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Redactioneel

Snakt u ook, na de donkere, koude en 
winterse dagen, naar het voorjaar? De natuur 
leidt ons; de krokussen steken hun kopjes uit 
de grond en de eerste bloeiende narcissen zijn 
al zichtbaar. Het zachte weer van de maand 
januari doet ons versneld verlangen naar een 
fris en nieuw begin. En hoe mooi is het niet 
dat dit jaar Pasen vroeg in het jaar valt! 

Na een lange periode van vasten, markeert 
Pasen voor christenen wereldwijd een nieuw 
begin. Met de verrijzenis van onze Heer Jezus 
Christus is de dood voorgoed overwonnen. 
Het licht verdrijft de duisternis en breekt 
verder door in ons mensenbestaan. 
Om krachtig te schijnen op plekken 
waar verderf en dood nog heersen. Om 
nieuw leven mogelijk te maken in de 
kracht van Gods Geest, ons als Helper 
toegezegd en toevertrouwd. Om van 

Pasen en het voorjaar

Godswege een boodschap van bevrijdend heil 
te verkondigen: goed nieuws! Goed nieuws 
voor mensen die zich gevangen voelen in 
het duister van de nacht. Die in stilte lijden, 
hunkerend naar betere tijden. Om volwaardig 
mens te zijn in deze wereld. 

Onze maatschappij lijkt vaak op een 
afspiegeling van de natuur waar het recht van 
de sterkste en het eigenbelang voorop staan. 
Gelukkig zijn wij mensen en onderscheiden 
wij ons van de dieren. Velen onder ons 
wijzen telkens weer de juiste weg om een 
goede voedingsbodem te leggen voor een 
rechtvaardige maatschappij waar ieder mens 
telt. Onze paus Franciscus heeft dat zo mooi 
gebeden in het gebed voor het jubeljaar van 
de barmhartigheid, dat u elders in deze Spirit 
kunt lezen. 

Namens de redactie wens ik  
u allen een zalig Pasen,  
Peter The
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Adressen en secretariaten  

Emmaus: Leyweg 930, 2545 GV Den Haag, 
secretariaat open: ma, woe en do 9.00 u-12.15 u,  
tel 070-3665562, email: emmaus@rkparochiedevierevangelisten.nl 
Maria van Eik en Duinen: Loosduinse Hoofdstraat 6, 2552 AJ Den Haag, 
secretariaat open: ma-vrij: 9.30 u-12.30 u, tel 070-3979413 
email: mariavaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl
H. Pastoor van Ars: Aaltje Noordewierstraat 4, 2551 GA Den Haag, 
bereikbaarheid: ma-vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070-3257269
email: pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl 
Titus Brandsma: Kamperfoeliestraat 279, 2563 KH Den Haag, 
secretariaat open: ma, wo, vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070-3255675
email: titusbrandsma@rkparochiedevierevangelisten.nl  

Pastoraal team 
Pastoor Kees Dernee, tel 070-3665562
Pater Klemens Hayon
Pastoraal werker Duncan Wielzen, tel 070-3255675
Diaken Jos van Adrichem, tel 070-3665562
Diaken Paul Kuhlmann, tel 070-3665562 

Bestuur
Kees Dernee, pastoor, voorzitter Henk-Jan Kok, 2de penningmeester
Dirk Knook, vice-voorzitter Patrique ten Bosch, lid 
Yvonne Hartman, penningmeester  Ruud de Vreugd, lid
Ineke Brizee-Baay, secretaris  

Rekeningnummers 
Geloofsgemeenschap Emmaus
NL54 INGB 0000 5584 47 tnv Parochie Vier Evangelisten wijkkerk Emmaus
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
NL90 INGB 0000 1148 00 tnv Parochie Maria van Eik en Duinen
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
NL58 INGB 0002 3957 49 tnv penningmeester H. Pastoor van Ars
Geloofsgemeenschap Titus Brandsma
NL83 INGB 0003 2598 60 tnv Kerkbijdrage Titus Brandsma Parochie
PCI de vier evangelisten
NL57 INGB 0000 5192 05 tnv PCI de Vier Evangelisten

Algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Parochiesecretariaat R.K. Parochie de Vier Evangelisten:
 Leyweg 930, 2545 GV Den Haag,  
secretariaat open: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
 9.00 u-12.15 u,  
 tel 070-3080414,  
 email: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl 
website:  www.rkparochiedevierevangelisten.nl
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Pastoraal Woord

Pasen

Die eerste Paasmorgen, denkt u dan aan stralende 
verschijningen en opgetogen leerlingen? Helaas, 
geen sprake van. 

Het is een evangelieverhaal (Joh.20,1-9), waarin 
de verrezen Jezus nog niet aanwezig is. Het is 
een verhaal, dat zich afspeelt bij het graf. Op 
Eerste Paasdag wordt veel gekeken. Het woordje 
‘zien’ komt telkens voor in het evangelie. Wat 
wordt gezien ? Er zijn drie bijzonderheden die 
de wenkbrauwen doen fronsen: de grafsteen is 
weggerold, het is geen gesloten graf. En de tweede 
is: dat graf is leeg. En tenslotte: de lijkwade is netjes 
opgevouwen.

Er is openheid; er is leegte; en er is eerbiedig, niet 
slordig, mee omgegaan. Maar wat moet je daarvan 
denken? Is dit een voldoende teken van verrijzenis? 
Nee. De leegte is niet doorslaggevend. Leegte is 
altijd tweevoudig uit te leggen. De eerste uitleg 
is: het lichaam van Jezus werd verplaatst, ergens 
anders begraven. Zo dacht Maria Magdalena. En 
wij zetten dat voort: wanneer wij voor onze leegte 
staan, dan denken wij: ons bestaan is nu eenmaal 
zo: het loopt op niets uit; het is hoogstens een 
verplaatsing; er wordt niets definitief opgelost.

Dit is de eerste uitleg, ook van Maria Magdalena. 
Het lege graf, de steen weggerold, de kleren 
opgevouwen. Dat zién ze. Zien en zien is twee, zeker 
in het Johannes-evangelie. De leerlingen gaan op 
onderzoek. Ze gaan zelfs het graf binnen. Ze gaan 
helemaal de leegte in. Er staat van één geschreven: 
'hij zag en geloofde'.

Wat geloofde hij? Ik weet het niet. Geloofde hij in 
de verrijzenis? Of geloofde hij nu het verhaal van 
Maria? Of geloofde hij nu wel en dan weer niet? 
Of geloofde hij zonder het nog onder woorden te 

kunnen brengen? Er staat namelijk achter: want ze 
hadden de Schrift nog niet begrepen.

Dit is iets van ons leven. Hoeveel gelovigen twijfelen 
aan verrijzenis. Ze willen wel geloven, maar ze 
zien alleen de leegte. Ze ervaren de afwezigheid 
van de Heer. Ze kijken naar het graf. Eigenlijk is het 
fijne van dit stukje evangelie, dat Jezus er nog niet 
in voorkomt. Hij is verborgen. Daar hebben wij 
weet van. Wat er wel te zien is: een graf, leegte en 
gemis. Dat kennen wij ook: al onze ervaringen van 
machteloosheid.

Je zou kunnen zeggen: is het dan toch Pasen? In 
verdere Paasverhalen verschijnt Jezus wel. Maar hoe 
opvallend: vaak herkennen ze Hem niet direct: pas 
later, na een periode van aarzeling, zoals wij die ook 
kennen. Pas als de leegte gevuld wordt, als Hij een 
naam noemt, als Hij het brood breekt, als het hart 
gaat branden, als Hij zijn wonden toont, dan breekt 
Hij door... Zien en toch niet herkennen. Hij is niet zo 
gemakkelijk te herkennen. 

Wat valt er voor ons te herkennen? 

Is het niet hetzelfde als toen: je naam wordt 

genoemd, we breken samen het Brood, we luisteren 
naar de Schrift, je wordt er warm van, en er zijn 
ook onder ons littekens van pijn en lijden. Wanneer 
we voor elkaar als Jezus zijn. Wanneer we voor 
elkaar de ervaring geven van verrijzenis. Het kan 
toch niet zo zijn, dat we straks samenkomen in onze 
kerkgebouwen en erbuiten elkaar links laten liggen. 
Toen Jezus onzichtbaar werd, moesten wij het met 
elkaar gaan doen. En daarbinnen kun je iets van 
Hem gaan proeven en zien, zoals God zichtbaar werd 
tijdens Jezus' aardse leven.

Zo houden wij het in de leegte uit, ook op 
momenten, dat Jezus nog niet in het verhaal 
voorkomt.
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Heer, geef dat wij mogen zien; doorzien.
Help ons om in geloof te staan binnen ons gemis.
Wanneer wij niet in staat zijn ons geloof uit te 
spreken,
neem dan ons verlangen aan.
Wij hopen zozeer op verrijzenis en opstanding.
Als ons geloof te zwak is en de leegte te groot, 
spreek ons aan met onze naam
maak ons hart warm van Uw aanwezigheid.

Namens Parochiebestuur en Pastoraal Team: 
Zalig Pasen 
pastoor Kees Dernee

Het is door het 
Bisdom duidelijk 
gesteld dat 
parochianen 
inzage moeten 
krijgen in de 
financiële situatie 
van de parochie. 
Daarmee de zaak 

openen voor de vraag aan de parochianen of zij mee 
kunnen denken om oplossingen te zoeken voor het 
probleem.

Momenteel hebben we aan het eind van het jaar 
een negatief resultaat te boeken. Dit is al een aantal 
jaren. We kunnen dit nu nog dragen, gezien het 
vermogen dat de parochie heeft. Maar het Bisdom 
ziet niet graag dat we aan het vermogen knabbelen. 
Het Bisdom vindt dat er een goede balans moet zijn 
tussen de inkomsten en de uitgaven.

Nu is het rendement wel op zijn laagst, bankrente 
wordt er bijna niet gegeven. Bij hoge bedragen 
op de spaarrekeningen moet er zelfs aan de bank 
worden betaald.

Daarbuiten is het teruglopen van het aantal 
kerkgangers duidelijk zichtbaar in de collectes. Ook 
de kerkbijdragen lopen terug. Maar de uitgaven voor 
kerkgebouwen en pastorieën blijven wel doorgaan, 
zeker aan energie en zakelijke lasten, maar ook aan 
het gewone onderhoud. Als er een raam kapot is of 
een riolering niet werkt, moet er toch een oplossing 
voor komen.

Wij, als bestuur, zien graag dat pariochianen mee 
willen denken om de inkomsten te verhogen, de 
kerkbalanscommissie is daar een goed voorbeeld 
van, en eventueel de kosten te verlagen.

De reacties zien we gaarne tegemoet via emailadres: 
bestuur@p4ev.nl

Yvonne Hartman – van der Ark Penningmeester

Financiële situatie van de parochie

Van het bestuur

In het kerstnummer van Spirit (Jaargang 7 - 1e kwartaal 
2018) is een fraaie kleurenafbeelding afgedrukt waarmee 
je een kerstgroep kan samenstellen. 

Maria van de Meer heeft de dagen rondom Kerst de 
schaar gepakt, de kerstfiguren geknipt, gevouwen en 
geplakt. Verder heeft ze in de winkel aan de Leyweg een 
kerststalletje gekocht, dit opgeknapt door het te schuren 
en af te werken. En het resultaat mag er toch wel zijn, 
vindt u ook niet? 

Peter The

Maak je eigen kerststal
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VASTENACTIECAMPAGNE 2018: 
Gaan waar niemand gaat.

Voor het Vastenactie campagne project 2018 gaan 
we naar Mbala in het uiterste noorden van Zambia. 
Om de stad Mbala liggen sloppenwijken: Zambia 
Compound. Er is geen schoon water, geen riolering 
en geen elektriciteit in grote delen van Zambia 
Compound. De wegen zijn er zo slecht dat je er met 
een gewone auto niet kunt rijden.

De meeste mensen in Zambia Compound werken 
als dagloner. De hiv/aids pandemie, die dertig jaar 
geleden uitbrak, heeft de armoede nog verergerd: 
bijna 13% van de volwassenen is geïnfecteerd 
en veel mensen zijn te zwak om te werken. Veel 

kinderen krijgen thuis maar één maaltijd per dag 
en soms zelfs dat niet. Als er wat geld is, worden de 
jongens naar school gestuurd: van meisjes wordt 
verwacht dat ze jong trouwen. Naar schatting kan 
meer dan de helft van de vrouwen hier dan ook niet 
lezen en schrijven.

Vastentijd: Tijd van bezinning
Vanaf Aswoensdag, op 14 februari 2018 tot Pasen, op 
1 april 2018 is het de vastentijd.. Een tijd van bezinning. 
Een tijd om het met wat minder te doen. Uw tijd, geld 
en aandacht kunt u dan delen met mensen die uw steun 
kunnen gebruiken, of dat nu ver weg is, of juist heel 
dichtbij.

Het Vastenactieproject 2018 is het project van de 
zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria in 
Mbala. Na het uitbreken van de hiv/aids pandemie 
hebben de zusters het Households in Distress 
(HID)-programma opgezet. Doel: de impact van 
hiv/aids verminderen via voorlichting en goede 
gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun 
eigen levensonderhoud te voorzien. 

Via de Vastenactiecampagne 2018 steunen we het 
HID-programma. Onze bijdrage is voor 300 hiv-
positieve mensen die weduwe/weduwnaar of 

alleenstaande (pleeg) ouder zijn, die een laag 
inkomen hebben - tussen de 0 en 6 euro per week - 
en die gemiddeld zo'n zes tot acht personen in hun 
huishouden tellen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze hun 
eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden 
en krijgen vervolgens hulp in natura, bijvoorbeeld 
zakken zaad of jonge vis, of een klein startkapitaal. 
Na drie jaar hebben de deelnemers voldoende 
inkomen om goed voor hun familie te zorgen.  

Ieder jaar voert de Nederlandse katholieke 
gemeenschap tijdens de vastenperiode actie voor 
mensen in moeilijke omstandigheden. Dat doen we, 
omdat we geloven dat ieder mens waardevol is en 
omdat we vinden dat we best iets van onze rijkdom 
kunnen delen. Wij hopen dat dan ooit de dag komt 
dat iedereen op deze wereld een goed leven kan 
leiden. Onze hulp is voor iedereen.

Wilt u de mensen in Mbala helpen? Dat kan door uw 
bijdrage te doen in de Vastenzakjes, of via rekening 
NL21 INGB 0000005850, t.n.v. Vastenactie, Den 
Haag.

Op alle locaties van de parochie worden er ook 
Vastensoepmaaltijden gehouden. 

Namens de werkgroep Diaconie, 
Paul Kuhlmann, Diaken 
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Soms hoor ik mensen 
vertellen over vroeger. 
Dan zaten ze samen 
rond een krant met 
pelpinda's, samen 
pinda's te doppen en te 
eten. Onder het pellen 
kwamen de verhalen 

los, soms zongen ze samen wat liederen die ze 
nog kenden van school. En dat was heel gezellig! 
En na afloop de krant opvouwen en weg ermee. 
Opgeruimd staat netjes. 

Als we vandaag de dag over doppen praten dan 
gaat dat niet over pinda's, geen peanuts, nee! Met 
z'n allen hebben we doppen van flessen gespaard. 
Van gebruik in huis, van wat je zomaar tegen komt 
op straat: allemaal kleine beetjes die samen toch 
een hele berg opleverden. De wagen die de doppen 
naar het centrale punt bracht was elke keer weer 
afgeladen vol. Daarmee werd een flink bedrag bij 
elkaar gespaard: wel € 37.000,--, terwijl ik nog wel 
dacht dat het waardeloos materiaal was. Wat nog 
mooier is: het geld wordt 
gebruikt om anderen te 
helpen: de training van 
geleidehonden. Daarmee 
kunnen anderen volwaardig 
deelnemen aan onze 
maatschappij. Dat brengen 
we samen toch maar mooi 
voor elkaar. 

In de kelder in Loosduinen staan de panelen van de 
hongerdoek. Bij flinke regenbuien ben ik weleens 
bang dat ze waterschade oplopen, maar gelukkig 
zijn ze steeds bijtijds van de vloer gehaald. Het 
zou toch jammer zijn als dat project waar heel 

Samen
veel mensen aan gewerkt hebben verloren zou 
gaan. Samen hebben we iets geschapen om over 
na te denken, maar ook om nog verder aan te 
werken. De paneeltjes zelf lijken wel helemaal af 
en dat zijn ze ook, maar eigenlijk is het vooral nog 
schilderwerk. De diversiteit binnen de parochie zou 
meer tot verbeelding kunnen komen. Er is gehaakt, 
geborduurd, gequilt, geappliqueerd, maar er zijn 
toch veel meer werkvormen dan alleen deze? Om 
er maar twee te noemen: muziek, beeldhouwen… 
Hoe verrassend het kan zijn, weten we als u dit leest. 
Op 20 januari hebben we bij de start van de actie 
kerkbalans in de kerk van de geloofsgemeenschap 
Maria van Eik en Duinen, ieder met een eigen geluid, 
samenhang gecreëerd. Klokken, bellen, schellen, 
rammelaars, tamboerijn, kleine trom klonken in de 
kerk. 

Ieders bijdrage was waardevol voor een succes dat 
wij samen hebben gemaakt! Ieder kan op de manier 
die haar of hem het meest ligt, thuis, of samen met 
anderen, werken aan een uitwerking van één van 
de thema's. En ook al doe je dat thuis in je eentje, 
je werkt toch samen met anderen aan een mooie 
presentatie.

Dat geldt ook op onze weg naar Pasen. We doen 
mee aan de Vastenactie, we gaan samen aan tafel 
bij de Heer en bij de vastenmaaltijd, en bereiden ons 
actief voor op dat grote feest. 

Het werk is lang niet af.. 

Gerard van Dijk
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Heer Jezus Christus,

U heeft ons geleerd barmhartig 
te zijn zoals de hemelse Vader, en 
heeft ons gezegd dat wie U ziet, 
Hem ziet. Toon ons Uw gelaat en we 
zullen gered worden.”

Uw liefdevolle blik bevrijdde Zacheüs 
en Matteüs van de slavernij van 
het geld; de overspelige vrouw en 
Magdalena van het zoeken naar geluk enkel en 
alleen in de geschapen dingen; deed Petrus wenen 
na zijn verloochening, en verzekerde de berouwvolle 
dief dat hij naar het paradijs zou gaan.

Laat ons de woorden horen, alsof ze gericht zijn 
tot ieder van ons, die U sprak tot de Samaritaanse 
vrouw: “Als u de gave van God kende!” U bent het 
zichtbare gelaat van de onzichtbare Vader, van de 
God die Zijn macht vooral toont door vergeving 
en barmhartigheid: laat de Kerk in de wereld uw 
zichtbaar gelaat zijn, dat van de opgestane en 
verheerlijkte Heer.

U heeft gewild dat ook uw dienaren zelf onder-
worpen zijn aan zwakheid om mee te kunnen leven 
met de onwetenden en dwalenden: laat iedereen 
die zich tot hen richt voelen dat ze gezien zijn, dat 
God van hen houdt en hen vergeeft.

Zend uw Geest en heilig eenieder van ons met Zijn 
zalving, zodat het Jubileum van Barmhartigheid een 
jaar van genade zal zijn van de Heer, en uw Kerk 
met hernieuwd enthousiasme het goede nieuws zal 
brengen aan de armen, de vrijheid zal verkondigen 
aan gevangenen en de onderdrukten, en blinden zal 
laten zien.

Wij vragen dit op voorspraak van Maria, Moeder van 
Barmhartigheid, Gij die leeft en heerst met de Vader 
en de Heilige Geest in alle eeuwigheid. 

Amen. 

Paus Franciscus

Gebed voor het jubeljaar 
van de barmhartigheid

In 2018 wil de Haagse Bedevaarten met een 
groep pelgrims aanwezig zijn bij de pontificale en 
feestelijke opening van het bedevaartjaar.

Via diverse opstapplaatsen, Leiden, Leidschendam 
en  Den Haag CS rijden we op maandag 30 april naar 
onze 1e stop en vieren de H. Mis in de Kathedraal 
van Rotterdam. Ook daar kunnen deelnemers 
zich aansluiten. Rond 12 uur komen we aan in de 
bedevaartkerk van Kranenburg 

Na de lunch in het landelijk gelegen Linden hof 
bereiken we in de middag het, voor velen, bekende 
en vertrouwde Maria bedevaartoord Kevelaer.

Op dinsdag 1 mei  begeeft een kleurrijke processie 
zich naar de hoofdingang van de Basiliek. Daar wordt 
traditioneel met 3 tikken op de deur de opening van 
het bedevaartseizoen hoorbaar en zichtbaar.

Na een indrukwekkende pontificale Hoogmis 
begeeft de processie zich naar de Genadekapel 
ter begroeting van de H. Maria van Kevelaer. De 
Broedermeesters dragen de relikwieën van de HH. 
Willibrodus en Rutger mee. Deze worden vervolgens 
geplaatst in het altaar van de Pax Christikapel. Na 
de predicatie en de Apostolische Zegen trekt men in 
processie met fanfare naar het Priesterhuis.

We gebruiken nog een warme maaltijd in Kevelaer 
en gaan dan weer op huis aan.

Deelnamekosten per persoon
- 2-persoonskamer met douche/wc € 144,- 

- 1-persoonskamer met douche/wc € 157,- 

- eigen vervoer        op aanvraag 

De kosten zijn inclusief: vervoer, lunch, diner,  
overnachting met ontbijt, warme middagmaaltijd, 
groepsreisverzekering en bedevaartkosten (porto, 
drukwerk, stipendia e.d.).

Heeft u interesse in deze reis? De folders liggen ruim 
op tijd klaar achterin de kerk.

Kunt u niet wachten, kijk dan vast op onze website 
www.bedevaart.nl of volg ons op facebook, Haagse 
Bedevaarten voor het laatste nieuws. 

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Ineke 
Huitema-Versteeg 070-3876701 (na 18 uur)

Bedevaart naar Kranenburg en  
Kevelaer  op 30 april en 1 mei 2018
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Hoe verder na een ingrijpend verlies?
Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met het 
verlies van een dierbare. “Het is als een aardbeving, 
niets staat meer overeind”, zei ooit een deelnemer 
aan een Gespreksgroep Rouw en Verlies. Hoe 
vind je dan jezelf terug midden in die chaos van 
verwarrende gedachten, gevoelens en emoties?

De Contactgroep Rouw en Verlies wil, vanuit het 
christelijk gedachtegoed, een helpende hand 
bieden aan hen die een periode van rouw en verlies 
doormaken. Het contact met lotgenoten kan helpen. 
Je kunt elkaar tot steun zijn en ook God kan daarbij 
een belangrijke rol spelen.

Bezoek vanuit de parochie
Eerder hebben we als leden van de groep gemeld 
dat we gestart zijn met het thuis bezoeken van 
nabestaanden met als doel een luisterend oor te zijn 
voor diegene die daar behoefte aan heeft. Het is fijn 
om met iemand te praten die aandacht heeft voor 
het eigen verdriet en de eigen herinneringen. We 
vinden het belangrijk er gewoon voor iemand te zijn.

We hebben gemerkt dat er ook behoefte is aan 
regelmatig bij elkaar komen in een groep en zijn dan 
ook gestart met een Gespreksgroep over Rouw en 
Verlies.

Gespreksgroep Rouw en Verlies
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor hen die een 
dierbare verloren hebben en die onder deskundige 
begeleiding, in  een aantal bijeenkomsten, met 
elkaar willen praten over hun ervaringen en zo hun 
verdriet willen verweven in hun leven.

Door een verlies met elkaar te delen vinden mensen 
(h)erkenning en bemoediging bij elkaar. Lotgenoten 
kunnen elkaar tot steun zijn bij het verweven van het 
verlies in hun leven en bij het zetten van de eerste 
voorzichtige stappen naar een ander leven, nu 
zonder degene die hen dierbaar was. 

Aan de hand van thema’s als het rouwproces, 
herinneringen, reacties vanuit de omgeving, speciale 
dagen, gevoelens van eenzaamheid en hoe de draad 
weer oppakken, zijn we met elkaar in gesprek en 
geven we aandacht aan het rouwproces. We bieden 

Verdriet kan anders worden  
als er mensen mee-dragen

(Marinus van den Berg)

Contactgroep Rouw en Verlies van 
RK parochie de Vier Evangelisten

een veilige omgeving waar ruimte is voor ieders 
persoonlijke ervaringen en gevoelens.

Ervaringen van deelnemers aan de 
Gespreksgroep Rouw en Verlies in 
december 2017 tot februari 2018
In deze periode hebben zes lotgenoten deelgenomen 
aan de Gespreksgroep van vier bijeenkomsten over 
Rouw en Verlies.

Enkele ervaringen: 
erkenning en 
herkenning, troost, 
fijn en steunend om 
ervaringen te kunnen 
delen, een positieve 
sfeer, er tegenop 
gezien maar blij dat ik 
ben gegaan, kunnen 
delen wat het verlies 
met je doet, wat 
rouw betekent en 
inzicht in hoe rouwen 
kan verlopen. Een luisterend oor van ieder, geen 
oordelen, even los van familie kunnen praten, mijn 
verhaal kwijt kunnen, zinvolle reacties en tips van 
anderen gekregen hoe je met bepaalde dingen 
omgaat, geruststellend; ik ben niet gek.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor 
een telefonisch gesprek, een individueel bezoek of 
eventuele deelname aan de Gespreksgroep neemt 
u dan contact op met de Contactgroep Rouw en 
Verlies. 

In november 2018 start een nieuwe gespreksgroep 
van vier tot vijf bijeenkomsten over Rouw en Verlies. 

Er kunnen 6 tot 8 personen deelnemen. 

Pastor Duncan Wielzen:
 tel: 070-3255675

Ria Scholtes:
 tel: 070-3608691;  

email: aamscholtes@ ziggo.nl

Tineke Hafkemeijer:
 tel: 070-3972897 of 06 -15860523;  

email: hafkemeijerjor@ziggo.nl
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Dat is de oproep vanuit het nieuw pastoraal 
beleidsplan dat onlangs door ons parochiebestuur 
werd geaccordeerd. Dit beleidsplan zet de route uit 
waarlangs wij de komende jaren met elkaar op weg 
willen gaan. Op Weg! Zo begint het beleidsplan, 
verwijzend naar de leerlingen van Jezus die in het 
Lucasevangelie, twee aan twee door de Heer worden 
gestuurd om naar plaatsen te gaan waar Hij zelf 
van plan was te gaan. Om op al die plekken heil en 
genezing te brengen. Om het heil te verkondigen 
van het koninkrijk van God. Dat maakte hen 
wegbereiders van een nieuwe horizon. En Hij sprak 
tot hen: "De oogst is groot, maar arbeiders zijn er 
weinig… Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen 
schoeisel". 

In zijn voorwoord op dit beleidsplan merkt pastoor 
Kees Dernee terecht op dat wij ons als lammeren 
onder de wolven moeten begeven op die weg, en 
dat daarvoor durf nodig is. Want we zijn kwetsbaar. 
We hebben te maken met een steeds verminderend 
aantal vrijwilligers. Onze beurs is verre van gevuld. 
We bevinden ons nagenoeg in dezelfde situatie als 
de leerlingen van toen. Maar we staan niet voor een 
onmogelijke opgave. We kunnen ook in dit deel van 
Den Haag voor velen een plek creëren waar Gods 
liefde aan het licht komt. Waar mensen worden 
geïnspireerd door het verhaal van de Levende. Waar 
God ervaren wordt in de ontmoeting met Hem en 
met elkaar. Ons pastoraal beleidsplan zet uiteen hoe 
wij dat kunnen doen.

Een eerste voorwaarde is om ons telkens opnieuw 
te laten inspireren door de blijde boodschap van 
het Evangelie. Geraakt door de verkondiging van 
het Woord van God, willen wij ons inzetten voor 

God en elkaar ontmoeten door 
verbinden

het bevorderen van een klimaat van gastvrijheid. 
Overal waar wij bijeenkomen willen wij bereiken 
dat mensen aandacht, warmte, nabijheid en nieuwe 
kracht ervaren. Op alle terreinen van ons pastoraal 
mogen mensen dit gaan ervaren. Nieuwe kracht 
en inspiratie via de bijbelcatechese, aandacht en 
steun via de diaconie, warmte en gastvrijheid bij de 
koffie na onze vieringen. Vanuit een sterk gevoel van 
solidariteit en betrokkenheid willen wij ons inzetten 
voor het geluk van mensen.

Dat geluk ligt in de manier hoe wij inhoud geven aan 
die ontmoeting. Hiervoor beogen wij een 'pastoraal 
van ontmoeting' waar Jezus aan het licht komt. Dat 
gebeurt wanneer wij, geraakt door het Evangelie, 
en in Zijn voetspoor, in woord en daad getuigen van 
Gods liefde. Dat gebeurt wederom door aandacht 
voor onder andere zieke, oude en eenzame 
parochianen, en zij die een extra geestelijk 'steuntje 
in de rug' nodig hebben. 

Tenslotte vragen al onze inspanningen om goede 
communicatie en afstemming op elkaar. Zowel 
intern als extern willen we onze communicatie op 
orde hebben. Dan pas kunnen we naar elkaar en 
naar 'de buitenwacht' duidelijk maken waar het 
ons om te doen is, wat ons ten diepste drijft en 
waar wij met elkaar naar toe willen: God en elkaar 
ontmoeten door verbinden, Gods liefde die in Jezus 
Christus aan het licht kwam, en die liefde opnieuw 
zichtbaar en tastbaar maken onder ons. 

U kunt het beleidsplan nalezen via parochiewebsite 
www.rkparochiedevierevangelisten.nl

Duncan Wielzen,  
pastoraal werker
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Liturgisch rooster Emmaus
wijzigingen voorbehouden

E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering, WG: Woord- en Gebedsdienst en 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
E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering, WG: Woord- en Gebedsdienst en B: Boeteviering 

Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingscollecte naast de reguliere collecte

zo 25 feb 2e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Groenewegen Emmauskoor, Barnabas
za 3 mrt 3e Zondag Veertigdagentijd 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 4 mrt 3e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Van Waasdijk Emmauskoor
za 10 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 11 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Pex Phoenixkoor
za 17 mrt 5e Zondag Veertigdagentijd 13.00 uur E Hayon Valiante
zo 18 mrt 5e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur W&C Wielzen Cantorij
za 24 mrt Palmzondag 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 25 mrt Palmzondag 10.00 uur E Dernee Meidenkoor 

Heukensfeldt Jansen
wo 28 mrt Boeteviering 10.00 uur B Van Adrichem Van Aken
do 29 mrt Witte Donderdag 19.00 uur E Dernee Emmauskoor 

Vander Geest
vr 30 mrt Kruisweg

Goede Vrijdag Plechtigheden

15.00 uur 

19.00 uur

 The/Bleumer

Dernee

Isabelle (dwarsfluit)

VocAnimo
za 31 mrt Paaswake 21.30 uur Dernee Emmauskoor / Barnabas
zo 1 apr Hoogfeest van Pasen 10.00 uur E Dernee Emmauskoor / Barnabas
ma 2 apr 2e Paasdag 10.00 uur E Allen Emmauskoor / Barnabas
za 7 apr 2e Zondag van Pasen 

Collecte PCI
13.00 uur E Dernee Valiante

zo 8 apr 2e Zondag van Pasen 
Collecte PCI

10.00 uur E Hayon Phoenixkoor

za 14 apr 3e Zondag van Pasen 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 15 apr 3e Zondag van Pasen 10.00 uur W&C Wielzen Emmauskoor / Barnabas
za 21 apr 4e Zondag van Pasen 

Collecte t.b.v. Roepingen
13.00 uur W&C Ria Scholtes Valiante

zo 22 apr 4e Zondag van Pasen 
Collecte t.b.v. Roepingen

10.00 uur E Pex Emmauskoor / Barnabas

za 28 apr 5e Zondag van Pasen 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 29 apr 5e Zondag van Pasen 10.00 uur E Dernee Emmauskoor / Barnabas
za 5 mei 6e Zondag van Pasen 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 6 mei 6e Zondag van Pasen 10.00 uur W&C Van Adrichem Meidenkoor 

Heukensfeldt Jansen
do 10 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur E Dernee Emmauskoor/ 

Barnabas
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za 12 mei 7e Zondag van Pasen 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 13 mei 7e Zondag van Pasen 10.00 uur E Hayon Phoenixkoor
za 19 mei Pinksteren 13.00 uur E Hayon Valiante
zo 20 mei Hoogfeest van Pinksteren 

Collecte Ned.  Missionarissen
10.00 uur E Dernee Emmauskoor / Barnabas

ma 21 mei 2e Pinksterdag 
Collecte Ned.  Missionarissen

 

za 26 mei H. Drieëenheid 13.00 uur E Hayon Valiante
zo 27 mei H. Drieëenheid Pex Emmauskoor /Barnabas
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Dag Datum Bijzonderheden Tijdstip Type Voorganger Koor

Liturgisch rooster Maria van Eik en Duinen
wijzigingen voorbehouden

Dinsdag: 10.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag: 17.00 uur Eucharistieviering in de even maanden

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 4 mrt 10.00 uur E Hayon Cantor
zo 11 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur W&C Kuhlmann Deo Sacrum
zo 18 mrt 5e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Pex Connection
zo 25 mrt Palmzondag 10.00 uur E Hayon Gezinskoor
di 27 mrt Boeteviering 10.00 uur B Van Adrichem Samenzang
do 29 mrt Witte Donderdag 19.00 uur Hayon Dameskoor
vr 30 mrt Goede Vrijdag Kruisweg 15.00 uur Van Adrichem Cantorij
vr 30 mrt Goede Vrijdag Plechtigheden 19.00 uur Hayon Herenkoor
za 31 mrt Paaswake 21.30 uur E Hayon Deo Sacrum
zo 1 apr Hoogfeest van Pasen 10.00 uur E Hayon Deo Sacrum
za 7 apr 2e Zondag van Pasen 

Collecte PCI
17.00 uur E Hayon Gezinskoor

zo 8 apr 2e Zondag van Pasen 
Collecte PCI

10.00 uur W&C Van Adrichem Deo Sacrum

za 14 apr 3e Zondag van Pasen 17.00 uur E Hayon Samenzang
zo 15 apr 3e Zondag van Pasen 10.00 uur E Pex Cantor
za 21 apr 4e Zondag van Pasen 

Collecte t.b.v. Roepingen
17.00 uur E Hayon Gezinskoor

zo 22 apr 4e Zondag van Pasen / 
Roepingenzondag 
Collecte t.b.v. Roepingen

10.00 uur W&C Van Adrichem Deo Sacrum

za 28 apr 5e Zondag van Pasen 17.00 uur E Hayon Samenzang
zo 29 apr 5e Zondag van Pasen 10.00 uur E Groenewegen Herenkoor
vr 4 mei Doden herdenkingsdienst 19.30 uur Oecumenische 

werkgroep
Samenzang

zo 6 mei 6e Zondag van Pasen / Kinder- 
en gezinsviering

10.00 uur Dernee Cantor

do 10 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur E Hayon Dameskoor
zo 13 mei 7e Zondag van Pasen / 

Moederdag
10.00 uur E Pex Cantorij

zo 20 mei Hoogfeest van Pinksteren 
Collecte Ned.  Missionarissen

10.00 uur E Groenewegen Deo Sacrum

zo 27 mei H. Drieëenheid  
1ste H. Communie

10.00 uur E Hayon Meidenkoor
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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: 17.00 uur Eucharistieviering (in de oneven maanden) 
 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, WG: Woord- en Gebedsdienst en B: Boeteviering 

Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingscollecte naast de reguliere collecte

zo 4 mrt 3e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur E Dernee Phoenix
za 10 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 17.00 uur E Hayon Gezinskoor MED
zo 11 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur E Hayon Koor Emmaus
za 17 mrt 5e Zondag Veertigdagentijd 17.00 uur E Hayon
zo 18 mrt 5e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur E Van Waasdijk Walboduinkoor
za 24 mrt Palmzondag 17.00 uur E Hayon Gezinskoor MED
zo 25 mrt Palmzondag 10.30 uur E Groenewegen Parochiekoor
do 29 mrt Witte Donderdag 19.00 uur E Vervooren Phoenix
vr 30 mrt Goede Vrijdag Vervooren Leo Hartman
za 31 mrt Paaswake E Vervooren Phoenix
zo 1 apr hoogfeest van Pasen 10.30 uur E Van Waasdijk Parochiekoor
zo 8 apr 2e Zondag van Pasen 

Collecte PCI
10.30 uur W&C Van Adrichem

zo 15 apr 3e Zondag van Pasen  
Vormsel

10.30 uur E Bisschop Connection

zo 22 apr 4e Zondag van Pasen 
Collecte t.b.v. Roepingen

10.30 uur E Groenewegen Parochiekoor

zo 29 apr 5e Zondag van Pasen 10.30 uur E Hayon Phoenix
za 5 mei 6e Zondag van Pasen 17.00 uur E
zo 6 mei 6e Zondag van Pasen 10.30 uur E Hayon Phoenix
do 10 mei Hemelvaart E Vervooren Leo Hartman
za 12 mei 7e Zondag van Pasen 17.00 uur E Hayon Gezinskoor MED
zo 13 mei 7e Zondag van Pasen 10.30 uur E Wielzen Connection
za 19 mei Pinksteren 17.00 uur E Hayon
zo 20 mei Hoogfeest van Pinksteren 

Collecte Ned.  Missionarissen
E Hayon Phoenix

za 26 mei H. Drieëenheid 17.00 uur E Hayon Gezinskoor MED
zo 27 mei H. Drieëenheid E Van Waasdijk Parochiekoor
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Liturgisch rooster Titus Brandsma
wijzigingen voorbehouden

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, WG: Woord- en Gebedsdienst en B: Boeteviering 
Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingscollecte naast de reguliere collecte

zo 4 mrt 3 e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor
zo 11 mrt 4 e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur E Dernee VocAnimo
zo 18 mrt 5 e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur E Hayon Caritaskoor
vr 23 mrt  10.00 uur B Wielzen  
zo 25 mrt Palmzondag 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor
do 29 mrt Witte Donderdag 19.00 uur E Pex VocAnimo
vr 30 mrt Goede Vrijdag: Kruisweg 15.00 uur Wielzen Caritaskoor
vr 30 mrt Goede Vrijdag: Passie en Stilte 19.00 uur   
za 31 mrt Paaswake 21.30 uur E Pex VocAnimo
zo 1 apr Hoogfeest van Pasen 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor
zo 8 apr 2 e Zondag van Pasen 

Collecte PCI
10.30 uur E Pex VocAnimo

zo 15 apr 3 e Zondag van Pasen 10.30 uur E Van Waasdijk Caritaskoor
zo 22 apr 4 e Zondag van Pasen 

Collecte t.b.v. Roepingen
10.30 uur E Hayon Titus Brandsmakoor

zo 29 apr 5 e Zondag van Pasen 10.30 uur W&C Kuhlmann Titus Brandsmakoor
zo 6 mei 6 e Zondag van Pasen 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor
do 10 mei Hemelvaart 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor
zo 13 mei Eerste Heilige Communie 10.30 uur E Dernee Meidenkoor
zo 20 mei Hoogfeest van Pinksteren 

Collecte Ned.  Missionarissen
10.30 uur E Pex Caritaskoor

ma 21 mei 2 e Pinksterdag  
Gezamenlijke viering 
Collecte Ned.  Missionarissen

10.30 uur E Allen Alle koren

zo 27 mei H. Drieëenheid 10.30 uur W&C Scholtes Titus Brandsmakoor

Dag Datum Bijzonderheden Tijdstip Type Voorganger Koor
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De noodhulp is in 1987 gestart in de Emmauskerk 
vanuit de werkgroep Kerk en Samenleving. Nu is dit 
de werkgroep Diaconie.

Wat begonnen is met een spreekuur is uitgegroeid 
tot een veelomvattende hulpverlening aan mensen 
in wier schoenen wij liever niet zouden willen staan. 

Spreekuur
Het inloopspreekuur (wekelijks op de 
dinsdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur) is 
bestemd voor mensen die in (financiёle) nood 
verkeren. Men kan hier terecht voor allerlei vragen 
op het gebied van financiën, scheiding, hulp bij 
het invullen van formulieren of belastingaangiftes. 
In principe wordt iedereen geholpen, de groep 
bestaat voornamelijk uit vluchtelingen, maar ook 
verslaafden, mensen met psychiatrische problemen 
en mensen met schulden.

Naast begeleiding om de financiёn weer op de 
rails te krijgen (budgetbegeleiding) wordt men ook 
bijgestaan in gerechtelijke procedures of wordt naar 
de juiste instanties doorverwezen. Het spreekuur 
dient als vraagbaak voor mensen uit de gehele 
parochie! Belangrijk is dat men de moed heeft, als 
het echt nodig is, om om hulp te vragen. Er is nog 
veel schaamte om de problemen op tafel te leggen. 
Eenieder die beroep doet op de noodhulp kan 
rekenen op strikte geheimhouding. 

Voedselpakketten
Mensen die het nodig hebben worden 
ondersteund met een voedselpakket van houdbare 
levensmiddelen. Om voor een voedselpakket in 
aanmerking te komen wordt gekeken naar de 
gezinssamenstelling, het inkomen, de schulden en 
de sociale omstandigheden. 

Naast het uitdelen op de 1e dinsdagochtend van de 
maand van de voedselpakketten is er wekelijks op de 
dinsdagochtend uitgifte van brood en ingezamelde 

Parochiebrede noodhulp
Het diaconaal handelen gebeurt met het Evangelie van 
Jezus Christus als inspiratiebron. Hoofdstuk 25 van het 
Evangelie van Mattheüs geeft het meest expliciet aan waar 
we aan moeten denken als het gaat om het handelen, 
gericht op het opheffen en/of verminderen van de sociaal-
maatschappelijke nood van medemensen: o.a. hongerigen 
voeden, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen 
herbergen…

kleding en schoeisel. Regelmatig wordt huisraad 
aangeboden. Ook daar wordt meestal een goede 
bestemming voor gevonden. Probleem is wel dat de 
kerk niet over opslagcapaciteit beschikt.

Op de dinsdagochtend is, met de uitgifte van de 
hulpgoederen, spontaan een ontmoetingsplek 
ontstaan, men kan terecht voor een kopje koffie/
thee. Men ervaart het dan ook als een gezellig 
samenzijn en het er voor elkaar kunnen zijn. 
Tevens draagt de noodhulp bij aan een stukje 
gemeenschapsopbouw. Een aantal mensen, die 
noodhulp krijgt, komt regelmatig in de kerk naar 
de vieringen, enkelen helpen als vrijwilliger bij de 
crèche en de schoonmaak van de kerk.

Hoe wordt de parochiebrede noodhulp mogelijk 
gemaakt?
Er wordt een beroep gedaan op alle parochianen 
van de parochie om eens per maand houdbare 
produkten in alle geloofsgemeenschappen in te 
zamelen. Dit gebeurt met kerst ook door leerlingen 
die in schoolverband de kerk bezoeken. Daarnaast 
zijn er (anonieme) giften, komt wekelijks het 
brood van bakker Roodenrijs, is er regelmatig een 
bijdrage wat betreft levensmiddelen van Albert 
Heijn en komen ook goederen van de Engelstalige 
R.K. Parochie Church of Our Savior en de Britse 
school. De Sint-Josephkerk in Wateringen draagt 
ook regelmatig bij en ten slotte is een deel van de 
parochiebrede diaconale collecte bestemd voor de 
noodhulp.

Tot slot…

Het spreekuur is heel belangrijk en niet meer weg te 
denken uit onze parochie. Al jarenlang zijn Edeltraud 
Weichhold en Leo Vreeburg de drijvende krachten 
achter deze noodhulp. Maar het succes heeft ook 
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een keerzijde! Er maken nu rond 60 huishoudens 
gebruik van de noodhulp en wil dit gecontinueerd 
worden is er dringend behoefte aan uitbreiding van 
vrijwilligers. Enthousiaste vrijwilligers uit de gehele 
parochie, die zich kunnen verplaatsen in de nood 
van onze medemensen, zich hiervoor met overgave 
willen inzetten, die willen meehelpen om de 
noodhulp uit te reiken, die een stukje administratie 
kunnen overnemen en wellicht een bijdrage kunnen 
leveren aan het spreekuur. Wat zal het mooi zijn 
wanneer we parochiebreed met elkaar de schouders 
hieronder kunnen blijven zetten om de noden in 
onze directe omgeving enigszins te verlichten

Namens de werkgroep Diaconie,  
Willem Brizee

De Tamar basisschool, de 'overbuurman' van de 
Emmaus, is vrijdagmiddag en  -avond 26 januari 
te gast geweest in onze kerk, in verband met een 
bijzonder project. Bijna alle leerlingen van de school 
hebben die avond meegespeeld in de musical 
'Esther' die in één dag tijd was ingestudeerd. 
Organisatie 'De vliegende speeldoos' die de 
hoofdrolspelers voor de musical leverde, had 
's ochtends wanhopig bij de school aangeklopt 
omdat ze de musical wilde uitvoeren, maar 
onvoldoende spelers had. De leerlingen vonden 
het natuurlijk meteen te gek om mee te doen. Ze 
hebben die dag hard gewerkt. 's Middags om vier 
uur was de generale repetitie en 's avonds om kwart 
over zes stonden ouders, overige familieleden en 
vrienden voor de deur om van de voorstelling te 
komen genieten. En het was genieten! Het verhaal 
over koningin Esther, het joodse meisje dat trouwde 
met de Perzische koning Ahasveros en daardoor 
haar volk van een genocide kon redden, werd op 
een sprankelende manier gespeeld. Vlotte liedjes, 
heldere stemmen en aardig wat humor, zorgden 
voor een prachtige show. In alle scenes speelden 
en zongen groepen leerlingen mee en in de 
slotscène stonden alle groepen op het toneel. Deze 
voorstelling kon natuurlijk rekenen op een staande 
ovatie van het publiek in de overvolle kerkzaal. De 
Tamarschool zal naar verwachting in de toekomst 
meer gebruik van onze kerkzaal maken, want de 
leerkrachten en de directeur waren heel enthousiast 
over deze eerste keer dat ze bij ons te gast waren. 

Sprankelende musical 'Esther' in de 
Emmaus
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Katholieke Basisscholen in Den 
Haag

Een tussenbalans
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?

en het hindoeïstisch diwali feest. Sommige scholen 
bezoeken verschillende gebedshuizen.

De scholen propageren bepaalde waarden en 
normen die gericht zijn op de vorming tot goed 
burgerschap. Respect voor elkaar, zorgzaam en 
betrokken zijn, verdraagzaamheid, waardering tonen 
en het stimuleren van een open houding naar elkaar, 
worden genoemd. Het is opvallend dat nergens het 
begrip 'tolerantie' wordt genoemd. Dit geeft aan dat 
scholen zich bewust zijn geworden van de noodzaak 
om verder te gaan dan tolerantie. Dit begrip wordt 
door anderen gezien als een machtsbegrip. Degene 
die getolereerd wordt ervaart dat 
vanuit een zekere machtsverhouding 
en is er dus sprake van ongelijkheid. 
De scholen benadrukken eerder 
het belang van acceptatie van en 
leren omgaan met verschillen, 
leren samenleven temidden 
van diversiteit, openstaan voor 
de ander en het kweken van 
wederzijds begrip.

Veel leerkrachten zijn niet 
katholiek opgevoed of niet meer praktiserend. 
Dat vormt voor hen een uitdaging om vanuit een 
katholiek perspectief met kinderen in gesprek te 
gaan over levensvragen. In deze context blijft het 
bittere noodzaak dat parochie en school elkaar 
weten te vinden en goede relaties onderhouden. 
Maar ook om samen wegen te verkennen die 
de totale ontwikkeling van de hele menselijke 
persoon, van kinderen, ouders en leerkrachten en 
overige medewerkers bevorderen. Dat vereist een 
veelomvattend programma.

Duncan Wielzen, pastoraal werker

Deze en andere vragen 
vormen de basis 
voor de inhoud van 
gesprekken met schooldirecteuren van een viertal 
katholieke basisscholen in Den Haag. In dit artikel 
maak ik de voorlopige (tussen)balans en beperk me 

tot enkele onderdelen. 

Hoewel de tot nu toe bezochte scholen in de loop 
der jaren een naamsverandering hebben ondergaan, 
profileren zij zich nog als 'katholieke basisschool'. Ze 
hechten belang aan de katholieke wortels en komen 
daar voor uit. Met name bij de intake gesprekken 
krijgen ouders te horen dat zij een katholieke 
basisschool zijn en wat zij daaronder verstaan. Dat 
vertaalt zich veelal in een openheid naar eenieder. 
Eenieder is welkom. Maar er zijn ook duidelijke 
verwachtingen, nl. dat zowel ouders als leerlingen 
zich aan de schoolregels houden. De scholen vinden 
het eveneens van belang om open te staan voor 
andere godsdiensten. Naast kennismaking met 
elementen uit de katholiek/christelijke traditie (Kerst 
en Pasen) worden kinderen ook vertrouwd gemaakt 
met niet christelijke godsdiensten. Dat gebeurt aan 
de hand van informatie over bepaalde feesten uit 
die godsdiensten, zoals het islamitisch suikerfeest 

'Er bestaat geen twijfel over dat alle 
wereldreligies mensen tot betere 

mensen kunnen maken.'

De Dalai Lama (1935)



Sleutelservice
voor alle soorten huis- en autosleutels

staat hier uw 
advertentie in de 

volgende aflevering 
van spirit?  



dit ervaren als een verrassende ontdekkingsreis. 
De traditie is veel meer gevarieerd dan vaak wordt 
gedacht. En onder deelnemers kom je mensen 
tegen van heel verschillende achtergrond. Dat levert 
onderling boeiende gesprekken op. De docenten 
komen uit Den Haag en omstreken en hebben ook 
een verschillende achtergrond:

Iedereen is welkom op de cursus ongeacht leeftijd, 
achtergrond, opleiding en wel of geen godsdienst 
of geloof. De cursus duurt drie jaar en wordt in Den 
Haag in de zalen van de Betlehemkerk gegeven. 
Elk cursusjaar omvat 29 weken met per bijeenkomst 
twee lessen van vijf kwartier

Je tekent je per jaar in en kunt kiezen tussen de 
woensdagavond of de donderdagmiddag (afhankelijk 
van het aantal inschrijvingen) Aan het eind van de 
cursus krijg je een certificaat..

Nieuwsgierig? Kom dan naar de informatiedag op 
zaterdag 7 april van 10.00 tot 14.00 uur, in de zalen 
van Eltheto in de Bethlehemkerk aan het Azaleaplein 
in Den Haag. Vanaf het station bereikbaar met lijn 3 
richting Loosduinen 

Om 9.30 staat de koffie klaar

Laat even weten als u komt: Mail of bel hiervoor 
naar de secretaris:  
Annemarie van Duijn: w.van.duyn1@kpnplanet.nl

tel. 071-4073566.

4 daagse Zomerschool 
Wegens het succes verleden jaar, gaat er ook 
dit jaar in juni weer een 4 daagse Zomerschool 
georganiseerd worden, ook hierover is er informatie 
op de infodag of bij de secretaris 

Annemarie van Duijn
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Op zaterdag 7 april organiseren we voor iedereen die 
meer over deze TVG cursus wil weten een informatie 
ochtend in Den Haag in de zalen van Eltheto

Zou je weleens wat meer willen weten over de 
bijbel? Hoe zit die bijbel in elkaar en hoe zit het 
met het oude en nieuwe testament? Wat is de 
geschiedenis van de kerk en waarom zijn er in 
de loop van de tijd allerlei dogma's ontstaan? 
Wat betekent dat eigenlijk? Welke vragen kom je 
tegen bij ethiek en filosofie? En hoe zit het met 
al die variaties in de liturgie in de verschillende 
kerken? Deze en nog veel meer vragen komen aan 
de orde in de cursus Theologische Vorming voor 
geïnteresseerden (TVG).

De cursus behandelt breed de verschillende 
aspecten van de theologie, zoals 
wereldgodsdiensten (Islam, Hindoeïsme, 
Boeddhisme) en niet-westerse theologie, d.w.z. hoe 
kijken mensen in Afrika, Latijns Amerika, Ethiopië, 
India en China vanuit hun eigen tradities aan tegen 
God en Jezus Christus. Ook het Jodendom en 
Spiritualiteit zullen je vast inspireren. Vragen rond 
kerk en samenleving komen ook aan de orde. Maar 
de meeste aandacht gaat toch uit naar de verhalen 
in het oude en nieuwe testament.

Misschien schrikt het woord Theologie wel af. Dat 
is niet nodig: 'Theologie' wil alleen maar zeggen 
dat we met elkaar onder leiding van deskundige 
docenten nadenken over godsdienst en de betekenis 
van het (Christelijk) geloof. Veel cursisten hebben 

Cursus Theologische Vorming voor 
Geïnteresseerden 
TVG Den Haag e.o. organiseert een ontdekkingsreis 
door de wereld van geloof en bijbel. 



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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Elk jaar worden door ons bisdom zomerkampen 
georganiseerd, voor drie verschillende 
leeftijdgroepen: 

• het kinderkamp  
voor kinderen van 8 t/m 11 jaar;

• het tienerkamp  
voor tieners van 12 t/m 14 jaar en 

• het jongerenkamp  
voor jongeren van 15 t/m 17 jaar. 

Dit jaar vinden deze kampen plaats in de 2e week 
van de zomervakantie; van zondag 22 t/m zaterdag 
28 juli. 

Het kinderkamp vindt plaats in Amerongen, het 
tienerkamp in Vinkeveen en het jongerenkamp 
in Uden. De kampweken zijn te vergelijken 
met scoutingkampen. We verblijven ook in 
scoutinggebouwen en doen zoveel mogelijk 
activiteiten buiten. De leiding bestaat uit 
vrijwilligers, die vaak zelf in het verleden deelnemer 
aan het bisdomkamp zijn geweest. Met elk 
kamp gaat ook een pastorale 
beroepskracht mee die onder 
andere de dagelijkse gebeds- en 
catechesemomenten leidt en ook 
beschikbaar is als deelnemers of 
leiding behoefte hebben aan een 
gesprek waarin ze over hun geloof 
of over iets, waar ze mee zitten, 
willen spreken. 

Ik ga zelf al enkele jaren met 
veel plezier mee als kamppastor 
bij het tienerkamp en ook 
komende zomer ben ik weer 
van de partij. Onze bisschop, 
Mgr. Van den Hende, brengt aan 
elk kamp een bezoek en tijdens 
dat bezoek gaat hij ook voor in 
een eucharistieviering die in het 
kampgebouw of buiten wordt 
gehouden.

De zomerkampen van het bisdom hebben dit jaar 
als thema 'Zegt het voort' en de apostel Paulus, 
die na zijn bekering een grote geloofsverkondiger 
in Azië en Europa is geweest, is de hoofdpersoon 
in de verhalen die we tijdens de week zullen 
lezen. Rond dat thema en de verhalen over Paulus 

Zomerkamp bisdom Rotterdam, de 
week van je leven! 

bereidt elk kamp de komende maanden zijn eigen 
catechese- en activiteitenprogramma voor. Half juli 
zijn we er helemaal klaar voor om de deelnemers te 
ontvangen. 

Is het zomerkamp van het bisdom misschien iets 
voor uw (klein)kind? Misschien is er een vriend of 
vriendin die mee wil, zodat de drempel wat lager 
is? De ervaring leert echter dat kinderen die alleen 
komen, binnen het eerste uur aansluiting hebben 
bij andere kinderen van het kamp. Er ontstaan 
leuke vriendschappen en contacten. Als ze eenmaal 
een keer hebben deelgenomen, doen ze vaak het 
volgende jaar weer mee om elkaar weer te zien en 
te spreken. 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u 
contact opnemen met diaken Jos van Adrichem 
(telnr: 06 46 52 49 82;  
e-mail: diaken.josvanadrichem@p4ev.nl) of de 
website van het bisdom raadplegen (https://www.
bisdomrotterdam.nl/voor-parochies/jongeren/
zomerkampen).

Diaken Jos van Adrichem
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Op het moment 
dat u deze Spirit 
leest, is de verkoop 
van de heerlijke 
paasbroden 
van bakker van 
Maanen in onze 
kerken al een paar weken aan de gang. U kunt nog 
tot en met het weekend van 17 en 18 maart, na 
de zondagsvieringen, de paasbroden bestellen. Er 
is dan in elke kerk een vrijwilliger aanwezig waar 
u voor één of meer broden kunt intekenen en 
betalen. Voor zo'n goed gevuld paasbrood (500 
gram) betaalt u €5,-, dezelfde prijs als bij de bakker 
zelf. Van elk verkocht brood gaat €1,75 naar de 
diaconie van de parochie. Bij betaling ontvangt u 
een betaalbewijs. Na de vieringen in het weekend 
van 24 en 25 maart (het weekend van palmzondag) 
kunt u, tegen inlevering van uw betaalbewijs, uw 
bestelde paasbro(o)d(en) ophalen in de kerk waar u 
ze besteld heeft. 

jongerengroep Inside Out

Zoals in het boekje 'RK Den Haag Zuid doet ....
wa(n)t zij gelooft' al is aangekondigd, kunt u in de 
herfstvakantie van dit jaar, om precies te zijn van 
zondag 21 tot en met zondag 28 oktober 2018, 
mee op bedevaart naar Israël. Naast pelgrims uit 
onze parochie, zullen ook pelgrims uit omliggende 
parochies deelnemen aan deze inspirerende reis naar 

het Heilig Land.

Als u bij de informatiebijeenkomst op zaterdag 
3 maart bent geweest, heeft u al de nodige 
reisinformatie ontvangen. Voor wanneer u deze 
bijeenkomst gemist hebt, volgt hier een globale 
beschrijving van het programma:

Vanaf Schiphol vliegen we naar de luchthaven van 
Tel Aviv. We komen daar in de namiddag aan en 
worden per bus naar het hotel in Tiberias gebracht. 
Tijdens onze bedevaart bezoeken we de eerste dagen 
de berg Tabor, Nazareth, Kana en het Meer van 
Galilea. Wij houden een viering op de Berg van de 
Zaligsprekingen. Via een prachtige wandeling door 
de natuur dalen we af naar Tabgha, de plaats van de 
broodvermenigvuldiging en bezoeken we Kafarnaüm. 
Vanuit Galilea trekken we naar Bethlehem en 
onderweg bezoeken wij de doopplek aan de rivier 
de Jordaan en bekijken we in Jericho de boom 
waar Zacheus in geklommen was om Jezus te zien. 
Hiervandaan reizen we naar Bethlehem waar we op 
het Herdersveld een gebedsviering houden en de 
Geboortekerk bezoeken. Ook Massada en 'drijven 
in de Dode Zee' staan op het programma. De laatste 
dagen brengen we door in Jeruzalem waar we vele 
plekken bezoeken die we kennen uit de verhalen 
over Jezus: de zaal van het Laatste Avondmaal, de 
Hof van Olijven, de weg die Jezus met het kruis is 
gegaan, de Via Dolorosa, die we ook zullen lopen, 
de plaatsen in de Heilige Grafkerk, waar Jezus 
gekruisigd, gestorven en begraven is, Ook een bezoek 
aan het Tempelplein met de Rotskoepel en Al Aqsa 
moskee én een wandeling door de Oude Stad staan 
op het programma. 

Aan deze bedevaart kunnen pelgrims deelnemen die 
meer dan één uur zelfstandig kunnen lopen in een 
normaal tempo en die zelfstandig een trap op- en af 
kunnen lopen en zelfstandig kunnen instappen in een 
vervoermiddel.

Op het moment dat dit artikel aan de redactie van 
Spirit is aangeleverd, was de prijs van de bedevaart 
nog niet bekend. Deze en andere informatie kunt u 
lezen op de folder over de Israëlreis, beschikbaar in 
onze kerken. Daar liggen ook de inschrijfformulieren. 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen 
met:

Corina van der Ende (telnr: 06 46644800; e-mail: 
c.vanderende@xs4all.nl), die namens de Vereniging 
Nederlandse Bedevaarten meegaat als reisleidster, of 

diaken Jos van Adrichem (telnr: 06 46524982;  
e-mail: diaken.josvanadrichem@p4ev.nl), de 
geestelijk begeleider tijdens deze pelgrimage.

Diaken Jos van Adrichem

Paasbroden

Bedevaart naar Israël
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Tijdens de maaltijd 
voor daklozen die door 
onze jongerengroep 
Inside Out op zondag 
28 januari werd 
georganiseerd, had ik 
een mooi en interessant 
geloofsgesprek met één 
van de gasten. Deze gast, Hans genaamd, vertelde 
dat hij wekelijks de viering voor daklozen bij het 
straatpastoraat bezoekt en daarnaast ook regelmatig 
op zondag naar andere kerken gaat, waaronder 
veelal de katholieke kerk, ofschoon hij zelf niet 
katholiek is. Hij leest graag in de bijbel, maar liep 
er tegenaan dat passages soms niet zijn door te 
komen door de woorden die worden gebruikt. 
Daarom had hij voor zichzelf passages herschreven. 
Tijdens de maaltijd had Hans een kopie bij zich van 
een psalm, psalm 151, die hij had herschreven. Nu 
zult u denken: psalm 151? Het boek Psalmen in de 
Bijbel kent toch slechts 150 psalmen? Dat klopt. 
De betreffende psalm komt niet in onze Bijbel 
voor, maar wel in de Septuagint, de Griekse Bijbel 
waar onze Bijbel op gebaseerd is. De psalm is in 
Nederlandse vertaling in heel oude psalmboekjes 
terug te vinden en werd dus vroeger in de 
(protestantse) kerken gezongen. Psalm 151 gaat over 
de zalving van David en zijn overwinning op Goliath 
en is vanuit het perspectief van David geschreven. 

Omdat de melodie en de tekst van de oude versie 
niet uitnodigen om vandaag de dag de psalm te 
zingen, had Hans een moderne berijming gemaakt 
op de melodie van opwekkingslied 167 'Samen in 
de naam van Jezus'. Wie wil weten hoe de melodie 
gaat, kan door zoeken naar deze titel op Youtube 
deze snel genoeg vinden. Hans gaf mij de tekst zodat 
onze jongeren deze psalm zouden kunnen gaan 
zingen. Ter plaatse begon hij het voor te zingen.

Hiernaast kunt u eerst de oude Nederlandse versie 
van de psalm lezen. Daarna is de moderne versie 
van Hans opgenomen. Wordt u er ook blij van? Leuk 
toch om te ontdekken wat nieuwe gasten in onze 
kerkgebouwen ons zomaar kunnen schenken?!

Diaken Jos van Adrichem

Oude versie van psalm 151: 
Ik was een jongeling, nog teder en gering, 
bij broed'ren laag geacht: men had mij in het 
veld, 
als herder aangesteld, daar hield ik trouw de 
wacht, 
en weidde 't wollig vee. Toen maakt' ik, wel te 
vrê, 
een harp met eigen handen. Ik greep het 
snarentuig, 
'k zong psalmen; van 't gejuich weergalmden 
onze landen.

Wat blijdschap! Welk een eer, dat zelfd de 
Hemelheer  
wou luistren naar 't geklank van mijne harp en 
stem!  
Mijn lied behaagde Hem en 'k zei zijn goedheid 
dank.  
Hij had mij 't rijk besteld: men riep mij uit het 
veld,  
van achter 's vaders schaapen.  
Ik kwam en stond bedeesd, verlegen en bevreesd.  
God werd mijn schild en wapen.

Der broedren schoon gelaad, noch kracht kwam 
hun te baat,  
geen moed, geen krijgsbeleid: Gods knecht ging 
hen voorbij;  
maar groett'en zalfde mij. Toen rees mijn 
dapperheid.  
Toen voeld'ik eenen gloed van heilgen 
heldenmoed.  
Ik ging den reus bevechten. Ik velde hem ter aard;  
'k versloeg hem met zijn zwaard, tot eer van 's 
HEEREN knechten.  

Moderne rijmversie psalm 151 van Hans:
Kleiner was ik als mijn broeders, geringer als 
mijn vaders zoons, 
aangesteld als schapenherder en de geiten 
waren er ook. 
Wat een vreugde, wat een vreugde, al dat 
gemekker om mij heen. 
En de schapen, ja die blaten: David, jij bent 
nummer één!

Met de harp en met de citer speelde ik als 
een lieve lust, 
en de koning, en de koning, die kwam 
helemaal tot rust. 
Wat een vreugde, wat een vreugde, spelen 
als een popidool. 
En de koning, en de koning gaf mij gauw een 
glaasje bowl.

Psalm 151
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Op de grote stille heide voelde ik mij erg 
alleen. 
Niemand was er om mee te praten tot de 
hemel op mij scheen. 
Wat een vreugde, wat een vreugde dat er 
een God is die van mij houdt. 
En er klonken, klonken stemmen: 
David, voor mij ben je goud!

Op een hele goede morgen kreeg mijn vader 
hoog bezoek. 
Een profeet kwam om te zalven, één van ons 
stond in zijn boek. 
Wat een vreugde, wat een vreugde, alle 
broers passeerden mij, 
en hij zalfde, en hij zalfde en hij maakte mij 
heel erg blij.

Als een leider in het leger werd ik toen 
aangesteld 
om de vijand te verdrijven, overal op ieder 
veld. 
Wat een vreugde, wat een vreugde, nu geen 
gemekker om mij heen. 
En de koning, en de koning, die vond mij een 
grote steun.

Plotseling op een morgen kwam er een reus 
aangesneld 
en hij sommeerde onze mannen hem te 
verslaan op het veld. 
En toen was er geen vreugde, want wij waren 
heel erg bang, 
want die hele grote reus hield ons allemaal in 
zijn tang.

En opeens begon hij te schreeuwen: David je 
bent een grote aap, 
maar een steentje uit mijn slinger trof hem 
direct tegen zijn slaap. 
Wat een vreugde, wat een vreugde toen die 
reus viel op de grond, 
en gesloten, en gesloten bleef voorgoed zijn 
grote mond.

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 


