
steunen? Zelfs als u niet meer leeft, draagt u dan nog bij 
aan de verkondiging 
van de Boodschap van 
Jezus.

Erfstelling
Bij een erfstelling benoemt u de parochie tot (mede)
erfgenaam, zodat de parochie een bepaald deel van 
uw nalatenschap ontvangt. Hoeveel dat is, bepaalt u 
natuurlijk zelf!

Legaat
Een legaat is ideaal als u ons niet tot erfgenaam 
wilt benoemen, maar wel in uw testament wilt 
opnemen. U laat dan een vastgesteld geldbedrag, een 
percentage of (onroerend) goed - bijvoorbeeld een 
kunstwerk, huis of aandelenportefeuille - na.  
Zó legt u dus heel precies vast wat de parochie u 
waard is (was). 

Een testament
Een testament is een notariële akte, waarin u vastlegt 
wat er na uw overlijden met uw bezittingen moet 
gebeuren. U kunt geld of goederen nalaten aan 
familieleden, uw partner, een goede vriend, of een 
goed doel; liever niet naar de fiscus! Voor het laten 
opmaken of wijzigen van een testament, moet u naar 
een notaris. Samen met hem of haar bepaalt u wat er 
in uw testament komt te staan. 

Hoe stel ik een testament op?
Heeft u nog geen testament, neem dan eerst contact 
op met een notaris. Die stuurt u informatie toe, 
zodat u weet hoe u zich kunt voorbereiden op uw 
bezoek aan de notaris. De notaris kan u adviseren 
over wat er mogelijk is in uw situatie. Op basis van uw 
wensen maakt de notaris dan uw testament op. Dit 
is rechtsgeldig zodra u en de notaris het testament 
ondertekend hebben. Wilt u de Parochie de Vier 
Evangelisten opnemen in uw testament? Gebruik 
dan onze statutaire naam R.K. Parochie de Vier 
Evangelisten.

Kan ik mijn testament aanpassen?
Een opgemaakt testament kunt u op elk moment 
laten aanpassen. Het is zelfs verstandig om na enkele 
jaren te kijken of uw testament nog is afgestemd op 
uw persoonlijke situatie, want die kan veranderen. 
Elke wijziging of herroeping van een bestaand 
testament moet weer via een notaris geregeld 
worden. Het verscheuren van een afschrift van een 
bestaand testament heeft geen rechtskracht. Uw 
testament blijft dan gewoon geldig.

Benodigde gegevens voor opname in uw testament
Statutaire naam: R.K. Parochie de Vier Evangelisten 
(geloofsgemeenschap…) 
Adres: Leyweg 930, 2545 GV Den Haag 
Fiscaal nummer 823711225
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Ben u langdurig ziek, arbeidsongeschikt of kent 
u mensen die langdurig ziek zijn? Dan kan het 
fijn zijn om deel te nemen aan een retraite. In 
de retraite komen onderwerpen aan de orde die 
helpen om inspiratie op te doen, die een steuntje 
in de rug geven en levenskracht en -plezier helpen 
te versterken. Dat gebeurt door gesprekken, met 
muziek, teksten en meer creatieve uitingsvormen. 
Ook is er ruimte om wat te wandelen, een boek te 
lezen of je even terug te trekken. 

In een samenleving die prestatiegericht is, is het 
voor mensen die niet meer deel kunnen nemen 
aan het arbeidsproces soms moeilijk om te leven 
met het gevoel  buitengesloten  te zijn. Dit is 
aanleiding geweest voor de parochie Maria Sterre 
der Zee uit Den Haag Noord om op zoek te gaan 
naar fondsen die geld beschikbaar willen stellen 
voor deze doelgroep. De Katholieke Stichting ter 
bevordering van Welzijnswerk heeft nu voor 2017 
en 2018 subsidie toegekend om retraites voor deze 
doelgroep te organiseren. 

De eerste retraite vindt plaats van dinsdag 17 t/m 
donderdag 19 oktober 
bij Onze Lieve Vrouwe 
ter Nood in Heiloo. 

Iedereen is welkom, je 
hoeft niet katholiek of 
protestant te zijn om 
deel te nemen. Ook 
wordt er in de retraite 
rekening gehouden met mogelijke beperkingen van 
deelnemers. 

Van de deelnemers wordt een kleine eigen bijdrage 
gevraagd, maar dit mag deelname aan de retraite 
niet verhinderen. 

Voor meer informatie en opgave:  
Greet Kappers, 06 46266964 of  
per email: g.kappers@planet.nl.

Aan tafel

Bijbelstudies over 
gesprekken met 
Jezus

Aandacht voor mensen die 
langdurig ziek zijn

In het nieuwe seizoen 
starten wij met een 
serie Bijbelstudies in de 
pastorie van Maria van Eik 
en Duinen. Deze serie is 
een voortzetting van het 
project 'Geloven Nu’. Vanaf september 
tot en met april 2018 komen wij maandelijks bijeen 
rondom een evangelietekst waarin sprake is van 
een maaltijd. 'Samen een maaltijd gebruiken is 
een goede manier om elkaar van hart tot hart te 
ontmoeten. In het Nieuwe Testament vinden we 
veel verhalen waarin Jezus met mensen aan tafel 
ging. Deze ontmoetingen leidden vaak tot mooie, 
prikkelende en confronterende gesprekken.’

We beginnen deze serie 'Aan 
tafel’ dan ook gepast 
met een maaltijd in 
de pastorie van Maria 

van Eik en Duinen, op 
11 september om 18.30 uur. 

Hierna volgt de eerste van acht inspirerende 
Bijbelstudies die aanmoedigen om open te staan 
voor de ontmoeting met Jezus en om ons geloof 
te delen met anderen. De bijeenkomsten vinden 
telkens van 20.00‑21.30 uur plaats, eveneens in 
de pastorie aan de Loosduinse Hoofdstraat 6, in 
Loosduinen. 

Overige data zijn: 

De laatste (achtste) bijeenkomst op 16 april vangt 
eveneens aan met een maaltijd om 18.30 uur. 

Opgave voor deelname aan deze Bijbelstudies bij 
mevr. Greet Boek, tel. nr. 070-3970558.

Kosten voor het cursusmateriaal:  € 7,50 te voldoen 
op de eerste cursusavond (11 september).

Voor de maaltijden wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd.

Duncan Wielzen, pastoraal werker

9 oktober,  
13 november,  
11 december,  
15 januari 2018,  

19 februari,  
19 maart en  
16 april
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Geopend:

Na afloop van elke viering op de woensdag, 
zaterdag en zondag en op dinsdag tijdens de 
kerkopenstelling(9.30 uur-15.00 uur)

't Winkeltje
Voor al uw religieuze en derde wereldproducten

Gediplomeerd Pedicure: 
 

 

 
                  

             
 
 
 

 
 

        
 
         
 
 

Specialisatie diabetische voet. 
Behandeling ook bij u thuis. 
 
Pedicure praktijk 
Sandra te Boekhorst 
 
Jutphaasstraat 16 
2546 XZ Den Haag 
06-18 051 307 
* Behandeling volgens afspraak 
** Lid van branche organisatie Pro Voet 
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Bereikbaarheid kerken
1. Emmaus 

Leyweg 930, Tram lijn 9 en 16, Leyweg 
Buslijn 21, 23 en 25, Leyweg

2. Maria van Eik en Duinen 
Loosduinse Hoofdstraat 4, Tramlijn 2, 
Burgemeester Hovylaan Buslijn 26, Louis 
Armstrongplein

3. Pastoor van Ars 
Aaltje Noordewierstraat 4, Randstadrail 3, 
Heliotrooplaan. Bereikbaar per auto, gratis 
parkeren in de directe omgeving 

4. Titus Brandsma  
Kamperfoeliestraat 279, Tramlijn 3, 
Goudenregenstraat, tramlijn 12, 
Goudenregenstraat, Buslijn 21, Mient/
Kamperfoeliestraat 

Young Spirit

Diaken Jos van Adrichem ging tijdens de overweging 
met de communicanten in gesprek over de Goede 
Herder, die zorgt voor zijn schapen. Voor de mensen 
van toen klonk het heel gewoon dat Jezus zei: "Ik 
ben de deur voor mijn schapen". De herder ging 
's avonds in de opening van de omheining staan 
en de schapen kropen dan één voor één tussen 
zijn benen door naar binnen. Hij was zelf de deur 
waarlangs ze naar binnen kwamen. Ze gaan via Hem 
naar binnen, en de volgende dag laat Hij ze weer 
naar buiten. Hij is hun herder, Hij is de deur naar 
geborgenheid en veiligheid, Hij is ook de deur naar 
de vrijheid, buiten. De deur staat voor openheid, 
maar ook voor beschutting.

"Wie niet door de deur naar binnenkomt", zegt 
Jezus, "is een dief of een rover". Het evangelie roept 
ons op goede herders te zijn voor elkaar. We zijn 
geroepen de deur open te zetten en elkaar de weg te 
wijzen naar 'grazige weiden’, naar plekken waar echt 
leven en geluk te vinden zijn. En we moeten onze 

Feestelijke viering eerste heilige 
communie
Op zondag 21 mei gingen 24 kinderen voor het eerst aan 
tafel met Jezus. Na een intensieve voorbereiding vanaf 
november vorig jaar voor zowel de kinderen als de ouders, 
die door diaken Jos van Adrichem en Engeline van der Ark 
in diverse ouderavonden werden begeleid, was het eindelijk 
zo ver. 

deur ook dicht willen trekken om elkaar beschutting 
te bieden, warmte en rust. Jezus is de Goede Herder, 
Hij zorgt voor ons, vandaag en alle dagen van ons 
leven.

Hiermee willen wij, als communievoorbereidings-
groep, jullie van harte feliciteren. Wij hopen 
dat er nog veel communies gaan volgen. De 
communicanten kregen nog twee lessen en daarna 
een afsluitende picknick op zondag 11 juni.

Anja de Kok, Werkgroep Eerste Heilige Communie


