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U herinnert zich ongetwijfeld de grote schare 
van parochianen, die in de Emmauskerk 
aan de Leyweg gehoor hadden gegeven aan 
de uitnodiging om deel te nemen aan de 
feestelijke oprichtingsviering van de parochie 
De Vier Evangelisten. We schrijven: 29 januari 
2012.

Velen van u waren getuigen van onder meer 
de officiële installatie van het nieuw pastoraal 
team.

In aanwezigheid van bisschop Hans van den 
Hende werd tijdens de intredezang gebeden 
om eenheid van de christenkerk, terwijl kort 
daarna  -tijdens de officiële bevestiging- nog 
eens aan de parochianen werd verzocht één 
gemeenschap te vormen en samen te werken 
en te bouwen aan de nieuwe parochie. 

Voor de gelegenheid hadden de gemengde 
koren de vaste gezangen uit de Missa 
Festiva ingestudeerd, terwijl de jongeren- 
en middenkoren van de parochie hadden 
geput uit hun eigen, eveneens karakteristieke 
repertoire. De twee gelegenheidskoren 
lieten echter ook tegelijkertijd van zich horen 
tijdens momenten waarop we samen -als 
één geloofsgemeenschap- onze stemmen 
wilden verheffen. Het waren met name die 
samenzangmomenten die velen van ons nog 
zijn bijgebleven.

Dat voornoemde oproepen om samen te 
werken en samen te bouwen ter harte zijn 
genomen moge blijken uit het feit dat velen 
van u zich inmiddels hebben aangesloten bij 
groepen van vrijwilligers, die daadwerkelijk 
in woorden en daden gestalte geven aan de 

eenheid van die christenkerk.

Dat de wijze van saamhorigheid – als boven 
beschreven -  geen eenmalige gelegenheid 
mocht blijven was weldra een wens, die vele 
malen werd uitgesproken. 

Welnu… Aan deze wens wordt gehoor 
gegeven…!

Op zondag 21 september bent u wederom 
in de gelegenheid om samen de eucharistie 
te vieren. Als één geloofsgemeenschap. Als 
vier verschillende evangelisten, doch met 
eenzelfde boodschap !

Deze gezamenlijke parochieviering zal 
plaatsvinden in de H. Familiekerk (Titus 
Brandsma) aan de Kamperfoelieplein.. Om 
10.30 uur bent u van harte welkom….!

De overige drie 
kerken van de 
parochie zullen op 
genoemde zondag 
gesloten zijn. 

Loek Ruijters

Samen werken samen bouwen
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Algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Adressen en secretariaten  

Emmaus: Leyweg 930, 2545 GV Den Haag, 
secretariaat open ma, di, do en vrij: 9.30 u-12.00 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, wo, 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 070-3665562
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 Ineke Brizee-Baay, secretaris
Dirk Knook, vice-voorzitter  
Henk-Jan Kok, penningmeester 

Rekeningnummers 
Geloofsgemeenschap Emmaus
NL54INGB0000558447 t.n.v. R.K. Emmaus Parochie Kerkbijdragen
NL48INGB0001557364 t.n.v. R.K. Emmausparochie Kerk-bijdrage leyweg
NL57INGB0000614265 t.n.v. R.K. Emmausparochie Bestuursrekening
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
NL90INGB0000114800 of NL11RABO0129911860 t.n.v. Parochie Maria van Eik 
en Duinen
NL57INGB0000519205 t.n.v. PCI
NL64INGB0000260089 of NL06RABO0129901571 Misintenties Maria van Eik en 
Duinen
NL37INGB0000744702 t.n.v. Parochieel Missie Centrum
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
NL41FVLB0226431908 t.n.v. Pastoor van Ars (misintenties)
NL58INGB0002395749 t.n.v. penningmeester H. Pastoor van Ars (kerkbijdragen)
NL60INGB0000061602 t.n.v. nieuwsbrief Pastoor van Ars (abonnement € 17,50)
NL15INGB0002985604 t.n.v. Par. Com. Missie en ontw. werk - H. Pastoor van Ars
Geloofsgemeenschap Titus Brandsma
NL91INGB0003259910 t.n.v. Bestuur Titus Brandsma Parochie (giften, 
misintenties en bijdrage parochieblad)
NL83INGB0003259860 t.n.v. Kerkbijdrage Titus Brandsma Parochie
NL47INGB0000515020 t.n.v. Parochieel Solidariteits Centrum (P.C.L)

Parochiesecretariaat R.K. Parochie de Vier Evangelisten:
Leyweg 930, 2545 GV Den Haag, secretariaat open maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag: 9.30 u-12.00 u,  
tel 070-3080414, email: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl 
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl
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Pastoraal Woord

In het afgelopen werkjaar is er met elkaar opnieuw 
veel werk verzet! Niet alleen in elk van de vier 
geloofsgemeenschappen afzonderlijk, maar ook 
parochiebreed. We worden in de huidige situatie 
uitgedaagd onze krachten te bundelen, maar dat 
mag ons er niet van weerhouden om ook in de vier 
verschillende geloofsgemeenschappen de woorden 
van Jezus te laten klinken, ons erin te verdiepen  en 
de uitwerking van Zijn Blijde Boodschap ter plaatse 
zichtbaar te maken door onze daden.

Tegenwoordig hebben we vele faciliteiten die, 
vergeleken met vroeger, ons het leven gemakkelijker 
en dus aangenamer zouden moeten maken. 
Desalniettemin, zo beluister ik, ervaren veel mensen  
meer druk dan vroeger. Is het de leeftijd die ons 
parten speelt, een krimpend vrijwilligersbestand of 
willen we teveel? Allemaal zaken waar we best eens 
over na mogen denken. In ieder geval geldt dat wie 
lang onder druk en spanning werkt, roofbouw pleegt 
op zijn of haar lichamelijk en geestelijk welzijn. Dit 
heeft niet alleen gevolgen voor onze inzetbaarheid 
maar ook voor onze contacten met onze medemens. 
Van tijd tot tijd hebben we de neiging teveel van 
elkaar te vragen en hopen òf denken we dat vooral 
de krachten van die ánder onbeperkt zijn. Daarom 
is het goed van tijd tot tijd óók rust te zoeken en te 
nemen.

Het in de titel aangehaalde vers uit het Evangelie 
volgens Matteus  is toepasselijk voor deze tijd van 
het jaar, waarin we de vakantietijd tegemoet zien. 
Het mag een tijd zijn waarin we even afstand nemen 
van onze dagelijkse bezigheden. Het werk, het 
verenigingsleven en ook de activiteiten in de diverse 
werkgroepen binnen de parochie staan op een wat 
lager pitje. Ons leven gaat door, maar we mogen 
even tot rust komen; thuis of op een vakantieadres. 
Veel mensen bezoeken vooral tijdens hun vakantie 
meerdere kerken, om te genieten van sierlijk barok 
of  juist de Romaanse eenvoud, maar zoeken vooral 
ook even de rust die heerst in veel kerkgebouwen. 
Menig kaarsje wordt juíst tijdens de vakantieperiode 
ontstoken voor dat wat ons bezighoudt.    

De vakantieperiode is bij uitstek een tijd waarin we 
even kunnen ‘bijtanken’ en meer aandacht kunnen 

geven aan de mensen dicht om ons heen. Als stel 
kun je tijd nemen voor elkaar, als (groot-) ouders 
kunnen we meer tijd doorbrengen met onze (klein-)
kinderen en wellicht heeft ieder van ons wel een 
verslofte vriendschap die een ‘opfrisbeurt’ kan 
gebruiken. 

Dat laatste geldt wellicht ook voor onze relatie 
met God. Wordt onze relatie met Hem door het 
jaar heen niet al te vaak overschaduwd door 
de drukte en zorgen van alledag? We zouden 
kunnen zeggen dat wat we in de parochie, in de 
geloofsgemeenschappen doen ook (indirect) met 
God te maken heeft, maar het is goed om op een 
rustig moment in het jaar óók wat extra aandacht 
te geven aan God zelf. Wat brengt Hij, door onze 
gesprekjes met Hem, vanuit het diepst van ons hart 
aan de oppervlakte? Een goede relatie met God kan 
ons helpen om in het komend werkjaar, ondanks 
onverminderde inzet, wellicht tóch meer rust te 
vinden. Onze inspanning zal gezonder, en hopelijk 
net zo vruchtbaar zijn.

Mede namens het Pastoraal Team wil ik langs deze 
weg alle leden van het Parochiebestuur, de leden van 
de beheercommissies en van de Pastoraatsgroepen, 
de vrijwilligsters en vrijwilligers en last but not 
least, alle parochianen bedanken voor hun inzet 
en bijdragen aan parochie of onderscheidenlijke 
geloofsgemeenschappen in welke vorm dan ook en u 
een goede, rustige vakantietijd toewensen!

Bertran van Paassen

‘Komt allen  naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik 
zal u rust geven’ (Mat 11,28). 

Groeten uit .....
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Vanuit het 
bestuur

Onderweg 2
Bijna 2,5 jaar zijn 
we nu onderweg 
als RK Parochie de 
Vier Evangelisten en als bestuur. 

En wat is het goede nieuws, dan wel 
wat is er al tot stand gebracht?

Een schets in grote lijnen ziet er als volgt 
uit:

Ons centrale secretariaat en onze centrale 
administratie krijgen vaste vorm. Met vereende 
krachten komt er lijn in. We zijn er nog niet, maar 
alles kan niet op één dag. 

Er is één begroting met één financiële 
verslaggeving, vooral dankzij de inzet en 
ondersteuning van onze budgethouders. Zij komen 
met onze penningmeester bijna iedere maand 
samen om de verschillende onderdelen opnieuw te 
structureren.

Waar zijn we op dit moment mee doende?
• Onze communicatie is van groot belang. We 

zijn op weg, maar het kan beter. We willen alle 
communicatiekanalen voorzien van een uniforme 
huisstijl, zoals website, flyers, brieven etc.    

• In maart jl. hebben we een start gemaakt met 
alle geledingen van de vier geloofsgemeen-
schappen om ons vrijwilligerswerk een extra im-
puls te geven. We willen meer handen en voeten 
geven aan ons vrijwilligersbeleid.

• Samen met de beheercommissies maken we 
voor het noodzakelijk onderhoud van de vier 
kerkgebouwen (water- en winddicht) voor 
de komende vijf jaar een begroting en een 
prioriteitenlijst.

• Voor de vieringen willen we onze koren, 
organisten en dirigenten meer op elkaar 
afstemmen om de kosten te verminderen zonder 
de kwaliteit uit het oog te verliezen.

• Centrale inkoop van zoveel mogelijke artikelen 
die we in alle vier de geloofsgemeenschappen 
nodig hebben. 

Wat staat nog op ons verlanglijstje?
1. Een vernieuwde aanpak van onze Actie 
Kerkbalans. Dit kan en moet beter vanuit het 

Afgelopen februari zou het arbeidscontract tussen 
Parochie en Bertran van Paassen ophouden te 
bestaan. Na overleg met het Bisdom is verlenging 
verkregen tot uiterlijk augustus. Het einde van een 
plezierige samenwerking komt in zicht.

Ruim twee en een half jaar heeft Bertran zich 
verdienstelijk gemaakt ten behoeve van de opbouw 
van onze Parochie en heel in het bijzonder voor de 
geloofsgemeenschap van de heilige Pastoor van Ars. 
Het Pastoraal Team en het Parochiebestuur zijn hem 
zeer erkentelijk  voor het vele goede dat hij heeft 
verricht. Wat Bertran na augustus gaat ondernemen 
is hem nog niet bekend, maar hij zal ons daar zeker 
over informeren. Wat de Parochie aan moet met 
de open vallende plek...We zijn hierover in gesprek 
met de bisschop.  Laten we in afwachting van de 
Heilige Geest bidden om wijsheid en inzicht voor alle 
betrokkenen.

Op zondag 31 augustus zullen we in de Pastoor van 
Arskerk tijdens de Eucharistieviering van 10.30 uur 
afscheid nemen van Bertran en u bent natuurlijk 
allen uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Kees Dernee 
pastoor

Verandering samenstelling  
Pastoraal Team



5

Spirit

bestuur. Graag wil het bestuur met de vele 
vrijwilligers in de vier geloofsgemeenschappen aan 
tafel zitten om voor de komende Actie Kerkbalans de 
zaken beter af te stemmen.

Het minder goede nieuws is dat we recent afscheid 
hebben moeten nemen van twee van onze 
bestuursleden José ten Berge-de Fraiture en Lidewij 
van Aken, die om verschillende redenen stoppen 
met hun verantwoordelijkheid als bestuurslid. Wel 
blijven ze in onze parochie aanspreekbaar als trouwe 
parochiaan. 

Dit betekent dus dat we naarstig op zoek zijn naar 
nieuwe bestuursleden. 

Zo zijn we onderweg. Het is niet gemakkelijk. 
Zeker in het begin toen we onze eerste stappen 
zetten. We zijn naast onze bestaande vier 
geloofsgemeenschappen op zoek naar onze 
identiteit als nieuwe parochie met als vraag:  “Wie 
zijn wij in Den Haag Zuid?”

Door de geschiedenis heen is de kerk het volk 
Gods onderweg in vreugde en in pijn. En misschien 
biedt paus Franciscus ons een houvast en een 
bemoediging met de volgende woorden: 

"God is een God, die werkt en zwoegt. Een zekerheid 
is dat God aanwezig is in het leven van ieder mens. 
Laten we hoopvol zijn."

Dirk Knook 
Vice-voorzitter bestuur

Europa

Nieuwe kansen voor een solidair Europa
Europa is een geld slurpend gedrocht. Europeanen 
hebben weinig vertrouwen in de EU. 

De week in mei voordat ik naar de stembus ging om 
onze vertegenwoordigers in het Europarlement te 
kiezen, werd ik somber van de negatieve koppen. 
Eén vraag domineerde in de media: wat levert 
Europa ons land op? Ik kwam  grafieken en tabellen 
tegen die exact lieten zien hoeveel Nederland 
bijdraagt aan en ontvangt van de Europese Unie, 
evenals staatjes van wat de Euro ons gebracht 
heeft. Ons land, dat nog steeds tot een van de 
welvarendste landen van Europa behoort, toonde 
zijn egoïstische gezicht. De oude idealen van de 
grondleggers van de EU, zoals Winston Churchill 
en Sicco Mansholt, lijken vervlogen. Die mannen 
wensten ons na de vreselijke Tweede Wereldoorlog 
een vreedzaam, verenigd en welvarend Europa, een 
Europa gestoeld op solidariteit.

Het gevoel van verbondenheid vond ik ook al niet 
terug in de hulpmiddelen om je keuze voor een 
politieke partij te bepalen. De meeste vragen van 
zowel Kieskompas EU2014 als Stemwijzer gingen  
over de politieke organisatie, het begrotingstekort en 
de euro en energiebeleid. Ze waren  technocratisch 
gesteld, er sprak weinig warmte uit. Opmerkelijk 
vond ik bovendien dat Kieskompas noch Stemwijzer 
vragen bevatten over de ouderenzorg, toch een 
onderwerp dat in Europa hartstikke actueel is. Je 
kunt het de makers van de stemwijzers niet kwalijk 
nemen: de programma’s van de politieke partijen 
zeggen er weinig over. Wel las ik bij de partij 50+ 
dat ‘Europa de zorg voor de ouder wordende mens 
beter en goedkoper moet maken’. Op de website van 
de Europese Unie vond ik een plan dat innovatie in 
de ouderenzorg wil stimuleren door landen te laten 
samenwerken. Maar dat is het dan wel zo’n beetje. 
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In april en mei heeft een aantal personen uit onze 
Parochie De Vier Evangelisten deelgenomen aan 
4 gespreksbijeenkomsten voor nabestaanden 
van overledenen. De groep bestond uit 10 
deelnemers. Deze gespreksgroep werd deze keer 
in samenwerking met de Parochie H. Antonius Abt 
aangeboden. De bijeenkomsten werden geleid 
door José ten Berge, pastoraal werkster. Voor een 
ieder was het een stap om zich voor deelname aan 
deze groep op te geven. Het was goed te kunnen 
bespreken wat het betekent in een periode van rouw 
te zijn. Wat is er moeilijk in deze periode, waar loop 
je tegen aan, wat zijn reacties vanuit je omgeving 
maar ook waar put je zelf troost uit; je (werk)
omgeving, activiteiten of juist rust, vrienden (soms 
uit een heel onverwachte hoek) of je geloof. Er was 
veel ruimte voor het delen van gevoelens en het 
uitwisselen van ervaringen en tips. Een ieder bleek  
met een zeer goed en warm gevoel terug te kijken 
op de bijeenkomsten met lotgenoten, waar aandacht 
en een luisterend oor voor elkaar voorop stonden.

Ervaringen van deelnemers:
"Voor mij waren deze bijeenkomsten zeer 
leerzaam. Je kunt je toetsen aan anderen hoever 
jij in het rouwproces al bent gekomen. Ook merk 
je dat iedereen het op zijn eigen manier doet. 
Je moet in ieder geval bij jezelf blijven. Tenslotte 
moet je het zelf doen en als je weet dat je door 
anderen gesteund wordt, lukt het je zeker. Deze 
bijeenkomsten kunnen je hierbij helpen".

"Fijn je eigen ervaringen rond verlies te kunnen 
delen met anderen in een sfeer van vertrouwen. 
Het ging om gevoelens delen, maar ook over het 
uitwisselen van ervaringen met praktische zaken 
waar je tegen aan loopt, als je er ineens alleen voor 
staat. De ervaringen van de ander gaven mij steun. 
Tips van anderen hebben me geholpen".

"Ik vond het in het begin erg moeilijk over het 
plotselinge verlies van mijn man te praten en heb de 
eerste bijeenkomst niet zo veel gezegd maar wel veel 
troost gevoeld. Na de eerste bijeenkomst was ik erg 
moe. De volgende bijeenkomst lukte het mij zelf ook 
met mijn eigen verhaal te komen".

Ervaringen met de Gespreksgroep 
Rouw en Verlies

georganiseerd door de Contactgroep 
Rouw en Verlies.

EU is de afkorting van Economische Unie, niet van 
Sociale Unie.   

Ondertussen maakt in Nederland iedereen zich druk 
om de participatiesamenleving. De regering wil dat 
ouderen langer zelfstandig blijven wonen, met als 
gevolg dat familie, buren en andere vrijwilligers 
vaker moeten bijspringen. Het nieuwe beleid is in de 
eerste plaats een ordinaire bezuinigingsmaatregel, 
maar ook een noodgreep want de gezondheidszorg 
dreigt door de vergrijzing onbetaalbaar te worden. 

Het principe van de participatiesamenleving moet 
ons parochianen bekend voorkomen: onzelfzuchtige 
zorg voor de naasten. Zijn we daartoe niet op aard? 
In mijn katholieke opvoeding was het in ieder geval 
een belangrijk onderwerp van gesprek. En het ging 
niet alleen om het verlenen van zorg, maar ook om 
het zien dat de ander zorg nodig heeft. Jezus als 
grote voorbeeld uiteraard.

Al in de jaren tachtig betoogde het CDA als eerste 
politieke partij in Nederland dat het hoog tijd werd 
voor een ‘zorgzame samenleving’. De toenmalige 
welzijnsminister Elco Brinkman sprak over burenhulp 
en vond dat je voor steun eerst bij je familie en 
buren moest aankloppen. Toen werd hij nog 
weggehoond: ‘Een man die was blijven steken in 
de bedompte jaren vijftig’. Nu weten we beter. 
Brinkman was de troepen vooruit, hoewel hij het 
zelf zo niet ervaren zal hebben. Zijn ideeën kwamen 
voort uit het eeuwenoude christelijk gedachtengoed, 
gebaseerd op naastenliefde en solidariteit. 

Laat nu uitgerekend het CDA weer als grootste partij 
uit de Europese verkiezingen komen. Ze heeft de vijf 
zetels kunnen vasthouden. Op Europees niveau blijft 
de EVP, waartoe het CDA behoort, veruit de grootste 
partij: 214 zetels. De tweede partij zijn de socialisten 
met 189 zetels. Dit geeft de burger moed. Het zijn de 
partijen die op basis van hun beginselen het gevoel 
van solidariteit weer kunnen terughalen. 

Annemarie van Oorschot
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De Contactgroep Rouw  en Verlies wil vanuit de 
parochie  aandacht blijven geven aan hen die 
geconfronteerd worden met een situatie van rouw 
en verlies. Dit kan door een individueel bezoek 
vanuit de parochie maar ook zoals hier boven 
aangegeven door deelname aan de Gespreksgroep 
Rouw en Verlies. 
De bedoeling is dan ook dat er in het najaar, bij 
voldoende deelname, weer een gespreksgroep gaat 
starten vanuit de R.K. Parochie de Vier Evangelisten.

Vindt u een bezoek of een individueel gesprek  
plezierig of wilt u weten of de gespreksgroep iets 
voor u is, neemt u dan gerust contact op met ons.

Namens de Contactgroep Rouw en Verlies, 
Tineke Hafkemeijer

Informatie bij:

Ria Scholtes 070-3608691  
   Email: aamscholtes@ziggo.nl
Tineke Hafkemeijer 070-3972897/06-15860523  
   Email:hafkemeijerjor@ziggo.nl

U kunt mee per bus of per fiets. Wij willen namelijk 
massaal aanwezig zijn in de Martelarenkerk voor de 
jaarlijkse herdenking van een historische gebeurtenis 
waarbij mensen hun leven gaven voor het geloof. 
Negentien geestelijken zijn er gemarteld en 
opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in de H. 
Eucharistie en hun trouw aan de Paus op te geven. 
De City-Brielle-City is een inspirerende bedevaart, 
voor de fietsers bovendien een sportieve uitdaging, 
voor allen vooral een zoektocht naar het geloof van 
de martelaren. Deze bedevaart is bedoeld om het 
eigen geloof te versterken. Wij hebben elkaar nodig. 
Wij dragen elkaar zoals ook de martelaren elkaar 
bemoedigd hebben. De geestelijke leiding van de 
fietstocht is in handen van pastoor (bisschoppelijk 
vicaris) A. van der Helm. 

In Brielle
Bisschop J.H.J. van den Hende is hoofdcelebrant 
tijdens de plechtige Eucharistieviering van 11.00 
u. in de Martelarenkerk. Hij zal ons bemoedigend 
toespreken na afsluiting van het themajaar Daden 
van Liefde, een vervolg in ons bisdom op  het 
wereldwijde Jaar van het Geloof. 

Na de viering is er  een lunchpauze met koffie. 
Voor een gemeenschappelijke eettafel en stoelen 
wordt gezorgd. In de middag is er gelegenheid tot 
biechten en rozenkransgebed. Om 14:00 u. begint 
de Kruisweg in de Ommegang rond het Martelveld. 
Als afsluiting is er om 15:00 u. een vesperviering, 
processie en pelgrimszegen. Rond 16:00 u. 
verzamelen we voor de terugtocht. 

Ben je nog jong?
Voor de jongere bedevaartgangers zal dit jaar 
meer gerichte aandacht worden gegeven 
binnen het bedevaartprogramma. Zo zal er een 
‘parallelprogramma’ zijn tijdens het rozenkrans 
bidden. De bisschop geeft  dan catechese. 

Drie ‘jonge’ martelaren uit de vorige eeuw hebben in 
het heiligdom ook gedenktekenen gekregen: 
• de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith 

Stein), 
• de zalige Karl Leisner en 
• de zalige Titus Brandsma. 

De 4e City-Brielle-City bedevaart
Op zaterdag 12 juli 2014 wordt de Nationale Bedevaart 
naar Brielle gehouden. Een bedevaart waarbij geheel 
Katholiek Den Haag zich gaat aansluiten.

Lees verder op blz. 10
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Liturgisch rooster
(wijzigingen voorbehouden)

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

N.B. In bepaalde religieuze gemeenschappen en in 
verzorgings- en verpleeghuizen in Den Haag Zuid 
worden vieringen gehouden. Hierover en voor verdere 
gegevens kunt u de nieuwsbrief van de afzonderlijke 
geloofsgemeenschappen raadplegen.

Vieringen
Woensdag 10.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag 13.00 uur Eucharistieviering

Zondag 10.00 uur Eucharistieviering

Vieringen
Dinsdag 10.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag 13.00 uur Eucharistieviering

2e zaterdag van de maand 
  13.00 uur  Woord- en communie-  
   viering 

Zondag 10.00 uur Eucharistieviering

Koren
1e, 4e en 5e zondag van de maand: het dames- en 
herenkoor.

2e zondag van de maand: Phoenixkoor

3e zondag van de maand: Emmaus kinderkoor of het 
jongerenkoor ‘Let it Out’. 

Koren
1e zondag van de maand: gezinskoor.

2e zondag van de maand: gemengd koor Deo Sacrum.

3e zondag van de maand: muzikale begeleiding door 
cantor. 

4e zondag van de maand: gemengd koor Deo Sacrum 
(Gegroriaans).

5e zondag van de maand: herenkoor

Middaguurgebed:
iedere dinsdag om 13.45 uur en aansluitend 
gelegenheid tot het bidden van de rozenkrans.

Bijzonderheden 
Zondag 21 september,  
10.30 uur: gezamenlijke Eucharistieviering 
voor de gehele parochie in de Familiekerk (Titus 
Brandsma) met medewerking van de koren van de 
geloofsgemeenschappen van Emmaus, Maria Eik en 
Duinen, Titus Brandsma en Pastoor van Ars.  
Alle andere kerken zijn gesloten.

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 is 
er geen kinderkerk, wel kinderopvang tot 8 jaar. 

Bijzonderheden
Vrijdag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming,  
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor.

Zondag 14 september, ziekenzondag,  
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor

Zondag 21 september,  
10.30 uur: gezamenlijke Eucharistieviering 
voor de gehele parochie in de Familiekerk (Titus 
Brandsma) met medewerking van de koren van de 
geloofsgemeenschappen van Emmaus, Maria Eik en 
Duinen, Titus Brandsma en Pastoor van Ars.  
Alle andere kerken zijn gesloten.

Emmaus Maria van Eik en Duinen
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Liturgisch rooster
(wijzigingen voorbehouden)

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

Vieringen
Zondag  10.30 uur

Donderdag 10.00 uur in Tabitha

Iedere 2e, 3e en 4e donderdag van de maand om 
15.30 uur aanbidding
Op enkele donderdagen in de zomermaanden is erom 
15.30 u aanbidding

Op zaterdag om 18.30 uur zingen de Zusters 
regelmatig de Vespers. Tevoren informeren !

Adres Tabitha woonzorgcentrum: Mozartlaan 280, 
2555 KZ Den Haag

Koren
1e zondag van de maand: Parochie Koor

2e zondag van de maand: koor Connection

3e zondag van de maand: gastkoor of een organist

4e zondag van de maand: Parochie Koor 

Bijzonderheden
Zondag 21 september,  
10.30 uur: gezamenlijke Eucharistieviering 
voor de gehele parochie in de Familiekerk (Titus 
Brandsma) met medewerking van de koren van de 
geloofsgemeenschappen van Emmaus, Maria Eik en 
Duinen, Titus Brandsma en Pastoor van Ars.  
Alle andere kerken zijn gesloten.

Vieringen
Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering

Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

Pastoor van Ars Titus Brandsma

Koren
1e en 3e zondag van de maand: Titus Brandsmakoor.

2e zondag van de maand: VocAnimo.

4e zondag van de maand: Caritaskoor.

Kinderwoorddienst
Kinderwoorddienst op de 2e en 4e zondag van de 
maand.

Bijzonderheden
Zondag 13 juli,  
10.30 uur, eucharistieviering m.m.v. het Caritaskoor.

Zondag 10 augustus,  
10.30 uur, eucharistieviering m.m.v. het Caritaskoor.

Zondag 31 augustus,  
10.30 uur, eucharistieviering m.m.v. het Titus 
Brandsmakoor.

Zondag 21 september,  
10.30 uur: gezamenlijke Eucharistieviering 
voor de gehele parochie in de Familiekerk (Titus 
Brandsma) met medewerking van de koren van de 
geloofsgemeenschappen van Emmaus, Maria Eik en 
Duinen, Titus Brandsma en Pastoor van Ars.  
Alle andere kerken zijn gesloten.

Meditaties:
Iedere 3e woensdag van de maand 
20.00 uur: meditatie in de dagkapel van de 
Kamperfoeliekerk. 
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Zij zijn alle drie martelaren van het naziregime 
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en 
indrukwekkende geloofsgetuigen van ‘onze tijd’.

In gebed zullen onze gedachten ook uitgaan naar 
pater Frans van der Lugt, de Nederlandse jezuïet die 
dit jaar  door onbekenden op koelbloedige wijze in 
Syrië werd vermoord. 

Route en vertrektijden
De bus vertrekt om 09:15 u. bij de Emmauskerk, 
op de hoek Maartensdijk-laan/Fluitenbergstraat, 
en haalt daarna rond 09:30 u. de deelnemers op 
bij de St. Jacobuskerk in de Parkstraat. Diaken 
Philip van Ruijven gaat mee als geestelijk leider. We 
verwachten rond 17:30 u. terug te zijn in Den Haag. 

De fietsers verzamelen naar keuze om 06.45 u. op 
het kerkplein van de H. Jacobuskerk of om 07:00 
u. op het kerkplein van  de Emmauskerk (Leyweg 
930). De twee groepen ontmoeten elkaar rond 
07:15 u. in het Zuiderpark waar de 'wegzending' zal 
plaatsvinden. De route loopt van het Zuiderpark via 
't Woudt en Schipluiden naar Maassluis waar we 
per veerboot oversteken naar het eiland Rozenburg 
en het Heiligdom in Brielle. De terugweg loopt 
grotendeels via dezelfde route. Fietsers in leeftijd 
variërend van 9 tot 83 jaar hebben de eerdere 
tochten meegemaakt. Onderweg worden enkele 
korte tussenstops ingepast met een versnapering. En 
er gaat een bezemwagen mee. 

Toch blijft de tocht (± 75 km op één dag) voor 
velen een uitdaging: zorg dus voor een degelijke 
voorbereiding en een goede fiets of e-bike en neem 
bij twijfel de bus. 

Deelnamekosten
De bedevaart is gratis voor fietsers die hun eigen 
lunch meebrengen, maar 2 x € 1,00 zal worden 
opgehaald voor de collectieve aankoop van 
veerbootkaartjes. Graag gepast meebrengen.

De prijs van de busbedevaart (exclusief de lunch) 
is € 25,- per persoon, voor vertrek  over te maken 
op rekening NL34 INGB0000359278 t.n.v. R.K. Kerk-
bestuur H. Jacobus de Meerdere, Den Haag, onder 
vermelding van ‘Brielle bedevaart’.

Meer informatie?
Raadpleeg de website (www.stjacobus.nl). U kunt 
ook bellen met Kees Nusteling 070-3063811 of met 
Cisca van der Sluijs 070-3294927.

Namens de werkgroep Bedevaarten,  
Cisca van der Sluijs

Uiterste aanmelddatum 1 juli 2014

Ja, ik meld me aan om deel te nemen aan de CBC-bedevaart naar Brielle op 12 juli 2014
Per fiets*  

Per bus*

Geen lunch*  

Ik bestel  een verzorgde lunch: *  € 5,- (volwassenen) * 

 € 3,- (kinderen)

* Graag aankruisen wat van toepassing is. (Maak vooral duidelijk of u inschrijft  voor de bus of fietsbedevaart) 

Naam:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Plaats en postcode:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Telefoon:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

Email:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De gegevens bij voorkeur mailen naar: nusteling@planet.nl of de antwoordstrook toesturen/afgeven aan de 
pastorie Willemstraat 60, 2514 HN Den Haag, of Parochiebureau Leyweg 930, 2545 GV Den Haag.

q

q
q
q

q
q

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =
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H. Jacobusplein - Vredesplein
De wereld is en blijft onrustig: van de Oekraïene tot 
in Nigeria, van Thailand tot de verwoeste bomen 
van de Tent of Nations in het Heilig Land. Deze 
onrust en de angst van mensen vragen om een 
antwoord van gebed. Den Haag, internationale 
stad van Vrede en recht heeft een VREDESPLEIN 
nodig. Daarom heeft de Haagse Gemeenschap van 
Kerken in samenwerking met de H. Jaocbusparochie 
besloten om maandelijks te bidden voor de vrede 
op het kerkplein van deze kerk (Parkstraat 65A). We 
sluiten daarbij aan bij het Conventry-gebed dat in 
veel steden van Europa op vrijdag wordt gebeden. 
Het gebed verbindt de steden waar kerken ooit zijn 
verwoest door bombardementen, zoals in Den Haag 
op 3 maart 1945. (zie http://www.crossofnails.org)

Dit gebedsplein werd voor de eerste keer gehouden 
op vrijdag 6 juni j.l. om 13.15 uur, aansluitend aan 
de middagmis. Dat gebeurde buiten op het plein, 
voor die gelegenheid omgedoopt tot 'Vredesplein'.  
Het is de bedoeling dat deze activiteit meteen na de 
vredesweek van 20 t/m 28 september 2014 wekelijks 
op vrijdag wordt voortgezet. Dan zal één vrijdag in 
de maand de kerkplein van de H. Jacobusparochie 
aan de Parkstraat als Vredesplein fungeren. De 
overige drie vrijdagen in de maand zal deze noviteit 
ten beurt vallen aan de Christus Triomfatorkerk 
aan de Laan van Nieuw Oost-Indië. Dan wordt ook 
het Conventry-gebed gebeden (details worden nog 
bekend gemaakt). 

U bent allen alvast van harte welkom om zich bij dit 
gebed dan aan te sluiten.

Ad van der Helm, pastoor,  
voorzitter Haagse gemeenschap van kerken  
(http://www.oecumenedenhaag.nl/ ) 

Daden van liefde (1)
Deze maand komen wij tot de afsluiting van een 
bewogen diocesane geloofsjaar Daden van Liefde. 
Het was een voortzetting van het voorgaande Jaar 
van het Geloof, dat door emeritus paus Benedictus 
XVI werd geïnitieerd. In het geloofsjaar Daden van 
Liefde is bisdombreed aandacht gegeven aan hoe 
geloof en liefde samengaan in concrete daden van 
dienstbaarheid, vrucht van de liefde. Bij de opening 
van dit geloofsjaar op 24 november 2013 stelde Mgr. 
Van den Hende in zijn inleiding de voetwassing door 
Jezus (Joh. 13,14-15) als voorbeeld en inspiratie 

Nieuws uit het bisdom
tot navolging. Achterop de programmakaart, die 
speciaal werd gemaakt voor het Jaar van Daden van 
Liefde, staat de tekst: ‘Wees niet bang, ga op weg 
en dien’. Daarin wordt kernachtig uitgedrukt hoe 
geloof ons ertoe wil aanzetten om onbevreesd uiting 
te geven aan dienende liefde. Met het Jaar Daden 
van Liefde is onderstreept dat ons geloof vrucht mag 
dragen in onze tijd.

Op zaterdag 12 juli 2014 is de afsluiting van het 
Jaar Daden van Liefde. Dat gebeurt als de Nationale 
Bedevaart in Brielle plaatsvindt. "Immers", zo stelde 
Mgr. Van den Hende, "de mens kan geen grotere 
daad van liefde stellen dan zijn leven geven voor 
zijn vrienden (Johannes 15, 13)". De afsluiting van 
dit geloofsjaar in Brielle is een bewuste keus, omdat 
hiermee een band wordt gelegd met de Martelaren 
van Gorcum die hun leven voor Christus hebben 
gegeven als geloofsdaad. Ons geloof in Christus is 
voor het bisdom Rotterdam hét referentiepunt om 
daden van liefde te benadrukken en met elkaar in te 
oefenen gedurende dit geloofsjaar.

pastor Duncan Wielzen

12 juli Nationale Bedevaart Brielle

Daden van Liefde (2)

In en om het Heiligdom van de HH. Martelaren van 
Gorcum (Rik 5, Brielle) vindt zaterdag 12 juli de 
Nationale Bedevaart plaats. Thema is dit jaar: Daden 
van Liefde. Hoofdcelebrant in de Eucharistieviering 
is Mgr. J.H.J. van den Hende; het Sint-Jozefkoor uit 
Rozenburg verleent de muzikale ondersteuning 
van de viering. Er is dit jaar een speciaal 
jongerenprogramma.

Brielle is het bekendste bedevaartsoord van Zuid-
Holland. In het jaar 1572 werden op deze plaats 19 
Rooms-Katholieke geestelijken uit Gorcum gemarteld 
en opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in 
de eucharistie af te zweren. Drie ‘jonge’ martelaren 
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uit de vorige eeuw hebben in het heiligdom 
ook gedenktekenen gekregen: de heilige zuster 
Benedicta van het Kruis (Edith Stein), de zalige 
Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma. Zij zijn 
alle drie martelaren van het naziregime ten tijde 
van de Tweede Wereldoorlog en indrukwekkende 
geloofsgetuigen van ‘onze tijd’. 

Programma Nationale Bedevaart:
11.00 uur   Eucharistieviering

13.00 uur   Rozenkransgebed 
 jongerenprogramma

14.00 uur   Kruisweg

15.00 uur   Vesperviering met processie en 
pelgrimszegen

Jongerenprogramma:
Voor de jongere bedevaartgangers is er dit jaar een 
'parallelprogramma' tijdens het rozenkransgebed. De 
bisschop geeft dan catechese. 

Busvervoer:
Er zijn twee opstapplaatsen.

• HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de 
Mathenesserlaan 305 te Rotterdam 
Vertrektijd: 09.45 uur

• Centraal Station Rotterdam (achterzijde) 
Proveniersplein 
Vertrektijd: 10.15 uur

Aanmelden via bisdom Rotterdam. 
T: 010 – 281 51 71

Openstelling en eucharistieviering:
In juli en augustus is het heiligdom dagelijks geopend 
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

Elke donderdag vindt om 16.00 uur een 
eucharistieviering plaats. De Bedevaartskerk is te 
vinden aan De Rik 5 (Hoek De Rik-Kloosterweg) te 
Brielle. 

Vredesweek / vredesfeest september 2014
In de Vredesweek van September 2014 zal het 
vredesfeest dit jaar op Zaterdag 20 september 
plaatsvinden , dit alweer voor de 12e keer, van 13.00 
uur tot 16.00 uur, inloop vanaf 12.30 uur.

Deze keer in de Schilderswijk in het MOC: aan de 
Tenierstraat 17. (achter het Volksbuurtmuseum) te 
bereiken met lijn 6, 11 en 12 en/of bus 25. 

Voor het programma wordt u geïnformeerd via de 
maandberichten van de plaatselijke kerken van de 
parochie van de Vier Evangelisten.

Koos Voermans

 

MOC 
Multicultureel Ontmoetings Centrum  

Veel gezichten, één hart 
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De weg volgen
Petrus en Johannes volgen de weg van Jezus. Kun jij de weg vinden?

Doolhof- Daden van liefde

Young Spirit
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Bereikbaarheid kerken
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 

Zomerkleurplaat
Hoeveel wespen vliegen er 
rond? en hoeveel vliegen?

Tel de vogels in de bomen.  
....en hoeveel ijsjes zijn er 
verstopt?

Heb je dat allemaal 
gedaan, kleur dan de 
plaat.


