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In de beeldende kunst worden de vier 
evangelisten sinds de vierde eeuw niet 
alleen afgebeeld in de vorm van menselijke 
gedaanten, maar ook als symboolgestalten.
Deze laatsten werden geïnspireerd door de 
Bijbelboeken Ezechiël 1 en Openbaring 4. 
Hierin wordt Matteüs als een mens 
weergegeven, Marcus als een leeuw, Lucas 
als een stier en de apostel Johannes als een 
adelaar. Deze weergave, ook wel tetramorf 
genoemd (uit het Grieks: vier vormen), is 
waarschijnlijk zelf van Syrische oorsprong.

Volgens kerkvader Ireneüs was, wat de 
profeet Ezechiël in zijn visioen aanschouwde, 
de Logos (het Woord) zelf: “In mijn visioen 
zag ik hoe een storm uit het noorden kwam 
opzetten: een grote wolkenmassa waar vuur 
in opflitste en die omgeven was door een 
gloed: de wolkenmassa schitterde als blinkend 
metaal. In de wolken tekenden zich gestalten 
af die op vier levende wezens geleken “
(Lees verder Ez.1,4-11)

De apostel Johannes ziet in een visioen Gods 
troon omringd door vreemde dieren. Zijn 
beschrijving luidt:
“En rondom de troon waren vier dieren, 
bezaaid met ogen voor en achter. En het 
eerste dier geleek op een leeuw en het 

(zegelontwerp: N.J.Beekman)

Toelichting op het ontwerp van het zegel dat gekozen is voor de 
Parochie de Vier Evangelisten

tweede op een jonge stier, en het derde dier 
had een gelaat als van een mens en het vierde 
dier geleek op een adelaar in zijn vlucht. En de 
vier dieren hadden elk zes vleugels; rondom 
en van binnen zijn zij met ogen bezet. En zij 
roepen zonder rusten dag en nacht: ‘Heilig, 
heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser, die was 
en die is en die komt.” (Openb.4,6b-8)
Johannes citeert hier in zijn boek Openbaring 
dubbel. De lofzang van de dieren ontleent hij 
aan Jesaja en de beschrijving van de dieren 
zelf aan Ezechiël.

Geïnspireerd door deze visioenen hebben de 
wezens vier aangezichten en deze zijn eigenlijk 
afbeeldingen van de werking van de Zoon van 
God; ze zijn een zinnenbeeld van Hem, die in 
zijn persoon de eenheid van de evangeliën 
belichaamt: Jezus Christus.
Zo staat de mens voor Zijn geboorte, de stier 
voor Zijn offer, de leeuw voor Zijn verrijzenis en 
de adelaar voor Zijn hemelvaart.  

Kees Dernee, pastoor
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Algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Adressen en secretariaten  
 Parochiesecretariaat R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Leyweg 930, 2545 GV, Den Haag, secretariaat open ma-vrij: 9.30 u-13.00 u, 
tel 070 3080414, email: info@rkparochiedevierevangelisten.nl
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl 
Emmaus: Leyweg 930, 2545 GV, Den Haag, 
secretariaat open ma-vrij: 9.30 u-13.00 u, tel 070 3665562, email: info@
rkemmaus.nl,  www.rkemmaus.nl 
Maria van Eik en Duinen: Loosduinse Hoofdstraat 4, 2552 AJ, Den Haag, 
secretariaat open ma-vrij: 9.30 u-12.30 u, tel 070 3979413 
email: mariavaneikenduinen@hetnet.nl, www.mariavaneikenduinen.nl 
H. Pastoor van Ars: Aaltje Noordewierstraat 4, 2551 GA, Den Haag, 
bereikbaarheid ma-vrij: 9.30 u-12.00 u, tel 070 3257269
email: simoneleene@hotmail.com, www.pastoorvanarskijkduin.nl  
Titus Brandsma: Kamperfoeliestraat 279, 2563 KH, Den Haag, 
secretariaat open ma-vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070 3255675
email: secretariaat@titusbrandsmaparochie-denhaag.nl
www.titusbrandsmaparochie-denhaag.nl

Pastoraal team 
Pastoor Kees Dernee, tel 070 36655622
Pastor Hans Smulders, tel 070 3979413
Pastoraal werker Duncan Wielzen, tel 070 3255675
Diaken Paul  Kuhlmann, 070 3665562
Pastoraal projectmedewerker Bertran van Paassen, tel 070 3665562

Bestuur
Kees Dernee, pastoor, voorzitter Lidewij van Aken, lid 
Dirk Knook, vice-voorzitter José ten Berge-de Fraiture, lid
 Henk-Jan Kok, penningmeester Stephan Tio, lid
Ineke Brizee-Baay, secretaris 

Rekeningnummers  
Geloofsgemeenschap Emmaus
ING 558447 t.n.v. R.K. Emmaus Parochie Kerkbijdragen
ING 1557364 t.n.v. R.K. Emmausparochie Kerk-bijdrage Leyweg
ING 614265 t.n.v.  R.K. Emmausparochie Bestuursrekening
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
ING 114800 of RABO 129911860 t.n.v. Parochie Maria van Eik en Duinen
ING: 519205 t.n.v. PCI
ING 260089 of RABO 129901571 Misintenties Maria van Eik en Duinen
ING 744702 t.n.v. Parochieel Missie Centrum 
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
226431908  t.n.v. Pastoor van Ars (misintenties)
2395749  t.n.v. penningmeester H. Pastoor van Ars (kerkbijdragen)
61602  t.n.v.  parochieblad Ars Amandi Nieuwsbrief (abonnement € 17,50)
2985604 t.n.v. Par. Com. Missie en ontw. werk – H. Pastoor van Ars
Geloofsgemeenschap Titus Brandsma
ING 3259910 t.n.v. Bestuur Titus Brandsma Parochie (giften, misintenties en 
bijdrage parochieblad)
ING 3259860 t.n.v. Kerkbijdrage Titus Brandsma Parochie
ING 515020   t.n.v. Parochieel Solidariteits Centrum (P.C.I.)
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Geloof vieren
Wie het leven viert geeft er kleur aan. Dat doen we o.a. door bepaalde momenten te markeren, zoals 
het jaarlijks vieren van je geboorte.  Verjaardag,  birthday, Geburtstag. In sommige culturen wordt de 
naamdag, de naam die je bij je doopsel hebt gekregen, belangrijker geacht. Dàt wordt gevierd. Da’s een 
vorm van je geloof vieren, zoals ook een jubileum van huwelijk of priesterwijding wordt gevierd.

van het bestuur

Kennismaken met de nieuwe 
penningmeester

Henk-Jan Kok
Henk-Jan zal als penningmeester 
Mattijs Boeser opvolgen in het 
bestuur. Hij woont met zijn 
vrouw en drie schoolgaande 
zoons aan de Laan van 
Meerdervoort. Henk-Jan is 
werkzaam als rijksambtenaar op 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en 

houdt zich bezig met het toezicht op zelfstandige 
bestuursorganen en uitvoeringsorganisaties van 
het ministerie. Eerder was Henk-Jan actief in de 
pastoraatsgroep van de Titus Brandsma en daar 
ook lid van de werkgroep die kinderwoorddiensten 
voorbereidt (zie Spirit 1). In het bestuur wil hij zich 
graag gaan inzetten voor de nieuwe parochie vanuit 
dezelfde betrokkenheid die hij al had bij alles wat er 
leeft binnen de lokale geloofsgemeenschap.

         

Vijftig jaar geleden (oktober 1962) werd het Tweede 
Vaticaans Concilie geopend. De grote kerkvergadering 
om, op initiatief van paus Johannes XXIII, de kerk bij de 
tijd te brengen, “aggiornamento”  genoemd. Goede 
reden om dit gouden jubileum te vieren.
De huidige paus grijpt deze 50ste verjaardag aan om 
een jaar van het geloof aan te kondigen.  Dit kan een 
stimulans worden ons de schoonheid en de centrale 
plaats van het geloof te herinneren, enthousiast 
en vreugdevol de ontmoeting met Christus te 
vernieuwen en tot een verder en verdiept verstaan 
van dit Concilie te komen.  Om daarbij het verlangen 
te wekken in vertrouwen en hoop het geloof te 
belijden, willen ook wij in onze parochie een jaar van 
geloof gaan vieren.
Bij sommigen roept het vieren van dit jubileum 
minder gouden kleuren op dan bij anderen. De een 
kleurt liever binnen de lijntjes van gevestigde orde en 
traditie. De ander is juist tot geloofsbloei gekomen 
in het perspectief van kerkvernieuwing en kreeg 
daardoor meer kleur. In de afgelopen decennia zijn 
er die vonden dat het Concilie te ver doorgeschoten 
is met moderniseren. En er zijn er die teleurgesteld 
raakten omdat naar hun overtuiging de besluiten en 
uitwerking daarvan niet ver genoeg zijn gegaan.
We mogen gerust en gelukkig stellen dat de kerk 
wereldwijd nog werkt aan uitwerking en toepassing 
van de conciliebesluiten waarin aspecten van 
theologisch denken en volksdevotie van vóór het 
concilie ook terug te vinden zijn. Wat de ruim 
2500 bisschoppen met honderden adviseurs 
destijds hebben verwoord is dan ook meer dan een 
momentopname van de drie jaren (1962-1965) die 
het Concilie duurde met haar reflectie, dialoog, 
gebed en liturgie. De uitgebrachte  constituties, 
decreten en verklaringen – zestien in totaal – vormen 
samen honderden inspirerende  pagina’s over ons 
kerkzijn als volk van God onderweg. 
Zonder pretentie dit in zijn geheel in onze 
geloofsgemeenschap te kunnen behandelen willen 
wij wel graag het jaar van geloof voor een deel 
invullen o.a. met een aanbod van artikelen met 
name in Spirit, met enkele leerhuizen, catechese 
ontmoetingen en themazondagen.  Samen en op 

de onderscheiden kerklocaties. Misschien gaat 
uw geloof er ook wel met een gouden randje van 
kleuren. Voor Johannes de XXIII was het uitroepen 
van het Concilie op zich al een geloofsdaad van groot 
formaat. Hij deed het vol vertrouwen omdat, zo zou 
hij sceptici in hoge kerkelijke kring hebben overtuigd 
om het “aggiornamento”aan te durven: “het is niet 
mijn kerk, maar het is Zijn Kerk”.
Laten wij in die zin vijftig jaar Vaticanum II gaan 
vieren en daar mee in deze tijd verder kleur geven 
aan ons geloof.

Pastor Hans Smulders
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Beheercommissie Emmaus

Aat de Boer (gebouwen)
Ik ben Aat de Boer, 62 Jaar, vanaf 1984 werkzaam in het 
parochiewerk, in parochievergadering en bestuur. 
 
Tijdens de laatste 14 jaar ben ik bezig geweest met 
medebestuurders om 3 kerken te sluiten en de huidige 
kerk aan de Leyweg volledig te renoveren.  Op dit 
moment draait de huidige nieuwe parochie de Vier 
Evangelisten alweer ruim anderhalf jaar.
Naast het nieuwe bestuur heeft iedere locatie een 
beheercommissie.  Namens de geloofsgemeenschap van 
Emmaus zal ik hier de komende 4 jaar het voortouw in 
nemen samen met Corrie van der Hoeven en Pim Beier. 
Ik zal in deze tijd ook veel beroep doen op de andere 
vrijwilligers van onze locatie omdat er altijd werk aan de 
winkel is.

Pim Beijer (budgethouder)
Pim Beijer is budgethouder  van de beheergroep 
geloofsgemeenschap Emmaus. 
Hij heeft 40 jaar gewerkt bij 5 verschillende gemeente-
instellingen in Den Haag. 
Naast zijn werk heeft hij zich langdurig ingezet voor de 
jeugd en jongeren in de wijk, en sinds de oprichting 
van de Emmausparochie zich bezig gehouden met de 
financiële aangelegenheden van die parochie.  

Corrie van der Hoeven-Gaag (secretariaat)
Voordat alle fusies ene feit werden werkte ik op twee 
verschillende parochiebureaus; dat van de Onze Lieve 
Vrouw van het Allerheiligst Sacrament en dat van de 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Na de verbouwing van de kerk aan de Leyweg kwam 
er één centraal Parochiebureau Emmaus. Jaren heb ik 
deel uitgemaakt  van het parochie-bestuur  Emmaus, tot 
januari 2012. 
Nu hoop ik – samen met de mannen  Aat en Pim 
– nog een tijdje mijn energie  te stoppen in  de 
beheercommissie, geloofsgemeenschap Emmaus.

Kennismaking met de 
Beheercommissies

Beheercommissie Maria Eik en Duinen
Hans Harperink
De laatste 5 jaar van de H. Paulus Parochie ben ik actief 
geweest in de technische commissie  en nu nog na 
sluiting, om het gebouw en pastorie intact te houden.  

Na de fusie werd ik lid van de herinrichtingscommissie 
van de Maria van Eik en Duinen.  Daar  ben ik nu gevraagd 
om in de Beheercommissie zitting te nemen en inmiddels 
tot voorzitter gekozen.  Ik hoop met de Beheercommissie 
op een goede samenwerking met het Pastorale Team, 
Parochiebestuur, Pastoraatsgroep en alle groepen van 
vrijwilligers in de kerklocatie Maria van Eik en Duinen en 
vooral op een goed contact met de parochianen.

Ina Scheffer
Mijn naam is Ina Scheffer. Nadat onze eerste dochter 
haar Eerste Communie had gedaan ben ik lid geworden 
van kerkde catechesegroep. Daarna heb ik jaren in de 
nevendienstgroep meegedraaid. Toen de Paulus gesloten 
werd, heeft onze groep gevraagd of we ook wat konden 
betekenen voor Maria v. Eik en Duinen. Zo is daar weer 
de nevendienst van de grond gekomen. Sinds twee jaar 
ben ik ook bezig met de Eerste Communievoorbereiding 
en de gezinsmis. De beheergroep is een nieuwe uitdaging 
voor mij. Ik vind het fijn om actief bezig te zijn en mij in te 
zetten voor onze parochie. 

Louis Laarakkers
Ik werk ruim 30 jaar bij het Ministerie van Buitenlandse 
zaken, in de financiële sector en recentelijk als 
Afdelingshoofd.  Daarvan ben ik zo’n 10 jaar direct 
betrokken geweest bij projecten in het kader van 
Ontwikkelingssamenwerking en heb hiervoor het nodige 
gereisd.  Wat mij van die tijd is bijgebleven, zijn de 
mensen die ik ontmoet heb. Mensen die  met hart en ziel  
hun bijdrage leveren aan armoedebestrijding.      

Van links naar rechts: 
Pim Beijer, Corrie van der Hoeven-Gaag,Aad de Boer

Van links naar rechts:
Hans Harperink, Ina Scheffer, Louis Laarakkers, Leo Koks.
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Ook in  onze eigen parochie kom je ze tegen. Vrijwilligers 
die zich op hun eigen manier en met hun eigen talenten 
actief inzetten om iets voor de ander te kunnen 
betekenen.
Toen mij gevraagd werd om in de beheercommissie 
verantwoordelijkheid  te nemen voor de financiële zaken, 
kwamen de gedachten in mij op die ik hiervoor het 
opgeschreven en heb ik ja gezegd.   

Leo Koks
Ik ben altijd in de techniek werkzaam geweest. Naast 
mijn werk als vrijwilliger  in de zwemwereld en na mijn 
werkzaam leven kwam daar het vrijwilligerswerk bij in 
het museum en de kerk. Zo ben ik collectant, koster en 
hoop nu in de beheercommissie
nog een  steentje bij te kunnen dragen voor het 
welslagen van onze kerkgemeenschap.

Beheercommissie Pastoor van Ars

Wouter van Zijst 
Bij de voorbereiding van ons huwelijk in 1995 in contact 
gekomen met Pastoor Berger, sindsdien altijd bij de 
Pastoor van Ars gebleven. Waar ik 8 jaar penningmeester 
was. Ik wil graag mijn financiële ervaring met de parochie 
inbrengen in de beheercommissie. In de toekomst zou 
een assistent prettig zijn, al was het maar om t.z.t. mijn 
opvolger te worden. 

Simone Steenbergen-Leene
Ik ben werkzaam in de bibliotheek zo lang als het nog 
duurt. Eind van het jaar gaan we sluiten vanwege de 
bezuiniging. 
Heb kennis gemaakt (25 jaar geleden) met onze parochie 
en dus met onze pastoor Berger. 
Na het voorzitterschap van het KVG,  vervolgens 
secretaris van het kerkbestuur lijkt het me  een uitdaging 
om in de beheercommissie de zaak draaiende te houden, 
maar wel graag met twee collega’s en met ondersteuning 
van vrijwilligers.

Coby Korff de Gidts-Schilperoort
Derde lid van de beheercommissie is Coby Korff de Gidts-
Schilperoort. Zij heeft zich al voorgesteld in Spirit 1 en is 
overgestapt naar de commissie.

Van links naar rechts:
Wouter van Zijst, Simone Steenbergen-Leene, Coby Korff de Gidts-
Schilperoort

Beheercommissie Titus Brandsma

Roland Smeets
Sinds juli 2006 was ik penningmeester van de 
Titus Brandsma Parochie. Vanaf dit jaar ben ik, ivm 
de fusie van de vier parochies in Den Haag Zuid, 
budgethouder binnen de beheercommissie van de 
lokatie Kamperfoeliestraat. In verband met mijn 
financiele achtergrond zet ik mij graag in voor een 
gezond financieel beheer van deze lokatie. Om dit 
te bewerkstelligen zal ik onder andere de (nieuwe) 
penningmeester van de (nieuwe) parochie gevraagd 
en ongevraagd advies geven ten aanzien van de 
financien en inrichting van de parochie...

Claartje Vinkesteijn
Vanaf mijn geboorte parochiaan in de H. Familie-
parochie, tot mijn huwelijk.
Na wat omzwervingen terug in Den Haag sinds 28 
jaar en parochiaan van begeerte terug in dezelfde 
parochie.
Na een aantal jaren als vice-voorzitter/secretaris 
(gecombineerde functie) in zowel de H. 
Familieparochie als de Titus Brandsma Parochie, nu 
benoemd in de Beheercommissie.  We gaan er voor.

Bert Vermeulen
Toen ik in 1988 in het jongerenkoor van Loosduinen 
kwam zingen was daar een enthousiaste groep 
vrijwilligers bezig met allerlei klussen in en rond de 
kerk. Al snel heb ik me hierbij aangesloten. Toen 
het jongerenkoor werd opgeheven zijn we via een 
omweg in de Pauluskerk terecht gekomen, waar 
we het erg naar ons zin hadden en waar we ook lid 
werden van het koor. Ook hier was op technisch 
gebied van alles te doen in de kerk. 
Na het sluiten van de Pauluskerk kwamen we 

Boven, van links 
naar rechts:
Roland Smeets
Claartje Vinkesteijn

Onder, van links 
naar rechts:
Bert Vermeulen
Han Vink

B: Roland Smeets, Claartje Vinkesteijn,O: 
Bert Vermeulen, Han Vink
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terecht in de Familiekerk en werden we ook daar 
weer koorlid. Hier kwam ik een vrijwilliger van de 
technische dienst tegen die al tientallen jaren allerlei 
klussen deed in de kerk. Hij heeft me alle hoeken en 
gaten van de kerk en de pastorie laten zien, zodat ik 
wat van z’n taken over kon nemen. 
Buiten het zingen in het koor heb ik als hobby thuis 
een bescheiden (elektro)techniekmuseum.
In het dagelijks leven mag ik op het bouwbureau van 
een ziekenhuis bouw- en renovatie projecten helpen 
voorbereiden, waarbij ik de elektrotechnische zaken 
verzorg. Het is leuk om de hier opgedane ervaring 
ook in het vrijwilligerswerk te kunnen gebruiken. 

Han Vink  
Geboren in de Abrikozenstraat ben ik in de 
voormalige H. Familieparochie gedoopt. Ik heb 
gezongen in het kerkkoor. Na mijn studietijd en 
huwelijk zijn wij in Rijswijk gaan wonen 
Na een aantal jaren zijn we verhuisd naar de 
Vogelwijk en lid geworden van de Sacraments-
parochie en daar actief geweest in verschillende 
parochie geledingen. Na de sluiting van de kerk weer 
aansluiting gevonden bij mijn oude H. Familiekerk nu 
geloofsgemeenschap Titus Brandsma.

Vanuit diverse plaatsen in Den Haag vertrokken op 
Hemelvaartsdag 17 mei, groepjes mensen in stilte, 
biddend, naar de ruïne op begraafplaats Oud Eik en 
Duinen. Deze ruïne laat de restanten van een kapel zien 
die omstreeks het jaar 1247 door Willem II is gebouwd, 
halverwege Monster en het grafelijke slot in Die 
Haghe. De kapel was gewijd aan Onze Lieve Vrouw van 
SevenWeeën en werd destijds druk bezocht. Tijdens de 
reformatie werd de kapel gesloopt, maar steeds bleven er 
mensen komen. 

Jaarlijkse bedevaart naar Eik en 
Duinen 
Hemelvaartdag staat vanouds bekend om het 
dauwtrappen, wandelen in de vroege ochtend. 
Al enkele jaren doen we dat in Den Haag en 
Loosduinen op een wel heel speciale manier, ook 
dit jaar.

Zo ook deze Hemelvaartdag. Vanuit de kerken in onze 
parochie trok een grote groep voorafgegaan door de 
proecessiestaf en met de beeltenis van het doorboorde 
hart van Maria langs de “oude” bedevaartweg van 
Loosduinen naar Eik en Duinen. Ook vanuit de Jacobus in 
de binnenstad en vanuit de Antonius Abt in Scheveningen 
waren gelovigen vertrokken voor een groet aan Maria. 
Meer dan 100 mensen, jong en oud,  liepen mee in de 
tocht. Deken A. van der Helm deed een kort woordje 
waarin hij herinnerde aan het roemruchte verleden van 
de kapel, de overblijfselen van de oudste kerk in Den 
Haag. 

Daarna ging deken Van der Helm, samen met de 
priesters, diakens en pastoraal werkers die meegetrokken 
waren voor in de Eucharistieviering. Daarbij dankte hij 
ieder die meegelopen had. Hij riep de aanwezigen op om 
actief te blijven en de waardevolle dingen te behouden 
en verder uit te dragen. Na afloop was er koffie en 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Daarvan werd goed 
gebruik gemaakt. 

Gerard van Dijk

De ruïne op de begraafplaats Oud Eik en Duinen
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Parabels in het Mattheusevangelie”.
Na een boeiend leerhuis over “Parabels in het 
Lucasevangelie” gaan wij vanaf september 
2012 verder met het leerhuis “Parabels in het 
Mattheusevangelie”.

Tijd:  voorlopig vastgesteld voor iedere 
eerste maandag van de maand van 
10:00 - 11:30 uur. 

Kerk: Pastoor van Ars. 
Begeleider: pastor Duncan Wielzen.

Geloven NU
Het catechese project “Geloven NU” nr. 11 gaat 
iedere derde maandag vanaf de maand september 
weer van start. 

Tijd: 20:00 – 21:30 uur. 
Kerk: Maria van Eik en Duinen.

Serie van vier avonden over geloofsthema’s
NIEUW in het aanbod is een serie van vier avonden 
over geloofsthema’s: wonderen, deugden, bidden, 
lichaamshouding in de liturgie. Deze vinden plaats in 
de maanden oktober, november, januari en februari. 
Kerk: Titus Brandsma. Nadere informatie volgt in het 
oktober nummer van Spirit (nr. 4).
Aanvullend is het de bedoeling om in het najaar 
bijeenkomsten te organiseren speciaal gericht op 
ouders van jonge kinderen. Ook hierover volgt 
nadere informatie in het oktobernummer van Spirit. 

Kerk: Titus Brandsma.

Najaarprogramma 
volwassenencathechese 
In het najaar is er een vervolg 
van diverse projecten 
volwassenencatechese in de 
verschillende geloofsgemeenschappen van onze 
parochie. 

Ook voor die mensen wil de parochie zorg dragen, 
menslievende nabijheid en pastorale zorg bieden. 
Die zorg wordt gelukkig door sommige toegewijde 
parochianen, zij het minder structureel en eerder 
individueel, geboden. Maar de behoefte aan 
nabestaandenzorg wordt daardoor niet kleiner. 
Integendeel! 

Vanuit het pastoraal team is daarom het 
initiatief genomen om in samenwerking met de 
pastoraatgroepen een werkgroep Nabestaandenzorg 
op te richten t.b.v. mensen die als gevolg van de 
dood van een dierbare behoefte hebben aan zorg en 
contact. Het contact kan zowel op individuele basis 
als op basis van groepen (lotgenoten) plaatsvinden.   
De werkgroep zal zelf ook deskundig worden 
begeleid om zo efficiënt mogelijk zorg aan te bieden. 
Hierdoor wordt de parochie steeds meer een plek 
van zorg en aandacht voor elkaar. De start van 
de werkgroep is gepland voor na de zomer.  Voor 
informatie kunt u zich wenden tot pastor Duncan 
Wielzen.
Tel.nr.: 06-28327571, 
E-mail: dr.wielzen@gmail.com

Duncan Wielzen, 
pastoraal werker parochie de Vier Evangelisten

Werkgroep Nabestaandenzorg i.o.
Seniore burgers krijgen gemiddeld vaker met 
de dood te maken dan jongere(n). Dierbare 
oud(e) bekenden, vrienden en kennissen komen 
er te ontvallen. De vriendenkring wordt steeds 
kleiner. Soms blijft een partner alleen achter. 
Soms voelt hij/zij zich alleen. Het contact met de 
weinige bekenden die er nog zijn, verwatert. Het 
verdriet alleen dragen, terwijl de wereld ‘door-
draait’, maakt dat de leegte en het gemis steeds 
ondraaglijker worden. 
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Woensdag 10.00 uur (eucharistieviering)
Vrijdag  10.00 uur (gebedsgroep)
Zaterdag 13.00 uur  (eucharistieviering)
Zondag  10.00 uur  (eucharistieviering)

Na elke viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
bij een kopje koffie/thee (en/of limonade). 

Bijzonderheden 
Op zondag 15 juli is er een eucharistieviering met 
samenzang.

Op zondag 22 juli is er een eucharistieviering m.m.v. 
het Jongerenkoor.

Op woensdag 15 augustus vieren we het hoogfeest 
van Maria Ten Hemelopneming.  Er is om 10.00 
uur een Woord- en Gebedsviering m.m.v. het 
Gelegenheidskoor.

Op 8 september is de kerk open i.v.m. zijn de Open 
Monumentendag.  Er zijn rondleidingen.

Op zaterdag 15 september wordt het Vredesfeest 
gevierd.  De viering van 13.00 uur vervalt .

Op zondag 16 september is er om 10.00 uur een 
Woord-  en Communieviering m.m.v. het Emmaus 
kinderkoor

Middaguurgebed:
iedere dinsdag om 12.30 uur. 

Kinderkerk en Crèche
Tijdens iedere viering op zondag om 10.00 uur is er 
een crèche voor kinderen tot vier jaar en Kinderkerk 
voor kinderen tot 12 jaar. Tijdens schoolvakanties 
(22 juli - 19 augustus) is er geen kinderkerk, wel 
kinderopvang tot 8 jaar.  

Kerkopenstelling
Iedere dinsdag van 10.00-15.00 uur met zoveel 
mogelijk uitstelling van het Allerheiligste.
Iedere zaterdag van 11.00 tot na de viering van 
13.00  uur. 

‘t Winkeltje 
‘t Winkeltje voor al uw religieuze en derde 
wereldproducten is iedere zaterdag gelijk met de 
kerkopenstelling geopend. Tevens is ‘t Winkeltje na 
afloop van iedere viering geopend. 

Uit het Liturgisch Rooster

Emmaus

Spreekuur werkgroep Kerk en Samenleving
Het spreekuur van de werkgroep Kerk en 
Samenleving is iedere woensdagmorgen van 10.00 
tot 11.00 uur in de Emmauskerk. Banknummer 
17.99.45.904 t.n.v. werkgroep Kerk en Samenleving. 
Telefonisch te bereiken via het Emmmas secretariaat 
tel. 366 55 62.  

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 ontmoet en bij een kopje koffie/thee (en/of 
limonade).

Bijzonderheden

Op zondag 1 juli is er om 10.00 uur een kinder- en 
gezinsviering m.m.v.  Het gezinskoor. 

Op 7/8 juli, 21/22 juli en 28/29 juli zijn er 
eucharistievieringen met samenzang

Op zaterdag 14 juli is er een om 13.00 uur een 
Woord- en Communieviering m.m.v. een cantor.

Op 4/5 augustus  zijn er eucharistievieringen met 
samenzang

Op zaterdag 11 augustus is er een Woord- en 
Communieviering. 

Op zondag 12 augustus is er een eucharistieviering 
m.m.v. Deo Sacrum.

Op woensdag 15 augustus vieren we het 
Maria Hemelvaart.  Er is om 10.00 uur een 
eucharistieviering m.m.v. Deo Sacrum.

Op zaterdag 18 augustus is er een eucharistieviering 
met samenzang.

Op zondag 19 augustus is er een eucharistieviering 
met cantor.

Op zaterdag 25 augustus is er een eucharistieviering 
m.m.v. het Gezinskoor.

Op zondag 26 augustus is er een eucharistieviering 
m.m.v. Deo Sacrum (Gregoriaans)

Op zaterdag 1 september is er een Mis met 
samenzang.

Op zondag 2 september is er een Kinder- en 
Gezinsviering m.m.v. het Gezinskoor.

Uit het Liturgisch Rooster

Maria van Eik en Duinen
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Op zaterdag 8 september is er om 13.00 uur een 
Woord- en Communieviering m.m.v. het Gezinskoor.

Op zondag 9 september is het Nationale 
Ziekenzondag.  Er is een  Eucharistieviering om 10.00 
uur  m.m.v. Deo Sacrum 

Op zaterdag 15 september is er om 13.00 uur een 
eucharistieviering met samenzang.

Op zondag 16 september is er om 10.00 uur een 
eucharistieviering met Cantor.

Op zaterdag 22 september is er om 13.00 uur een 
eucharistieviering m.m.v. het Gezinskoor.

Op zondag 23 september is er om 10.00 uur een 
eucharistieviering m.m.v. Deo Sacrum (Gregoriaans)

Op zaterdag 29 september is er om 13.00 uur een 
eucharistieviering m.m.v. het Gezinskoor.

Op zondag 30 september is er om 10.00 uur een 
eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor

Donderdag 10.00 uur (Tabitha, woonzorgcentrum)   
Zondag 10.30 uur (eucharistieviering)

Adres Tabitha woonzorgcentrum:  Mozartlaan 280, 
2555 KZ Den Haag 

Na elke viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
bij een kopje koffie/thee (en/of limonade).

Bijzonderheden

Op 8 en 9 september zijn de Open Monumenten 
dagen. De kerk is open en er zijn rondleidingen.

Op zondag 2 en 30 september zingt het 
parochiekoor 

Zondag 16 september is er om 10.30 uur een 
Hoogmis m.m.v. Koor Connection 

Zondag 23 september is er om 10.30 uur een 
Hoogmis m.m.v. het Koor Phoenix en aansluitend 
liefdadigheids-concert ter ondersteuning van de 
Stichting Kindertehuizen Sri Lanka (zie artikel elders 
in het parochieblad).

Uit het Liturgisch Rooster

Pastoor van Ars

Vrijdag 10.00 uur (eucharistieviering)                           
Zondag 10.30 uur (eucharistieviering)

Na elke viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
bij een kopje koffie/thee (en/of limonade).  

Zondag 1 juli is er een eucharistieviering m.m.v. het 
Titus Brandsmakoor.

Zondag 8 juli is er tijdens de eucharistieviering 
m.m.v. het Charitaskoor een Kinderwoorddienst 

Zondag 8 augustus is er tijdens de eucharistieviering 
m.m.v. het Charitaskoor een Kinderwoorddienst

Elke zondag in de periode van 15 juli t/m 
19 augustus is er een eucharistieviering m.m.v. het 
Charitaskoor.

Zondag 26 augustus is er een eucharistieviering 
m.m.v. het Charitaskoor.  Er is tevens een 
Kinderwoorddienst.

Zondag 2 september is er een eucharistieviering 
m.m.v. het Titus Brandsmakoor.

Op 8 september is de kerk open i.v.m. de Open 
Monumentendag.

Zondag 9 september is er een eucharistieviering 
m.m.v. VocAnimo. Er is tevens een Kinderwoord-
dienst.  De kerk is ‘s-middags geopend vanwege 
Open Monumentendag. Er worden speciale kinder-
activiteiten georganiseerd;

Zondag 23 september is er een eucharistieviering 
m.m.v. het Charitaskoor.  Er is tevens een 
Kinderwoorddienst.

Uit het Liturgisch Rooster

Titus Brandsma
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De bedoeling van het congres was om parochies 
ervan te doordringen dat de tijden veranderd 
zijn. We kunnen niet op de oude voet verder. 
Vroeger werd het geloof niet alleen thuis en in 
de kerk doorgegeven, maar ook op school, in 
het verenigingsleven, in de werkkring en men 
kocht alleen bij een katholieke winkel. Deze 
vertrouwde kaders zijn weggevallen. Het geloof 
alleen doorgeven via de kerk blijkt niet genoeg 
te zijn. Volwassenencatechese is noodzakelijk, 
maar hoe interesseer je mensen daarvoor? Vaak 
hebben mensen als kind nog wel verhalen uit 
de bijbel gehoord, maar is het daarbij gebleven. 
Zij ontwikkelden zich door te studeren en te 
werken. Ze verdiepten zich in allerlei zaken, maar 
hun geloof bleef stilstaan. Hun kinder-geloof 
heeft zich niet verdiept tot een volwassen geloof 
en is niet toereikend voor de problemen die zij 
tegenkomen. Die mensen zoeken naar antwoorden 
op levensvragen. Een geloofscursus kan hen helpen, 
want daar krijgen ze weliswaar geen pasklare 
antwoorden, maar wel handreikingen. Maar als het 
geloof je niets meer zegt dan kom je niet op het idee 
zo’n cursus te volgen. Het werkt wel als een bekende 
zegt: “Aan die geloofscursus heb ik nou zoveel gehad! 
Ik zie het weer helemaal zitten!”

Hierover vertelde Klemens Armbruster, de Duitse 
priester die het WeG-concept ontwikkeld heeft. 
WeG staat voor ‘Wege erwachsenen Glauben’, 
ofwel ‘weg tot volwassen geloof ’. Dit WeG-
concept is een methode om mensen die de weg 
naar God kwijtgeraakt zijn te vertellen over God, 
zonder dat het hen afschrikt. Het WeG-concept 
biedt een vorming tot volwassen geloof, maar 
daarna is er ook een vervolg mogelijk, waarbij men 
elkaar in kleine geloofsgroepen blijft ontmoeten 
en bemoedigen, zodat het Weg-concept ook aan 
gemeenschapsopbouw doet. Armbruster vertelde 
ook persoonlijke ervaringen, zoals zijn worsteling 
met het geloof, hoe hij er toe kwam priester te 
worden en hoe hij er vervolgens het WeG-concept 
ontwikkelde. Dit alles met een brede glimlach en in 

Pastoraal congres 2012:  
“Naar een vitale parochie”

Wat een veelbelovend thema! Dat sluit helemaal aan op het motto van onze parochie: “Geestdriftig 
bijdragen aan de opbouw van onze geloofsgemeenschap”. Ik mocht op dit congres Cursillo 
vertegenwoordigen. Cursillo is een kleine geloofscursus van 3 dagen, waarbij het niet gaat om “weetjes” 
maar om het beleven van je geloof en te ervaren dat God met ieder van ons een persoonlijke relatie 
wil aangaan. Dat sluit dus ook goed aan bij het thema “Naar een vitale parochie”, want een God die je 
persoonlijk kent, daar wil je je wel voor inzetten, en die blijdschap wil je doorgeven!

een sappig Zuid- Duits accent. Volgens Armbruster 
is het belangrijk dat gelovigen elkaar versterken in 
het geloof, bijvoorbeeld door in een vertrouwde 
groep over het geloof te praten. Parochies moeten 
daarom geloofs-cursussen aanbieden, zodat 
mensen hun geloof kunnen  verdiepen. Het ‘WeG-
concept’ is daar één voorbeeld van, maar het 
kan ook een ‘Alfacursus’ zijn of ‘Geloven Nu’. En 
volgens mij natuurlijk ook Cursillo. Zo denkt Mgr. 
Van Burgstede er ook over, dat zei hij bij zijn bezoek 
tijdens het afgelopen Cursilloweekend. Namens alle 
bisschoppen bedankte hij ons, het Cursillo-team, 
voor onze inzet en hij benadrukte hoe belangrijk de 
Nieuwe Bewegingen zijn. 

Wie meer wil weten over Cursillo kan 
kijken op www.Cursillo.nl, maar je 
kan het natuurlijk ook aan mij vragen: 
tel.: 070-3259985. 

Martha Vermeulen-Flachs
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Het Vredesfeest 2012 zal worden gehouden op 
zaterdag 15 september, in het gebouw van de 
R.K. Parochie de Vier Evangelisten, locatie Emmaus, 
Leyweg 930, (Winkelcentrum Leyweg, achter V & D), 
van 13.00 tot 16.00 uur. Inloop vanaf 12.30 uur.

Als motto is dit keer gekozen voor:

“Powered by Peace”. 

Veel mensen zullen ook dit jaar hun medewerking 
verlenen. De opening zal als vanouds weer 
verrassend worden. We kunnen verder optredens 
verwachten van diverse koren en dansgroepen. 
Een grote verscheiden-heid aan religieuze en 
culturele groeperingen zullen hun bijdragen aan het 
Vredesfeest leveren. Tenslotte zijn er verschillende 
stands ingericht voor het geven van voor-lichting. 

Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten, 
zoals grabbelton, tekenen, karikatuurtekenen en 
schminken.  Natuurlijk zullen hapjes en drankjes 
ook dit jaar niet ontbreken. Een ieder is van harte 
welkom op dit mooie feest van Vrede.  De toegang 
is gratis.  Doet u mee/ doe jij mee?  Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met: Paul 
Kuhlman: E-mail pa.kuhlmann@dordrecht.nl / 
Mobiel: 0610887685. 

Namens de werkgroep Vredesfeest,
Koos Voermans

Vredesfeest 2012
In het kader van de jaarlijkse Vredesweek 
organiseren wij, dit jaar alweer voor de tiende 
keer, in Den Haag Zuid-West een vredesfeest 
tijdens de vredesweek in september. Mensen uit 
verschillende religies en culturen hebben dan de 
mogelijkheid elkaar te ontmoeten en samen het 
Vredesfeest te vieren.

Nationale Open Dag van de Katholieke 
Charismatische Vernieuwing (KCV).

KCV is een stroming binnen de Katholieke Kerk met 
bijzondere aandacht en openheid voor de  Heilige 
Geest. 

Op 2e Pinkster-dag was de jaarlijkse open dag in 
Ede. Als voorbereiding op Pinksteren hebben we 
de Noveen gebeden. In de prachtige viering op1e 
Pinksterdag in de geloofsgemeenschap Emmaus  van 
onze parochie was Gods Geest tastbaar aanwezig. 
Maar eenmaal enthousiast gemaakt verlang je 
steeds naar meer, dus op naar Ede, samen met Peter, 
Jongke en Caroline en Anthonie De dag begon met 
lofprijzing, een half uur God danken voor zijn gaven 
en Hem prijzen voor wie Hij is.

Ieder deed dat op zijn eigen wijze, enthousiast, 
de handen omhoog, dansen, klappen of stil en 
ingetogen,  maar wel vanuit het hart.

De spreker was Noel Chircop uit Malta. Hij zei o.a.: 
“Met Pinksteren zien we een explosie, de zorg en 
angst van de Apostelen werden door de H. Geest 
omgevormd en hun blik werd naar buiten gericht. Als 
Christenen moeten we de blik op onszelf ombuigen 
in de interesse voor de wereld zodat de wereld 
verlangen krijgt naar God. Als we uitzien naar een 
vernieuwde uitstorting van de H. Geest  met zijn 
gaven moeten we ook oprechte zorg dragen voor 
elkaar.  Maar weet dat je er niet alleen voor staat; de 
Heilige Geest die in u is, zal u helpen en leiden.”

Rubriek Emmaus
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In de middag was er een mooie getuigenis van een 
moeder met  4 kinderen, die op een creatieve manier 
probeert de mensen in haar omgeving in aanraking 
met God te brengen, zij noemde het Gods knipoogjes 
uitdelen.

In de Eucharistieviering waar meer dan 10 priesters 
voorgingen was de hoofdcelebrant Mgr. H.W. Woorts, 
hulpbisschop van Utrecht. Hij vertelde van zijn eigen 
roeping tot het priesterschap en dat hij,  na 20 jaar, 
nog iedere dag dankbaar is voor deze weg die hij mag 
gaan.

Aan het eind van de dag was de oproep om naar 
Celebrate te komen, een vakantieweek voor jong en 
oud, waar ook het Emmauskinderkoor dit jaar voor 
het eerst naar toe zal gaan. Wilt u mee bidden

dat het een heel geslaagde week zal worden voor de 
kinderen en hun ouders. Dat God veel knipoogjes zal 
uitdelen. Enthousiast betekent vol van God, vertelde 
onze pastoor. Laten we met dit enthousiasme 
doorgaan om te bidden om de Heilige Geest voor 
onszelf en onze parochies.

Peter, Jongke, Caroline, Anthony en Nel

Maria Hemelvaart
Omdat Maria zo’n bijzondere vrouw was, brengt de 
liturgische kalender haar meerdere keren onder onze 
aandacht:

Haar geboorte herdenken we op 8 september en 
omdat ze een heel bijzondere plaats inneemt in Gods 
plan met de mensen, krijgt ze weer volle aandacht op 
8 december, zonder enige belemmering van kwaad  
- we noemen dat ‘onbevlekt’ - kan ze toegroeien 
naar haar roeping om de moeder van de Verlosser te 
worden. Zo vieren we op 2 februari Maria Lichtmis 
en op 25 maart haar ‘ja-woord’, Maria Boodschap. 
Behalve het verhaal daarover, vinden we in de 
evangelieteksten weinig woorden van Maria zelf. Ze 
is inderdaad geen vrouw van grootspraak. Zij is de 
vrouw die aanwezig is, maar zich op de achtergrond 
houdt, die blij is wanneer het haar kinderen goed 
gaat en meelijdt in hun tegenslagen. Maar ook een 
die haar vrijheid weet te geven aan haar kinderen. 
Daarom is ook is 15de augustus een dag om Jezus’ 
moeder speciaal te gedenken: haar inzet is niet 
ongemerkt voorbijgegaan. Toen Maria stervende 
was, was ze omringd door de apostelen. Thomas was 
er (weer) niet bij. Maar toen Thomas bij de overige 
apostelen kwam was Maria al begraven en om haar 
toch de laatste eer te bewijzen bezocht Thomas in 
zijn eentje het graf. Thomas is op dat moment als 
enige getuige geweest van de tenhemelopneming 
van Maria. Thomas kreeg van Maria een kledingstuk 
en toen hij het verhaal vertelde aan de apostelen 
van de tenhemelopneming geloofden zij hem niet. 
Toen hij de apostelen het kledingstuk van Maria liet 
zien en het lege graf, kwam er een omkering in de 
situatie van Thomas, die eerder als enige apostel niet 
geloofde in de verrezen Heer. 

Maria is ten volle in Gods liefde opgenomen. 
Maar haar moederzijn stopte niet! Ze is ons nabij. 
Velen van ons hebben dat al mogen ervaren. Wij 
vieren haar naamdag in de 131 jaar oude kerk van 
Maria van Eik en Duinen die naar haar Hemelvaart 
vernoemt is op woensdag 15 augustus om 10.00 uur.

Peter Visser.

Rubriek Maria van Eik en Duinen



13

Spirit

Liturgiegroep Titus Brandsma opgericht !
Op initiatief van de pastoraatgroep is de 
Liturgiegroep Titus Brandsma opgericht. De 
Liturgiegroep is geen werkgroep die vieringen 
gaat voorbereiden. Het functioneert eerder als 
een breed liturgische overleg. Daarbij komen 
vertegenwoordigers van alle bij de liturgie betrokken 
(werk)groepen bijeenkomen om met elkaar van 
gedachten te wisselen over de liturgie en alle 
daarmee samenhangende zaken en aspecten. Dat 
houdt onder andere in dat vieringen van de liturgisch 
sterke tijden worden doorgesproken en geëvalueerd, 
besluiten worden genomen over het gebruik van 
bepaalde liturigische ruimtes, etc.

Door dit overleg 3-4 keer per jaar te laten 
plaatsvinden, wil de Liturgiegroep alle liturgische 
activiteiten beter op elkaar afstemmen. Daarnaast 
wil zij inhoudelijke zaken aan de orde stellen, 
zoals functie en betekenis van de liturgie, de 
zeggingskracht van symbolen, e.d. Mede door deze 
verdieping wil de Liturgiegroep de kwaliteit van 
de liturgievieringen waarborgen, c.q. bevorderen. 
Inmiddels heeft het eerste overleg plaatsgevonden 
op 24 mei jl. Eén van de eerste vruchten van dit 
overleg is de vaststelling van het vieren van de 
gezamenlijke ziekenzalving op zondag 7 oktober 
2012. Het volgend overleg vindt plaats op donderdag 
4 oktober 2012.

Duncan Wielzen

Dolfinarium uitje
Na vijf jaar prachtig weer, vertrokken de bejaarden 
van de H. Familikerk voor het jaarlijkse uitje op 
dinsdag 8 mei dit jaar in de regen. De busreis verliep 
voorspoedig en wij waren precies om 11.00 uur bij 
het Dolfinarium in Harderwijk. Eerst alle rolstoelen 
en rollators uit de bus en kijken wie er in welke 
rolstoel moest zitten.

Daarna op weg naar “Restaurant de Dageraad” waar 
het appelgebak al klaar stond en er gelijk koffie en 
thee geschonken werd.

Daarna snel naar de Dolfijnenshow die om twaalf uur 
begon.

Het was een mooie show met veel gespetter en wat 
hebben de trainers de dolfijnen veel kunstjes geleerd 
.

Rubriek Titus Brandsma

Na de show konden we het park bezoeken en zagen 
we bijvoorbeeld de bruinvissen met hun jongen. Een 
was er kortgeleden geboren en was nog zó klein, 
maar kon al net als mamma, mooi zwemmen.

Daarna naar de koffietafel, die veel heerlijke broodjes 
en muffins en donuts had iedereen kon een croquet 
krijgen er was veel koffie en thee en melk en jus de 
órange, kortom een heerlijk maal.

Na de lunch ging iedereen weer zijn gang, maar om 
half drie waren er weer velen bij de piraten show. 
Het was een show van zeeleeuwen die gewoon 
toneel speelden, erg plezierig om naar te kijken.

Daarna was er nog tijd voor een wandelingetje om 
de andere zeehonden en dolfijnen, nu te bekijken In 
een groot bassin.

Om 16.00 uur gingen wij weer in de bus, iedereen 
nog een flesje drinken voor onderweg.

En om 18.00 uur waren wij weer bij het 
Monnickendam-plein.

Daar gingen natuurlijk al weer veel mensen uit de 
bussen omdat zij dichter bij huis waren.

Even daarna werden ook de overige deelnemers 
afgezet bij de Kamperfoeliestraat.

Sommige moesten nog even wachten op hun taxi 
of busje en konden wij terug kijken op een heel 
gezellige en geslaagde dag.

Wij hopen dat het volgend jaar weer zo’n fijne dag 
wordt, maar dan graag een beetje meer zon.

Christien van Osch-Koene.
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De H. Familiekerk bestaat 90 jaar

Dit willen we liturgisch (of Kerkelijk) vieren op 
zondag 16 september. 

Ook na de viering wil de pastoraatgroep er een 
feestelijk gebeuren van maken, 

maar . . . . daar hebben wij wat hulp bij nodig. Wie 
wil ons komen helpen om op de dag zelf wat te doen 
of bij de voorbereidingen, zoals bijvoorbeeld koekjes 
bakken? U kunt u aanmelden bij Ank Schrever

Voorafgaand aan dat feest zal er op zaterdag 
8 september een soort “Fair” gehouden worden in 
de Sacramentskerk.

Dan kan iedereen nog een keer deze kerk bezoeken 
en zaken, die van het bisdom beschikbaar mogen 
worden gesteld, te kopen.

Het is de bedoeling koffie en thee en wat anders te 
schenken en daar eigengemaakte traktaties bij te 
verkopen: cake, hapjes, etc.

Ook kunnen dingen van parochianen worden 
ingebracht voor de verkoop.

Het gaat dan om goed bruikbare dingen, geen 
rommelmarkt.

Er zal van te voren een inbrengdag zijn en daar zal 
Dhr. Han Vink, waarschijnlijk met hulp van Dhr Frans 
Kerkhof een selectie houden van wat geschikt is.

Kijk op de komende  weekendstelsels  voor meer 
informatie en noteer deze data in uw agenda.

Vormelingen
Hierbij de collage die de vormelingen gezamenlijk 
hebben gemaakt, en in de Kathedraal van Rotterdam 
heeft gehangen.

We vielen helaas niet in de prijzen. Maar de 
vuurdoop was weer een geweldig spectakel. Het was 
een hele mooie middag.

90 jaar

Autumn Breeze 2012
“Autumn Breeze 2012”  is een uniek liefdadigheids-
concert met Muziek en Dans en met Sri- Lankaanse 
hapjes en drankjes, ter ondersteuning van de 
Stichting Kindertehuizen Sri Lanka, gepresenteerd 
jj-only.

Stichting Kindertehuizen Sri Lanka biedt hulp aan 
minderbedeelde kinderen. De hulp voorziet in onder 
andere onderwijs, voedsel, kleren, medicijnen, 
muziek & kunst. Aangezien er ook veel één-ouder 
gezinnen zijn, wordt er ook voorzien in counseling, 
rekening houdend met de diverse etnische 
achtergronden in Sri Lanka. 

Allerlei artiesten zullen dit brede palet van 
entertainment verrijken met waarlijk unieke 
optredens. Ik nodig u daarom uit om mee te doen 
met dit feest. Het zal u vreugde schenken en een 
glimlach op uw gezicht toveren.  Voor reservering 
kunt u terecht op de website: www.jj-only.com of 
bellen met: 06-51750617 (Jayantha Kapuwatte)

Wanneer: Zondag 23 September 2012 van 14:00 
tot 16:30 uur

Waar:  H Pastoor van Ars Kerk,  
Aaltje Noordewierstraat 4, 2551 GA Den 
Haag

Rubriek Pastoor van Ars

Vriendelijke Groet
Engeline v.d. Ark en Agnes Brieër

Vormelingen

Hierbij de collage die de vormelingen gezamenlijk hebben 
gemaakt, en in de Kathedraal van Rotterdam heeft 
gehangen.

We vielen helaas niet in de prijzen. Maar de vuurdoop 
was weer een geweldig spectakel. Het was een hele 
mooie middag.

Vriendelijke Groet

Engeline v.d. Ark en Agnes Brieër
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Hallo, hier een stukje van M25,
Allereerst, waarom heten we M25? M25 is de 
afkorting van Matteüs 25. Dit is een hoofdstuk uit de 
bijbel waarin mensen worden geïnspireerd anderen, 
vooral kwetsbare mensen te helpen. En dat is ook 
precies wat wij jongeren van M25 doen. Wij willen 
mensen helpen. 

Dit doen wij d.m.v. acties waarmee we geld ophalen 
voor een goed doel, maar ook door mensen zelf te 
helpen. Voorbeelden van acties zijn onze kerst- en 
paasbrodenverkoop. Deze acties waren een groot 
succes waarbij we veel geld hebben opgehaald voor 
goede doelen; cliniclowns en de Vastenactie. Een 
voorbeeld van een actie waarbij we mensen zelf 
helpen, door ze een leuke dag te bezorgen, is door 
met ouderen te wandelen. Dit is onze volgende 
activiteit, samen met de Emmausjongeren. Een actie 
die we al hebben gedaan, is ballondieren vouwen 
en deze naar verstandelijk beperkte jongeren en 
ouderen brengen.

Sowieso is het leuk om mensen te kunnen helpen 
door zelf wat te doen, maar wat het nog leuker 
maakt, is dat je het samen doet met andere 
jongeren. Je leert dus ook andere jongeren (beter) 
kennen. 

We zijn nog maar met een klein aantal jongeren. Het 
zou leuk zijn, als er meer mensen bij zouden komen. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar ook 
kunnen we met meer mensen, misschien wel grotere 
‘projecten’ opzetten! Dus namens ons allen: Doe met 
ons mee!

Jennifa Mariadasan (15 jaar)

Jongeren Rubriek

M25…

Is een project voor jongeren van 12 tot en met 
17 jaar. Je wordt uitgedaagd om je in te zetten 
voor mensen in de Haagse samenleving die een 
steuntje in de rug nodig hebben.

De activiteiten worden zoveel mogelijk gedaan 
door de jongeren zelf, ondersteund door 
vrijwilligers. Ook worden er uitstapjes voor de 
M25-leden georganiseerd. Deelname aan M25 
is gratis. Het kost je ongeveer één dagdeel per 
maand.

Young spirit
Ben jij jong en op zoek wat er in onze parochie voor 
jou te beleven valt?

Vanaf nu kun je dan op deze pagina terecht voor 
wetenswaardigheden over de jongerengroepen 
binnen de Parochie de Vier Evangelisten. Hoe 
noemen ze zich, waar kun je ze vinden en vooral: 
wat doen ze? Want dat er ook voor jou het nodige te 
doen is binnen onze katholieke kerk, is zeker! 
Verschillende jongerengroepen binnen onze parochie 
zullen zich op deze pagina, die niet voor niets YOUNG 
SPIRIT heet, voorstellen en ook zullen we als redactie van 
deze jongerenpagina laten weten welke activiteiten eraan 
zitten te komen. Zo raak je op de hoogte van alles wat er 
gebeurt in jong-katholiek Den Haag Zuid.

Wil je er meer van weten, voel je welkom om eens langs 
te komen of mee te doen.

Ronald van Leeuwen,  Bas Vermeulen en Bertran van 
Paassen (Pastoraal Projectmedewerker)

Emmausjongeren

Wie zijn wij?
Wij zijn een groep jongeren vanaf 12 jaar, die twee 
keer per maand samen komt  op zondag van 11.30 
tot 13.00 in de jongerenruimte van de Emmauskerk 
aan de Leyweg. 

Wat doen wij?
Wij hebben verschillende activiteiten. We kijken wel 
eens film, doen aan sport en spel. Ook hebben we 
contact met een verzorgingstehuis in de buurt. Een 
aantal keren per jaar ondernemen we activiteiten 
met de ouderen die daar wonen. Daarna organiseren 
we ieder jaar het project Jong voor Oud. Dit project 
is bedoeld voor oudere mensen die eenzaam zijn. En 
eens per jaar gaan we met zijn allen op kamp.

Verslag Jong voor Oud
Zondag, 29 april, was het voor de 5e keer dat de 
Emmausjongeren een middag organiseerden voor 
de “ouderen onder ons” in het kader van Jong voor 
Oud.

Voor ondergetekenden was het de eerste keer dat 
zij deze middag bezochten en wij waren dan ook erg 
benieuwd hoe deze middag zou verlopen.

Wij gingen er dan ook geheel blanco naar toe en 
er moet gezegd worden: wat een enthousiasme 
waarmee we ontvangen werden! Het begon met een 
kopje koffie of thee met taart, die door de jongeren 
zelf gebakken was.
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Daarna een minimusical, waarin allerlei liedjes 
van vroeger ten gehore gebracht werden, 
die wij “oudjes” uit volle borst mee konden 
zingen, en meegezongen werd er!

Na deze musical werden de ouderen op de 
proef gesteld door een quiz, met vragen 
over de meest uiteenlopende zaken. Knap 
hoor hoe die quiz in elkaar gezet was; het 
viel dan ook niet mee om alle vragen goed te 
beantwoorden, maar met de hulp van deze en 
gene, lukte het aardig.

Na deze quiz werd er, onder het genot van een 
hapje en een snapje, nog een bingo gedraaid.

Al met al een zeer geslaagde middag, waarbij 
de ouderen op een zeer enthousiaste wijze, 
beziggehouden werden.

Volgende keer zijn wij er zeker weer bij!

Ronald van Leeuwen

Summer school(HBO/WO niveau)  
Het Centrum voor de Sociale Leer van de 
Kerk (CSLK) organiseert in samenwerking met 
het Sint Bonifatius Instituut (De Tiltenberg) 
voor de tweede opeen-volgende zomer een 
Summer School over de Sociale Leer van de 
Kerk, op de unieke locatie van De Stal op de 
Kaag, aan de Kagerplassen.

Jongeren van 18-30 jaar zijn van harte 
uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Steeds duidelijker wordt dat de inrichting 
en het functioneren van de samenleving, de 
economie en de overheid niet zonder normen 
en waarden kunnen. De belangstelling voor 
het normatief kader dat de Sociale Leer van 
de Kerk kan bieden, komt daardoor steeds 
meer in de belangstelling te staan. In deze 
Summer School gaan we ons verdiepen in 
deze sociale ethiek en werken deze in het 
bijzonder uit naar de velden van economie 
en politiek. We discussiëren aan de hand van 
presentaties van deskundigen en leggen in 
de workshops de relatie tussen theorie en 
praktische toepassing en relevantie. Daarnaast 
is er voldoende ruimte voor ontspanning en 
onderlinge discussies in de zomerse ambiance 
van de Stal op de Kaag. Graag heet het CSLK je 
van harte welkom!

Wil je meer informatie? Neem dan contact 
op met de secretaris van het CSLK, mevrouw 

Marieke Karsten, mkarsten@Tiltenberg.
org,tel.0252-345345.

The Passion!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
We zijn op donderdag 2 april met een aantal 
jongeren naar The Passion in Rotterdam 
geweest.

Daar aan gekomen hebben wij eerst de 
Witte Donderdagviering in de kathedraal 
bijgewoond.

Na de viering zijn wij de bus ingestapt 
richting het Willemsplein. 

Eenmaal daar aan gekomen stonden er al 
mega!!! veel jongeren.

The Passion werd georganiseerd door de EO 
in samenwerking met de KRO/RKK.

Er was een aantal bekende Nederlandse 
zangers en zangeressen dat het 
Passieverhaal vertolkte door het zingen 
van muzieknummers van deze tijd, die 
goed aansloten op ons leven nu en het 
lijdensverhaal van Jezus Christus. Al met 
al was het een geslaagde en gezellige 
avond. Na terugkomst hebben wij nog wat 
gedronken en nagepraat in de parochiezaal 
van de locatie Emmaus.

Groetjes, Bas. 

1. Emmaus 
Leyweg 930, Tram lijn 9 en 16, Leyweg 
Buslijn 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 

Bereikbaarheid kerken


