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Redactioneel

De huidige tijd is aan veel veranderingen 
onderhevig. Soms kunnen we de verande-
ringen maar net bijbenen en vaak vragen we 
ons dan ook wel eens af: "Is dit wel nodig?" 
Veelal haken mensen af en proberen het bij 
het oude te laten. Totdat het niet meer kan. 
Neem bijvoorbeeld de plicht tot het hebben 
van een identiteitsbewijs, de OV-chipkaart 
of de verandering in de zorg. Ook in de 
R.K.-kerk sijpelen er af en toe veranderingen 
door. Positief of negatief beoordeeld, smaken 
verschillen nu eenmaal. Soms zijn het 
veranderingen die geleidelijk gaan en die niet 
zo opvallen. Neem bijvoorbeeld de liederen 
van Huub Oosterhuis die verdwenen zijn uit de 
zondagse missaaltjes. Een andere verandering 
is de nieuwe woordkeus van het Nederlands 
Bijbelgenootschap. In het afgelopen najaar 
verscheen ‘de Bijbel in Gewone Taal’ Zo 
heeft Noach geen ark meer maar een boot 
en een visioen is een droom geworden. Nee 
gelukkig, de kribbe waar Jezus in lag is net 
geen wieg geworden! Nog een verandering, 
het Onze Vader, het gebed wat Jezus ons 
zelf geleerd heeft voldoet niet meer aan 
de moderne taaleisen. De Nederlandse en 
Vlaamse bisschoppen hebben besloten dat de 
tekst van het gebed moet worden aangepast. 
Is het gebed over de houdbaarheid datum 
geraakt? Nee, al lange tijd zijn er in de Lage 
Landen verschillende versies in omloop en na 
10 tallen jaren is er nu een compromis. Wat 
verandert er? In de oude versie staat: “en 
vergeef ook onze schuld, zoals ook wij aan 
anderen hun schuld vergeven” en “leid ons 
niet in bekoring”. In de nieuwe versie wordt 
het: “en vergeef ook onze schulden, zoals 

ook wij vergeven aan onze schuldenaren” en 
“breng ons niet in beproeving”. Je kunt je dan 
afvragen wat gewone taal is. Schuldenaren 
of anderen, beproeving of bekoring? Ik ben 
er nog niet uit. Ook het oecumenisch Onze 
Vader is aangepast, ik zal u verder niet in 
verwarring brengen. Een andere verandering 
hing afgelopen oktober in de lucht. Het toneel 
was de buitengewone bisschoppensynode in 
Rome. De synode had als thema: 'De pastorale 
uitdagingen voor het gezin in de context van 
de evangelisatie'. Hierbij zou onder andere ook 
de pastorale omgang met gescheiden mensen  
en de omgang met homoseksuelen ter sprake 
komen. Ik vond het thema een doorbraak, 
immers de kerk sluit niemand uit en staat open 
voor iedereen. Conservatieve bisschoppen 
hadden er echter tijdens de synode grote 
moeite mee en kregen het voor elkaar dat de 
synode teksten werden aangepast. Jammer 
dat nu net deze verandering vrijwel van tafel 
is, maar Paus Franciscus heeft een eerste stap 
gemaakt en na de eerste stap komt vanzelf de 
tweede stap! 

Ik wens u veel leesplezier toe met deze Spirit, 
gezegende Kerstdagen en een goed nieuw 
jaar!

Namens de redactie,  
Peter Visser
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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: 9.00 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
Pastoraal werker Duncan Wielzen, tel 070-3255675
Diaken Paul Kuhlmann, 070-3665562
Diaken Jos van Adrichem 

Bestuur
Kees Dernee, pastoor, voorzitter Ineke Brizee-Baay, secretaris
Dirk Knook, vice-voorzitter 
Henk-Jan Kok, penningmeester 

Rekeningnummers 
Geloofsgemeenschap Emmaus
NL54INGB0000558447 t.n.v. Parochie Vier Evangelisten wijkkerk Emmaus
NL48INGB0001557364 t.n.v. Parochie Vier Evangelisten kerk A&L
NL57INGB0000614265 t.n.v. Parochie Vier Evangelisten Beheer cie Emmauskerk
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
NL90INGB0000114800 t.n.v. Parochie Vier Evangelisten bijdragen Maria Eijk en 
Duinen
NL57INGB0000519205 t.n.v. PCI
NL64INGB0000260089 t.n.v. Misintenties Maria van Eik en Duinen
NL06RABO0129901571 t.n.v. 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 (kerkbijdragen)
NL58INGB0002395749 t.n.v. penningmeester H. Pastoor van Ars
NL60INGB0000061602 t.n.v. nieuwsbrief Pastoor van Ars
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 (PCL)

Parochiesecretariaat R.K. Parochie de Vier Evangelisten:
Leyweg 930, 2545 GV Den Haag, secretariaat open maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag: 9.30 u-12.30 u,  
tel 070-3080414, email: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl 
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl
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Pastoraal Woord

Het enige Licht
Kerstmis geeft straks weer goed bezette kerken. Daar 
kun je een beetje smalend over doen. Alsof tallozen 
slechts romantiek zoeken en een alibi om goed te 
eten en te drinken. Maar ik denk dat er iets anders 
aan de hand is. 

De kern van Kerstmis is, denk ik, heel diep 
verstaanbaar voor veel mensen. Zij voelen dat 
het in wezen gaat  over de duisternis, het kwaad, 
waarin licht schijnt, waarin kwetsbaar het  goede 
doorbreekt. Dat is oer-religieus.

Het is moeilijk om die duisternis onder woorden 
te brengen. Ieder van ons tast daarin op zijn eigen 
manier. Het kan een diepe teleurstelling zijn in 
mensen, in de trouw van een partner, een kind, 
een vriend. Ziekte zonder uitzicht.  Onoplosbare 
ruzies en vetes in de familie. Beklemmende angsten 
voor het leven, voor mensen, voor dieren en 
dingen of gebeurtenissen. Eenzaamheid, liefde die 
nergens heen kan en onbeantwoord blijft. Intens, 
machteloos verdriet om anderen. En er zijn ook 
donkere wolken die boven onze wereld hangen. 
Oorlogshandelingen en ziekten die elke voorstelling 
tarten en de onmacht om deze te stoppen. Kinderen 
die bij duizenden sterven van de honger. Alle tekort 
en alle verkwisting zo vlak bij elkaar. En dat we daar 
geen uitweg uit zien, dat maakt die nacht zo zwart.

Straks op de donkerste dag van het jaar vertellen 
we elkaar een verhaal over het licht. Een hoopvol 
verhaal over de zon die terugkeert.

Het jonge christendom trof overal op aarde in het 
hartje van de winter een uitbundig lichtfeest aan. 
De kerk handhaafde het. Maar ze voegde er wel  
een dimensie aan toe: dat licht is eigenlijk niet de 
zon -zo verkondigde zij- maar het is God. God heeft 
gestraald in onze duisternis in de gestalte van Jezus 
van Nazareth. Hij is het Woord dat vlees geworden 
is. 

Eigenlijk gaat het in de komende dagen dus niet om 
het loutere feit van de geboorte, om het sentiment 
van een vrouw en een man die tijdens een barre reis 
hun eerste kindje krijgen. Het gaat om het leven, het 
volwassen leven van Jezus; om zijn lijden en dood. 
‘De duisternis nam het licht niet aan!’  Het gaat om 
het lot van God die met Zijn goedheid doorbreekt in 
de schepping. Niet ergens ver weg, toentertijd; maar 
hier en nu bij ons. De datum van Jezus’ geboorte 
is ons trouwens niet eens bekend, verjaardagen 

werden niet gevierd en Jezus’ kindertijd werd niet 
interessant gevonden door de eerste christenen. 
Met Kerst wordt niet Jezus’ verjaardag beschreven, 
maar Zijn wézen.

Ik kan me voorstellen dat sommige mensen een 
beetje sceptisch hun wenkbrauwen fronsen als 
gezegd wordt dat Jezus dat licht is in onze duisternis. 
Het zou kunnen lijken op een goedkope halleluja-
stemming van een onkritisch soort christendom. Laat 
ik daarom preciezer zijn in wat ik bedoel.

Jezus had geen levensconcept aan te bieden. Geen 
plan tot wereldhervorming. Hij had geen nieuwe 
theorie over menselijk heil. En hij kondigde ook  
geen sterke man aan die komen zou. Hij schreef 
geen nieuwe geboden voor noch een speciaal dieet. 
Hij stichtte geen club en haalde geen geld op.

Jezus deed iets zeer eenvoudigs. Hij begon gewoon 
zélf met heel radicaal te leven als een licht voor ieder 
die zijn pad kruiste. Hij riskeerde zijn goede naam 
door met tollenaars te eten. Hij hield wraakzuchtige 
wetsdienaren tegen die een overspelige vrouw 
wilden stenigen. Hij liep op melaatsen toe en raakte 
hen aan. Hij deed gewoon wat goed was en dat 
werkte aanstekelijk. Hij deed dat zonder compromis 
en zonder angstige drang tot  zelfbehoud. Hij is er 
dan ook aan doodgegaan. 

En dat is het licht - het enige licht - in ieder donker. 
Het eeuwige licht. Waar het nu op aankomt is, of 
wij ook zo kunnen doen. Want als wij zo doen, en 
licht zijn in het donker van anderen, dan mogen we 
weten dat ook wij uit God geboren zijn, kinderen van 
het licht. Dan wordt God vlees en bloed en is Zijn 
Woord onder ons. 

Ik wens u namens het pastorale team en het 
parochiebestuur hele goede en inspirerende dagen 
toe.

Kees Dernee, pastoor.
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Zaterdag 15 november heeft bisschop Van den 
Hende een aantal wijdingen verricht. Na een lange 
maar plechtige viering van bijna 2 ½ uur, werd 
door de bisschop medegedeeld dat een van de 
pasgewijde permanente diakens, Jos van Adrichem, 
toegevoegd wordt aan het pastoraal team van de 
Parochie de Vier Evangelisten. Een versterking waar 
wij erg blij mee zijn, zeker omdat deze vacature 
openstond na het  vertrek van Bertran van Paassen.  
Wellicht heeft u de afgelopen weken al kennis met 
hem gemaakt en met zijn aanstekelijk enthousiasme.  
Elders in dit blad stelt Jos zichzelf aan u voor. Wij 
hopen dat u Jos helpt zich snel thuis te voelen in 
onze parochie en wensen hem veel arbeidsvreugde 
toe. 

Helaas moet ik u ook mededelen dat pastor Hans 
Smulders ons gaat verlaten per 1 januari 2015. Na 
een sabbatverlof van drie maanden wordt hij per 
1 april benoemd tot pastor van de parochiefederatie 
St. Franciscus in het Westland.  
Wij zullen zijn inzet, toewijding en hartelijkheid zeker 
gaan missen. Wij wensen pastor Hans een goede 
bezinningsperiode. Wij wensen hem ook  een fijne 
parochiegemeenschap  waarin hij zich met evenveel  
passie  in zal zetten voor  de verkondiging  van het 
Evangelie en ook daar een vreugde zal zijn voor de 
parochiegemeenschap.

U bent allen van harte uitgenodigd om afscheid 
te nemen van pastor Hans Smulders op zondag 
28 december (aanvang 10.00 uur) in een 
gezamenlijke eucharistieviering in de parochiekerk 
Emmaus, Leyweg 930.

Namens het bestuur,  
Ineke Brizee, secretaris

Veranderingen in het pastoraal team 

Geachte parochianen, dames en heren,
Bijna drie jaar geleden heeft de bisschop van 
Rotterdam de Parochie de Vier Evangelisten 
opgericht en daarmee de toen bestaande 
parochies in Den Haag Zuid samengevoegd. Deze 
samenvoeging beoogde om ook in de toekomst 
voldoende krachten te kunnen vrijmaken voor 
de verkondiging van het Evangelie in ons bisdom. 
De oprichting van de nieuwe parochie vormde 

onderdeel van een proces dat immers in het hele 
bisdom speelt en bekend staat onder de naam 
Samenwerking Geboden 2.

Pastor J.C.F.M. (Hans) Smulders werd met ingang 
van 1 januari 2009 benoemd tot pastor van de 
toenmalige parochie Maria van Eik en Duinen en 
maakt sinds de start van de nieuwe parochie, 1 
januari 2012, deel uit van betreffend pastoraal team.

In de afgelopen maanden heeft tussen het bisdom 
en hem, in het kader van Samenwerking Geboden 
2, overleg plaats gevonden over een nieuwe 
benoeming elders in het bisdom. Daarbij heeft 
pastor Smulders kenbaar gemaakt zich dan tevens 
te willen oriënteren op een leven als lid van een 
religieuze communiteit. Voor die oriëntatie wordt 
pastor Smulders de gelegenheid gegeven om in 
de maanden januari, februari en maart 2015 een 
sabbatverlof op te nemen. Daarna zal de bisschop 
hem een pastorale benoeming aanbieden in een 
andere parochie van ons bisdom waarbinnen ruimte 
wordt geboden voor een nadere toegroei naar een 
religieus leven.

Dit alles betekent dat ik u aankondig dat pastor 
Smulders het pastoraal team van de Parochie de Vier 
Evangelisten met ingang van 1 april 2015 zal gaan 
verlaten; feitelijk zal hij per 1 januari 2015 afwezig 
zijn in uw parochie. Wij weten dat pastor Smulders 
zijn priesterlijk dienstwerk onder u met vreugde 
verricht. Wij zijn hem zeer dankbaar dat hij zich naar 
beste kunnen heeft ingezet voor het welzijn van 
uw geloofsgemeenschappen en beseffen dat u zijn 
persoonlijkheid en toewijding zult gaan missen.

De bisschop wil er uitdrukkelijk voor waken dat 
het pastoraal team van uw parochie te klein 
wordt. U kunt er dan ook op vertrouwen dat de 
personeelsafdeling van het bisdom er in zal slagen 
te voorzien in een goede en tijdige opvolging van 
pastor Smulders.

Dit bericht zal gemengde gevoelens bij u oproepen. 
Dat is begrijpelijk. Ik dank u dat u de vertrekkende 
pastor steeds met vertrouwen tegemoet bent 
getreden. Mede namens de bisschop dank ik pastor 
Smulders voor de wijze waarop hij in en voor uw 
geloofsgemeenschap herder heeft willen zijn.

Wij wensen de parochie alle goeds om als vitale 
gemeenschap verder te werken aan de verkondiging 
in woord en daad van Gods blijde boodschap.

Met een vriendelijke groet, 
Robert-Jan Peeters, hoofd personeelszaken
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haar ouders, broer en zus altijd parochianen waren 
geweest. We zijn in die parochie getrouwd en onze 
vier kinderen, Walter (bijna 23), Chris (21), Bart 
(19) en Pauline (17) zijn daar gedoopt. Eind 2008 is 
het kerkgebouw gesloten en de parochie opgegaan 
in de huidige Sint Ursulaparochie. Daar ben ik tot 
september 2012 secretaris van het parochiebestuur 
geweest. Dat was mijn laatste vrijwilligersfunctie in 
de kerk.  

Diaken worden
Van het vrijwilligerswerk in de kerk werd ik vaak veel 
enthousiaster dan van mijn baan bij Defensie. Een 
jonge pastor in Delft gaf mij het benodigde duwtje in 
de rug om theologie te gaan studeren. Gaandeweg 
de studie werd ik steeds meer aangetrokken tot het 
ambt van diaken. Christus dienen door het dienen 
van mensen die dat hard nodig hebben (‘Alles 
wat je voor één van deze minste broeders van Mij 
hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan’, Mat. 25, 40) 
maar ook dienen zoals Christus deed, zoals bij de 
voetwassing vóór het Laatste Avondmaal (Joh. 13, 
1-17), en zo Christus present stellen bij alle mensen 
van goede wil. De diaken en de vrijwilligers die in de 
diaconie werkzaam zijn, vormen zo een belangrijke 
schakel tussen de kerk en de samenleving.   

Mijn start in de parochie
De ontmoetingen die ik tot nu toe in de parochie 
heb gehad, met het pastoraal team, de leden van 
het bestuur, vrijwilligers en kerkgangers, heb ik 
allemaal als warm ervaren. Ik voel me welkom bij 
u en daardoor zal ik me ook snel thuis voelen. Ik 
heb er veel zin in om de komende jaren met u op te 
trekken, om samen een weg te banen, te midden 
van onze maatschappij waar geloven al lang niet 
meer vanzelfsprekend is. Gelukkig hoeven we het 
niet alleen te doen en mogen we vertrouwen op 
de heilige Geest die ons vast en zeker op onze weg 
bijstaat. 

Jos van Adrichem, diaken

Een recente ontwikkeling in de kerkelijke 
geschiedenis is de woord- en communieviering.

De woord- en communieviering komt voort uit de 
wens van de gelovigen om op zondag  communie 
te vieren en te ontvangen. Deze wens wijst op een 
goed verstaan van de betekenis van de eucharistie, 
een verstaan dat wij devoot, toegewijd mogen 
noemen.

Even voorstellen:  
diaken Jos van Adrichem

Mijn naam is Jos van Adrichem. 
Op 15 november jongstleden 
ben ik gewijd tot permanent 
diaken en per die datum 
benoemd tot lid van het 
pastoraal team van r.k. Parochie 
de Vier Evangelisten. Mijn 
theologiestudie heb ik gevolgd 
aan de Tilburg School of 

Catholic Theology (de vroegere Faculteit Katholieke 
Theologie), locatie Utrecht. Daarnaast heb 
ik een drie jaar durend diaken opleidings- en 
vormingstraject aan de Priester- en diakenopleiding 
Bovendonk gevolgd, gecoördineerd door Vronesteijn, 
het centrum voor Priester- en diakenopleiding van 
het bisdom Rotterdam. 

Als nummer negen in een gezin van tien ben ik 
geboren op 22 december 1964 in Nootdorp en heb 
daar een gezellige jeugd gehad. Na mijn middelbare 
school koos ik voor de HBO Voeding en Diëtetiek. 
Met diploma op zak ben ik eerst in militaire dienst 
gegaan en heb daarna diverse staffuncties op het 
gebied van voeding en catering bij het Ministerie 
van Defensie vervuld, eerst als beroepsmilitair, later 
als burger. In september 2012 heb ik mijn carrière 
bij Defensie beëindigd om mij door middel van een 
tweejarige stage bij de Heilige Nicolaasparochie 
in Zoetermeer intensief voor te bereiden op het 
permanent diaconaat.  

Geloof en kerk
Opgroeiend in het grote katholieke gezin waren 
voor mij geloof en kerk al vroeg vanzelfsprekend. 
Vreemd genoeg ben ik nooit misdienaar geweest. Ik 
voelde me daar denk ik een beetje te verlegen voor. 
Ik ben altijd, ook in mijn puberteit en daarna een 
regelmatige kerkganger gebleven. Het geloof is voor 
mij een onmisbaar onderdeel van mijn leven. Vaak 
genoeg heb ik er een enorme steun in gevonden.

Toen ik verkering kreeg met Hanneke, nu al bijna 
vijfentwintig jaar mijn echtgenote, werd ik lid van 
het jongerenkoor dat zij dirigeerde. En zo is mijn 
loopbaan in de kerk gestart. Naast koorlid werd ik al 
snel lector, vervolgens werd ik lid van de liturgie- en 
pastoraatgroep, van de eerste communiewerkgroep 
en van een catecheseproject voor tienjarigen. 
Dit alles deed ik in de parochie Onze Lieve Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen in Delft, waar Hanneke en 

Woord- en Communievieringen
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Voorbereidingen Actie Kerkbalans 2015
De Actie Kerkbalans is de grootste financiële 
inzamelingsactie van Nederland. Vorig jaar vierde 
Kerkbalans het 40-jarige jubileum. Dat is een 
hele periode van actie voeren, waarbij eens in de 
zoveel jaren de campagne in een nieuw jasje wordt 
gestoken. Dat is nu het geval. Na een aantal jaren 
met het thema  ‘Wat is de Kerk u waard?’ is de Actie 
Kerkbalans 2015 opnieuw vormgegeven. Het nieuwe 
thema is ‘Mijn Kerk in balans’. Gedachte daarachter 
is dat we door betrokken te zijn in woord en daad  
bouwen aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan 
ons, dus wij geven aan de kerk. Zo houden we de 
kerk in balans.

De Actie Kerkbalans is van groot belang voor onze 
parochie, want de kerkbijdrage is een substantieel 
onderdeel van de inkomsten. Maar liefst 36% van de 
inkomsten van parochies in het bisdom Rotterdam 
komen voort uit de Actie Kerkbalans; voor onze 
eigen parochie ligt dat percentage op 48%.

Wij hebben dus alle steun nodig. Het belangrijkste 
in onze parochie is de pastorale zorg voor iedereen. 
Die willen we zo sterk mogelijk en zo nabij mogelijk 
hebben en houden. Alle parochianen kunnen 
daaraan meewerken, bijvoorbeeld in de vorm 
van financiële steun door deelname aan de Actie 
Kerkbalans en door een bijdrage in de vieringen, 
zoals collecte en misintenties. 

Kerkbalans gaat over de parochie als goed doel. 
De parochie zet zich bijvoorbeeld in voor sociale 
cohesie, en heeft zorg en aandacht voor mensen die 
het moeilijk hebben. Dat komt voort vanuit de liefde 
voor God en voor de naaste, en vanuit het geloof 
dat iedere mens waardevol is en erbij hoort. Ook 
mensen die minder kerkelijk betrokken zijn zien het 
belang daarvan. Met Kerkbalans laten we zien dat 
we als parochie een goed doel zijn.

Onze bisschop, Mgr. Van den Hende zegt daarover: 
“De waarde van de Kerk is niet in geld uit te drukken, 
maar de Kerk kan niet zonder geld bestaan. Met 
Kerkbalans voorzie je je parochie van reisgeld om 
te kunnen blijven pelgrimeren. Het is een bijbels 

In het pastorale beleidsplan van de Parochie 
de Vier Evangelisten wordt gesproken over de 
veelvormigheid van onze liturgie. In de vier kerken 
van onze parochie willen wij in 2015 dan ook met 
woord- en communievieringen op zondag starten.

Persoonlijk is Christus aanwezig door zijn kracht 
in  de sacramenten. Persoonlijk is Hij aanwezig in 
zijn woord, want Hijzelf spreekt wanneer de heilige 
schriften in de kerk gelezen worden. Persoonlijk is 
Hij tenslotte aanwezig, wanneer de Kerk bidt en 
zingt, Hijzelf die beloofd heeft: “Waar er twee of 
drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben ik in hun 
midden” (Mt. 18,20).  

De woord- en communieviering heeft een eigen 
waarde en bevat altijd een verwijzing naar de 
eucharistieviering waarmee zij verbonden is, en 
waarop zij als het ware een vervolg is.

Ook in de vormgeving is er een helder onderscheid 
tussen de woord- en communieviering en de 
eucharistieviering. Zowel de eucharistieviering als 
de woord- en communieviering beginnen na de 
opening met de dienst van het Woord. Deze wordt 
afgesloten met de voorbede. In een woord- en 
communieviering past geen eucharistisch gebed: 
het past niet om God te vragen het geheiligde brood 
nog een keer te heiligen. Dit betekent dat het Heilig 
(Sanctus) als onderdeel van het eucharistisch gebed 
niet gezongen wordt. Ook het Lam Gods (Agnus 
Dei), als gezang tijdens het breken van het brood, 
wordt niet gezongen omdat het brood al gebroken 
is. De dienst van de communie begint nu met de 
vredeswens en het Onze Vader als voorbereiding 
op de communie. Vervolgens wordt een dankgebed 
gebeden.

Ook al weer om de woord- en communieviering 
een eigen karakter te geven zingen we in plaats van 
het gloria een loflied en in plaats van het credo een 
evangelielied.

De eerste bedienaar van een woord- en 
communieviering is de diaken en de pastoraal 
werker.

Ook kan de pastoor andere gelovigen aanwijzen om 
voor te gaan in een woord- en communieviering.

Kees Dernee, pastoor

Kerkbalans:  
de parochie als goed doel
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beeld dat we als geloofsgemeenschap op reis zijn 
hier op aarde. Geld voor de Kerk is reisgeld voor 
de pelgrimerende kerkgemeenschap. Die reis 
krijgt op allerlei manieren vorm. Soms met grote 
kerkgebouwen, soms met een kleine gemeenschap 
die een nieuwe actie begint om er te zijn voor 
de wijk.” Daarnaast is de Kerk aanwezig in de 
haarvaten van de samenleving: “Een groot deel 
van de vrijwilligers die actief zijn in de samenleving 
is kerkelijk betrokken. Denk aan vrijwilligers in 
ziekenhuizen, mantelzorgers of medewerkers van de 
voedselbank. Vaak mensen met een grote bezieling 
vanuit het geloof,” aldus de bisschop.

Het is een sterk beeld dat de bisschop schetst: Kerk 
zijn als geloofsgemeenschap op pelgrimstocht. 
Kerk zijn beleef je allereerst wanneer je met elkaar 
onderweg bent, je over dingen verwondert. En als 
relatief jonge parochie (we bestaan bijna drie jaar) 
mag je wel stellen dat we nog volop onderweg 
zijn. De Vier Evangelisten is een parochie die haar 
identiteit ontleent aan een gezamenlijke erfenis van 
de vier voormalige parochies: Emmaus, Maria van 
Eik en Duinen, Titus Brandsma en H. Pastoor van 
Ars. Na de fusie is bewust gekozen met dit erfgoed  
verder te gaan. 

Als je op reis gaat moet je vaak noodgedwongen 
veel achterlaten, maar het vooruitzicht van nieuwe 
ontmoetingen, inzichten en ervaringen maakt 
veel goed. De pelgrim wil steeds verder reizen en 
tegelijk fit blijven voor morgen, volgende week of 
volgende maand. Ook na een lange reis wil hij nog 
kunnen genieten van de mensen en het landschap. 
De pelgrim werkt met plezier zijn route uit en stelt 
zich in op uiteenlopende omstandigheden. Hij leeft 
in het ‘hier en nu’, met aandacht en belangstelling 
voor wat hij tegenkomt. De pelgrim heeft  talloze 
ontmoetingen die een nieuw licht werpen op zijn 
identiteit. De reis zelf is net zo belangrijk als het 
reisdoel, want het is de reis die tot nieuwe inzichten 
leidt.

Tijdens de  ‘pelgrimstocht’ die we als parochie nu 
met elkaar maken zie je de drie aspecten van het 
kerk zijn: vieren, leren en dienen perfect naar voren 
komen. We vieren samen het geloof, spreken er met 
elkaar over en bieden elkaar ook heel concreet een 
helpende hand. Dat kan al heel eenvoudig.

“Waar twee of meer in Mijn naam samenzijn, daar 
ben Ik in hun midden”, is toch wel de mooiste 
definitie van Kerk-zijn. In Zijn naam, in Zijn geest 
komen wij samen in een viering, tijdens het 
schilderen van iconen, in meditatie, in het lezen 

van psalmen, etc. In Zijn naam zijn we samen als 
we de kerk versieren, als we koffieschenken, als we 
kerstpakketten wegbrengen of een zieke bezoeken. 
Toch een uitstekend vertrekpunt voor samenwerking 
in de nieuwe parochie!  Daarom vragen we opnieuw 
uw steun bij de komende Actie Kerkbalans, 
om reisgeld te krijgen voor onze gezamenlijke 
pelgrimage.

In onze parochie zijn de voorbereidingen voor de 
Actie Kerkbalans  2015 inmiddels in volle gang. De 
nieuwe folders zijn besteld, de ledenadministratie 
wordt geraadpleegd, de brieven worden voorbereid 
en de vrijwilligers komen al bij elkaar. De start 
van de Actie Kerkbalans 2015 zal zijn in het 
weekend van 18 en 19 januari 2015 in alle vier de 
geloofsgemeenschappen van onze parochie. In de 
week erna zal de brief met het verzoek voor een 
hernieuwde bijdrage bij u thuis worden bezorgd.

We hopen op uw steun!

Namens het bestuur,  
Henk Jan Kok, penningmeester
(met dank aan het bisdom voor zijn bijdrage aan dit artikel)
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De werkgroep Oecumene organiseert in het voorjaar 
wederom het oecumenisch leerhuis. Op basis van 
het feed-back van deelnemers van het Leerhuis 
2014 is ervoor gekozen om i.p.v. met een algemeen 
thema dat als een rode draad loopt door alle 
vier inleidingen, te werken met korte, op zichzelf 
staande onderwerpen. Het resultaat hiervan is de 
onderstaande programmering:

Maandag 19 januari:
19:30 uur: we beginnen met een vesperviering.

20.00 uur: inleiding: Einde of nieuw begin?  
"Over het levenseinde".  
Inleider is Ad de Gruijter. 

Maandag 2 februari, 
20.00 uur: De mens, een levende ziel - "Over het 

vermogen in te keren tot zichzelf". 
(N.a.v. De ziel opnieuw - Renee van 
Riessen). Inleider is Wytske Verkuyl 
(onder voorbehoud).

Maandag 16 februari, 
20.00 uur:  Omgang met de Bijbel 'Hoe leest u?' 

(N.a.v. BijbelsABC - Kornelis Heiko 
Miskotte). Inleider is Gerrit de Groot. 

Maandag 2 maart, 
20.00 uur: Lichaam van Christus - "Over de kerk". 

Tweegesprek tussen pastores Duncan 
Wielzen en Jacob Korf.

De vesperviering van 19 januari, evenals alle 
inleidingen vinden plaats in de Abdijkerk. 
Adres: Willem III straat 40, Loosduinen.

pastor Duncan Wielzen

Oecumenisch Leerhuis 2015
Op een woensdag na de Eucharistieviering praten 
we nog wat na over de preek van de pastoor. “God 
doet wonderen”, zegt Leo Davies stralend.

Bij mijn volgende bezoeken bij hem thuis geeft hij 
zijn getuigenis. Ik geef hier zijn woorden weer.

Tijdens het eerste Japanse bombardement  van 
27 januari 1942 op Padang Sumatra, Indonesië 
verandert de feestelijk versierde tuin van de familie 
Davies in een chaos en Leo’s zesde verjaardag in 
een nachtmerrie. 18 Maart 1942 wordt de familie 
vanwege hun Nederlandse identiteit gevangen 
gezet; mannen en vrouwen apart, kleine Leo blijft 
bij zijn moeder ruim 3 jaren vol ontberingen. Leo’s 
Sumatraanse moeder is analfabeet, maar volgens 
de Minang Kabau cultuur, de spil van het huisgezin. 
Zij beschikte over een enorme dosis mensenkennis 
en was thuis in de natuurgeneeskunde, wat de 
bewoners van het gevangenkamp goed te pas kwam. 

Als de Japanners troostmeisjes willen uitzoeken, 
stuiten ze op hevig verzet van de meisjes en vrouwen 
in het kamp, onder het motto: “over ons lijk.” Leo 
noemt ze “mijn heldinnen!” Uit deze verzetshouding 
en moeder haar toewijding put de achtjarige Leo 
kracht om de kamp-ellende en ontberingen te 
doorstaan… Volgens Leo, ”een wonder”.

Vanuit het kamp gaan Leo en zijn moeder in 1945 
terug naar Padang. Maar vanwege de steeds heftiger 
wordende onafhankelijkheidsstrijd, die zich vooral 
richt op al wat Nederlands is, verhuizen ze naar 
Djakarta. Het zijn zware jaren in bittere armoede.
Het katholiek verenigingsleven bloeit er echter wel. 
Leo is misdienaar en een goede sporter. Daar, in 
Djakarta, leert hij ook zijn huidige vrouw Femmy als 
“leuk meisje” kennen. Leo acht zich echter kansloos 
tegenover haar. 

Na de basisschool en het Canisiuscollege krijgt Leo in 
1956, door bemiddeling van de Jezuïeten, een goede 
baan bij het hoogcommissariaat van de Nederlandse 
ambassade. Gezien de omstandigheden van toen, 
volgens Leo, wederom ”een wonder”.

Moslims en christenen leven in wederzijds 
vertrouwen naast elkaar. De onafhankelijkheidstrijd 
wint echter steeds meer terrein. Door emoties 
overmand vertelt Leo over het onrecht dat hij 
ervaarde in de samenleving: de tegenstelling tussen 
arm en rijk en de voorkeursposities die Nederlanders 
innamen. Samen komen we op de naam van die ene 
beroemde man: Douwes Dekker.

God doet wonderen
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Moeder en Leo worden in 1958 gedwongen 
Indonesië te verlaten. Later zullen zij deze bootreis 
aan de Nederlandse regering moeten terugbetalen. 
In Nederland wil Leo zijn moeder bij hem in huis 
nemen. ”Zij heeft voor mij in het kamp gezorgd, 
nu wil ik voor haar zorgen”, klinkt het vastberaden.
Vanwege de goede naam die Den Haag in Indonesië 
heeft, willen zij hier graag wonen. Zij bidden ervoor. 

Op een van zijn wandelingen in Den Haag stuit Leo 
op een paaltje in de grond met de opschrift: ”Hier 
wordt een R.K. kerk gebouwd.” Leo knielt neer 
en bidt…ook voor een woning. In 1962 wordt zijn 
gebed verhoord en heeft de woningbouwvereniging 
een woning voor Leo en zijn moeder en n.b. naast 
de nieuwe kerk in de Lonnekerstraat! ”Is dat geen 
wonder!” roept hij uit. 

Ook krijgt hij onverwachts een zeer verantwoorde-
lijke baan bij de c.d.PTT, die hij als een godsgeschenk 
ervaart. Rustige, gelukkige jaren volgen met veel 
leuke meisjes. Maar zijn moeder zegt vóór ze 
overlijdt: ”er is een meisje in Indonesie...” 

Als Leo in 1974 naar Indonesie reist, ontmoet hij 
in Djakarta het meisje uit zijn jeugd: Femmy; zij is 
ongetrouwd. ”Het deed me niks”, zegt hij stoer, maar 
terug in Den Haag denkt hij onrustig na over een 
huwelijksaanzoek.

Als Femmy op bedevaart naar Lourdes gaat, reist 
Leo vanuit Nederland met haar mee. Eenmaal terug 
weet Leo het zeker: ”zij is de mijne”, zo lacht hij… 
”een wonder van Lourdes”. 

Een wonder is ook, zegt Leo 
aangedaan, dat zij op hogere 
leeftijd dan de gemiddelde, 
nog een dochter en zoon 
krijgen. Echter, de jonge 
Michael overlijdt in 2010 op 
eenendertige jarige leeftijd 
na een zwaar ziekbed van 
vijf jaar ten gevolge van, 
onder andere, een dubbele 
hersenbloeding. Femmy 
vecht tot het uiterste tegen 

alle beterwetende artsen en verpleging in om 
aan Michael’s wens te voldoen: ”thuis te mogen 
zijn”. Hij op zijn beurt, inspireert zijn zorgende, 
zwaarbeproefde, toegewijde ouders en zusje met 
zijn diep geloof en humor. “Michael kwam graag 
naar de kerk”, vertrouwt Leo mij toe. En dochter 
Nicole? Die zingt in het kerkkoor.  

Nu bezoekt een, ten gevolge van enige hersen-
bloedingen, halfblinde, maar dankbare Leo, meestal 
samen met Femmy, meerdere malen per week de 
Mis en de wekelijkse aanbidding op dinsdag in de 
Emmauskerk, bij wiens geboorteaankondiging hij 
meer dan vijftig jaar geleden in het groene gras 
neerknielde… ”Is dat geen wonder?” besluit Leo zijn 
getuigenis.

Opgetekend door een medeparochiaan

“Het wonder van Lourdes”
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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.

Emmaus Vieringen
Woensdag 10.00  uur (eucharistieviering)
Zaterdag 13.00  uur (eucharistieviering)
Zondag 10.00  uur (eucharistieviering)

Koren
1e, 3e en 5e zondag: Emmaus Dames-en Herenkoor .
2e zondag: Phoenixkoor
4e zondag: kinderkoor Emmaus/Jongerenkoor ‘Let it Out’.

Maria van Eik en Duinen Vieringen
Dinsdag 10.00 uur (eucharistieviering)
Zaterdag 13.00 uur (eucharistieviering)
2e  zaterdag v/d maand 13.00 uur (Woord- en Communieviering)  
Zondag 10.00 uur (eucharistieviering)

Koren
1e zondag: Gezinskoor.
2e zondag: gemengd koor Deo Sacrum.
3e zondag: muzikale begeleiding door een cantor. 
4e zondag: gemengd koor Deo Sacrum Gregoriaans.
5e zondag: Herenkoor.

Koren
1e zondag: Parochie Koor
2e zondag: Koor Connection
3e zondag: Een gastkoor of een organist
4e zondag:  Parochie Koor 

Pastoor van Ars Vieringen
Zondag  10.30 uur
Donderdag 10.00 uur in Tabitha
Op enkele donderdagen in de zomermaanden is er om 15.30 uur 
aanbidding
Op zaterdag om 18.30 uur zingen de Zusters regelmatig de Vespers. 
Tevoren informeren !
Adres Tabitha woonzorgcentrum: Mozartlaan 280, 2555 KZ Den Haag

Titus Brandsma

Koren
1e en 3e zondag: Titus Brandsmakoor.
2de zondag: VocAnimo.
4de zondag: Caritaskoor.

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

Liturgisch rooster
(wijzigingen voorbehouden)

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

Emmaus don 1-Jan 11.00  E Nieuwjaarsdag Emmaus Dames-en Herenkoor 
Maria van Eik en Duinen don 1-Jan 11.00  E Nieuwjaarsdag Deo Sacrum  
Pastoor van Ars don 1-Jan 10.30 E Nieuwjaarsdag 
Titus Brandsma don 1-Jan 10.30 E Nieuwjaarsdag

Pastoor van Ars/in Tabitha vrij 2-Jan 10.00   

Emmaus zon 4-Jan 10.00  E Drie Koningen kinderkoor Emmaus  
Titus Brandsma zon 4-Jan 10.30  W&C Drie Koningen Titus Brandsmakoor 

Titus Brandsma zon 11-Jan 10.30  E Doop van de Heer VocAnimo + Filipijns koor  
      met Engels repertoire.

Maria van Eik en Duinen zon 18-Jan 10.00  W&C  Muz.onderst: Cantor

Emmaus zon 25-Jan 10.30  E H. Vormsel Gastkoor  
Pastoor van Ars zon 25-Jan 10.30  W&C  Parochiekoor 

Pastoor van Ars zon 1-Feb 10.30  E Maria Lichtmis Gem. koor Phoenix 

Emmaus zon 8-Feb 10-00  E Kinderzegen kinderkoor Emmaus 
Titus Brandsma zon 8-Feb 10.30  W&C  VocAnimo 

Maria van Eik en Duinen zon 15-Feb 10.00  W&C  Muz.onderst: Cantor

Emmaus woe 18-Feb 10.00  E Aswoensdag   
Maria van Eik en Duinen woe 18-Feb 19.00  E Aswoensdag  
Pastoor van Ars woe 18-Feb 19.00  E Aswoensdag  
Titus Brandsma woe 18-Feb 19.00  E Aswoensdag  

Emmaus zon 22-Feb 10.00  E   Jongerenkoor ‘Let it out’ 
Pastoor van Ars zon 22-Feb 10.30  W&C  Parochiekoor 

Emmaus zon 1-Mar 10.00  W&C   Emmaus Dames-en Herenkoor 
Titus Brandsma zon 8-Mar 10.30  W&C  VocAnimo 

Maria van Eik en Duinen zon 15-Mar 10.00  W&C  Muz.onderst: Cantor

Emmaus zon 29-Mar 10.00  E Palmzondag kinderkoor Emmaus 
Maria van Eik en Duinen zon 29-Mar 10.00  E Palmzondag Gezinskoor 

Pastoor van Ars zon 29-Mar 10.30  E Palmzondag Connection  
Titus Brandsma zon 29-Mar   9.30  W&G Palmzondag  

Op 29 maart (Palmzondag) vindt vanaf 09.30 uur een palmpaasviering plaats voor de kinderen van de paro-
chie. In samenwerking met de basisscholen De Parkiet en De Drie Linden wordt palmzondag gevierd met een 
kindvriendelijke viering van Woord en Gebed, waarbij palmtakken en de palmpaasstokjes worden geze-
gend. Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom. Na de viering gaan de kinderen met hun palmpaasstok-
jes in processie naar Huize Eykenburg.

Geloofsgemeenschap Dag Datum Tijd E/W&C Bijzonderheden Koor 
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en Belgische kerkprovincies alleen Aswoensdag 
en Goede Vrijdag nog verplichte vasten en 
onthoudingsdagen.

Doel van het vasten
Door te vasten realiseert de christen zich dat hij zich 
niet te zeer moet binden aan aardse zaken en oefent 
hij een geest van zelfverloochening, zodat er meer 
ruimte ontstaat voor de liefde tot God (vastenbrief 
1956). 
De zelfverloochening en onthechting zijn niet alleen 
op de eigen persoon gericht, maar ook vanuit een 
geest van solidariteit met de derde wereld. Men 
bindt zich aan God en de medemens (vastenbrief 
1967).

Bisdom Rotterdam
Het bisdom Rotterdam heeft haar zending in de 
wereld uitgedrukt in drie begrippen, die alle drie 
met de letter ‘s’ beginnen: spiritualiteit, solidariteit 
en soberheid. In een rede drukt Mgr. Van Luyn dit zo 
uit:

Spiritualiteit betekent: persoonlijke bekering 
en gemeenschappelijke uitwisseling van de 
Godservaring in ons leven: een kinderlijk vertrouwen 
in God, onze barmhartige Vader, die weet wat we 
nodig hebben en die naar ons omziet en op ons 
wacht……..

Solidariteit betekent: dat de liefde van Christus ons 
hart opent voor de medemens, vooral wanneer 
deze in nood is, honger lijdt, ziek is of eenzaam of 
buitengesloten. Niet alleen in onze eigen omgeving, 
maar ook veraf in andere delen van de wereld, waar 
mensen leven in mensonwaardige omstandigheden. 
We ontvangen daar dagelijks alle informatie over. 
We kunnen God niet onder ogen komen wanneer we 
onze naaste negeren.

Soberheid is een van de vier kardinale deugden die 
ons in staat stelt om zelf stappen terug te doen om 
ruimte, tijd, aandacht, energie, geld, belangeloos 
aan de ander ter beschikking te stellen. Deze deugd 
heeft te maken met de bereidheid om te vasten, om 
zich te versterven uit liefde voor God en de naaste. 
Door versobering in alle sectoren van ons leven 
moeten en kunnen we meer ruimte en tijd scheppen 
voor de ander en de Ander.  

Vasten is voor ons:
• proberen steeds opnieuw te beginnen;

• jezelf overvloed aan consumeren ontzeggen;

• samen delen van onze overvloed;

Altijd heeft het vasten in alle godsdiensten een 
belangrijke rol gespeeld met als doel: het scheppen 
van een lichamelijke gesteltenis, die noodzakelijk 
werd geacht voor het verkeer met de godheid. 

In het Eerste Testament kende het volk Israël een 
gemeenschappelijk vasten op bepaalde dagen of 
voor speciale gelegenheden, bijvoorbeeld  Grote 
Verzoendag, of om Gods toorn af te zweren of 
als teken van nationale rouw. Daarnaast speelde 
het vasten een voorname rol in het persoonlijk 
volmaaktheidsstreven, als voorbereiding voor een 
innig verkeer met God.

Tegen een uiterlijk vastenvertoon zonder innerlijke 
gesteldheid hebben de profeten van Israël altijd 
gewaarschuwd.

Ook Jezus vastte. Juist Hij legde de nadruk op de 
goede innerlijke gesteldheid; “je hoeft niet aan de 
mensen te laten zien dat je vast, maar vast voor 
uw vader, die in het verborgene is en Hij zal het u 
vergelden” (Mat. 66,16-18).

Geschiedenis van de vastenpraktijk bij 
christenen
De eerste christenen kenden het grote paasvasten, 
40 volle uren. Rond het jaar 250 werd dit uitgebreid 
tot alle dagen van de Goede Week; vanaf het jaar 
325  werd dit uitgebreid tot 40 dagen voor Pasen.  
De enige maaltijd per dag was eerst ook na 
zonsondergang, maar werd verschoven naar 3 uur 
`s middags en vanaf de veertiende eeuw naar de 
middag. Men mocht eenmaal per dag een volledige 
maaltijd gebruiken en tweemaal daags nog een 
beetje. Op vrijdag mocht men geen vlees eten, dit 
noemde men het onthoudingsvasten.  
In het verlengde hiervan ontstond het vasten-
trommeltje. Kinderen mochten tijdens de vastentijd 
ook geen zoetigheid gebruiken.

Tijdens de reformatie hebben de protestanten dit 
helemaal afgeschaft. Volgens Calvijn diende `het 
hele leven sober te zijn`.

Vanaf 1956 heeft de rooms-katholieke kerk de 
vastenregels verzacht. Alleen op Aswoensdag en 
op de vrijdagen in de veertigdagentijd werden 
de gelovigen geacht te vasten en zich van vlees 
te onthouden. Sinds 1967 zijn in de Nederlandse 

Vasten: gehele of gedeeltelijke 
onthouding van voedsel uit 
godsdienstige motieven
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• solidariteit met de medemens overal in de 
wereld en kijken naar jezelf;

• anders omgaan met overdaad en expansiedrift;

• inkeer en ommekeer naar God en elkaar;

• de verbondenheid stimuleren onder elkaar, ook 
met andersdenkenden;

• boven je eigen beperkingen uitstijgen;

• een tijd van meer nadenken en dit proberen over 
te brengen;

• een stapje terug en voor de ander een sprong 
vooruit;

• loslaten….om de Ander te ontvangen die ons 
nodig heeft.

Toos Engel, pastoraal werkster 
Bronnen: vastenbrief 1956, 1967 
Samenwerken voor het evangelie, Mgr. van Luyn, pag. 101,102

Op 18 februari 2015 begint de veertigdagentijd, de 
vastentijd. Een moment van rust. Tijd om eens stil te 
staan bij wat wij kunnen betekenen voor mensen om 
ons heen, dichtbij en ver weg. De vastentijd nodigt 
ons uit tot soberheid en delen met mensen die het 
minder hebben.

Vasten kan een goede oefening zijn voor jezelf, maar 
het kan ook een goede manier zijn om je solidariteit 
met je medemensen en met de schepping gestalte 
te geven. Iedereen kan vervolgens het feitelijke 
vasten op zijn of haar eigen manier invullen.

Voor Jezus horen vasten, aalmoezen geven en 
bidden onlosmakelijk bij elkaar. In de Bergrede geeft 
Hij aan dat het er uiteindelijk niet om gaat door de 
mensen geroemd te worden, maar om je te tonen 
aan de Vader: die in het verborgene is en die in het 
verborgene ziet.

Vasten gaat om soberheid, solidariteit en 
spiritualiteit. Geen soberheid zonder solidariteit dus!

Het thema van de campagne 2015 is: 'Grenzeloos 
samen leven in Sri Lanka'. Vasten is ook delen 
met mensen die het minder hebben. SETIK, de 
partnerorganisatie van het campagneproject in Sri 
Lanka, werkt aan vrede en harmonie, onder andere 
voor de jongeren en kinderen op de theeplantages. 

In Sri Lanka hebben religieuze en etnische scheidslijnen 
diepe kloven gevormd in de samenleving. Singalezen 

Thema Vastenactie 2015: Even 
minderen voor een ander, de Ander

en Tamils leefden apart van elkaar, met ieder hun 
eigen taal en hun eigen cultuur. De Tamils voelden 
zich gediscrimineerd en buitengesloten. Uiteindelijk 
mondde dat uit in een opstand en een bloedige 
burgeroorlog, die pas in 2009 is beëindigd.

Als caritasorganisatie van het bisdom Kandy, 
zet SETIK zich in voor vrede en verzoening over 
religieuze, culturele en etnische grenzen heen. 
Onderling vertrouwen is daarvoor essentieel. Dat 
laten we zien in het campagneproject van dit jaar, 
waarbij we ons met name richten op de kinderen 
en jongeren: de mensen van SETIK weten haat en 
wantrouwen om te zetten in begrip, vertrouwen en 
zelfs in vriendschap! Ze doen dat onder andere via 
computertrainingen, programma’s voor persoonlijke 
ontwikkeling.  

Dit is het project dat vanuit de Vastenactie wordt 
voorgesteld. Als M.O.V.-groepen moeten wij nog 
een beslissing nemen over een project, wat wij 
parochieel gaan doen.

In de nieuwsbrieven van de locaties kunt u begin 
volgend jaar lezen welk project er gekozen wordt. 
We gaan dan ook weer soepmaaltijden organiseren, 
die in een estafette-vorm in de hele parochie worden 
gehouden.   

"Vasten doe je niet voor jezelf, vasten doe je voor 
een ander", schreef Augustinus ooit. Solidariteit is 
ook altijd iets van jezelf geven, voegt emerituspaus 
Benedictus XVI er aan toe. En daardoor doe je beide 
ten diepste voor de Ander, voor God. 

Van 18 februari t/m 5 april 2015 is het vastentijd. 
Tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder 
te doen. Dan kunt u uw tijd, geld en aandacht delen 
met iemand die uw steun kan gebruiken, of dat nu 
ver weg is of juist heel dichtbij. 

Namens de groep Missie Ontwikkeling en Vrede (M.O.V),  
Paul Kuhlmann, diaken.
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om humeen testament op te laten maken en bij een 
uitvaartondernemer leggen wij alle wensen vast. 
Ook hebben wij met asielzoekers te maken gehad. 
Indien nodig gaan wij met hen naar de I. N. D. of hun 
advocaat. Zij spreken meestal slecht Nederlands. Dan 
proberen wij hen ook met materiele zaken te helpen 
en onderzoeken verdere mogelijkheden. VerderOok 
hebben wij ook te maken met verslaafden, wat 
dikwijls met schizofrenie samen gaat. Ik ben zelfs de 
mentor van een man die ik al tien jaar ken. 

Is de wasmachine of koelkast kapot: wij zoeken naar 
een oplossing. Deze opsomming is slechts een greep 
uit alles waar wij mee te maken kunnen krijgen. 

Het belangrijkste is dat de mensen de moed hebben 
om, als het nodig is, bij ons om hulp te komen 
vragen. Er is volgens ons bij veel mensen schaamte, 
als zij hun  problemen bij ons op tafel leggen. Een 
ieder die een beroep op ons doet, kan rekenen 
op strikte geheimhouding. Men moet en kan ons 
vertrouwen. Wij zullen dat nooit, met de nadruk op 
nooit, beschamen. U hoeft ook niet perse op ons 
spreekuur te komen. Als u dat wilt komen wij bij u 
thuis.

Mijn telefoonnummer is  06 270 91 360. 

Tenslotte: hebt u kleding, meubelen, huishoudelijke 
artikelen en dergelijke over? Dikwijls hebben wij 
daar een goede bestemming voor. Wij zijn enorm 
dankbaar dat wij dit werk mogen doen. Met Gods 
zegen en veel liefde hopen wij het nog lange tijd 
vol te houden. Uw dankbare werkgroep Kerk en 
Samenleving. 

Met vriendelijke groeten, namens de werkgroep K&S,  
Leo Vreeburg en Edeltroud Weichhold. 

Mag ik mij voorstellen: Leo Vreeburg

Mijn naam is Leo Vreeburg. 
Samen met Edeltroud 
Weichhold verzorg ik 
het spreekuur van Kerk 
en Samenleving in de 
Emmauskerk aan de 
Leyweg. 

Eerst wil ik iedereen 
bedanken voor de 
vele giften in geld en 
natura. U maakt het 
ons mogelijk om bijna 
iedereen met een groot 
of klein probleem op 
een of andere manier 
te helpen. Onze Lieve 
Heer houdt ons goed in 
de gaten, telkens als de 

bodem van onze kas in zicht is, komt er weer een 
aanvulling van goede gevers. 

Dit vrijwilligerswerk doe ik inmiddels zeventien jaar. 
Je leert er niet alleen ontzettend veel van, maar 
meestal, er zijn ook teleurstellingen, voel je ook een 
enorme voldoening bij dit prachtige werk. 

Ik zal proberen u te informeren over alles waar 
wij ons mee bezighouden. Wij schenken, om de 
eerste nood te lenigen, kleine bedragen. Soms 
worden grotere bedragen uitgeleend, onder 
strikte voorwaarden. Zijn de schulden te groot, 
dan begeleiden we diegenen naar instanties als 
bijvoorbeeld  ‘De Schuldhulpverlening’. En als zij 
het willen, blijven wij hen helpen tot  een zo gunstig 
mogelijke oplossing is gevonden. Echter, 'een mens 
leeft niet van brood alleen'. In de loop van de tijd zijn 
er steeds meer taken bijgekomen. Zoals hulp bij de 
belastingaangifte. Als mensen niet goed met geld om 
kunnen  gaan, helpen wij met budgettering en geven 
wij de mogelijkheden aan voor een betere besteding 
van hun inkomen. 

Op elke eerste woensdag van de maand worden 
voedselpakketten van houdbare levensmiddelen 
verstrekt.  De houdbare levensmiddelen worden  
grotendeels door de parochianen van de 
verschillende geloofsgemeenschappen geschonken. 
Ook krijgen wij van bakker Roodenrijs elke woensdag 
een hoeveelheid brood om uit te delen. 

Voor verschillende onder u ben ik bij overlijden 
executeur-testamentair. Dan gaan wij naar de notaris 
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Al meer dan duizend jaar bestaan er contacten 
tussen Nederland en Polen. De visserij en de handel 
verbonden onze landen met elkaar. Gdansk en 
Amsterdam waren jarenlang handelspartners van 
elkaar. De Amsterdamse pakhuizen hebben jarenlang 
vol gelegen met graan uit Polen. Vier eeuwen 
werd het carillon in de Mariakerk in Gdansk, dat in 
Utrecht was gemaakt, bespeeld tot het in 1942 werd 
verwoest. Vele protestanten en joden (Askenazische 
joden genoemd) zijn gevlucht naar Nederland. Wij 
herdenken nog altijd de jonge Poolse strijders die 
hielpen ons land van de Duitsers te bevrijden in 
1944.

Het is natuurlijk niet gemakkelijk een uitputtend 
inzicht te verschaffen in de positie van de kerken 
in Polen. Polen is voor het overgrote deel rooms-
katholiek. De kleinere kerken vertegenwoordigen 
kleine minderheden zoals: de Evangelisch 
Gereformeerde Kerk, de Lutherse Kerk, de Oud 
Katholieke Kerk, de Doopsgezinde kerk, de 
Orthodoxe Kerk. De Rooms Katholieke kerk heeft zich 
gedurende de communistische overheersing hecht 
aaneen gesloten. Velen zien een direct verband 
tussen de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de 
invloed van de in 1978 verkozen Pool Karol Wojtyla, 
tot de 264ste paus van de Rooms-katholieke Kerk. 
Met zijn verzet tegen het communisme versterkte 
paus Johannes Paulus II de aaneengesloten houding 
van zijn landgenoten. Door deze omstandigheden is 
het rooms katholicisme nog steeds traditioneel van 
overtuiging, om het niet conservatief te noemen.. 
In Nederland is dat geheel anders. Men kan in 
Polen Nederland niet goed begrijpen, temeer 
als men hoort dat kerken leeglopen, vele kerken 
hun deuren sluiten en volgens hun de moraal 
zich op een hellend vlak bevindt. Polen kent een 
andere maatschappelijke situatie: ze waren zeer 
sceptisch ten aanzien van hun aansluiting bij de 
Europese Unie, maar nu zien ze langzamerhand 
de vruchten van die aansluiting in de materiële 
vooruitgang: dat stemt ze positiever. Ze leven 
godsdienstig in een homogene gedachtewereld: 
veel religieuze standpunten en gebruiken zijn 
gewoon vanzelfsprekend. Er zijn betrekkelijk weinig 
mensen uit andere landen zoals moslims met andere 

De kerken in Polen

culturen en gebruiken. Het woord ‘tolerantie’ 
ten aanzien van andere overtuigingen is hun nog 
vreemd.

Onze werkgroep ‘Kerkenband Den Haag - Warschau’ 
heeft al jaren contacten met andere kerken in 
Warschau: wederzijds hebben er sedert 1989 vele 
uitwisselingen plaatsgevonden. Pastoor Father 
Roman Indrzejczyk was onze contactpersoon, maar 
helaas is hij bij  het bekende vliegtuigongeval op 
10 april 2010 in Smolensk omgekomen. Roman 
was heel oecumenisch ingesteld: hij had contacten 
met joden, diverse geloofsgemeenschappen niet 
zijnde rooms-katholiek, met westerlingen en 
ook met Nederlanders. Na zijn dood hebben we 
als werkgroep andere contacten opgebouwd. Te 
noemen vallen: Pax Christi International, de paters 
van het Goddelijk Woord (S.V.D.), de KIK (Klub  
Inteligencji Katolickiej), de paters Dominicanen. 
In de loop der jaren hebben we verschillende 
symposia georganiseerd tezamen met de Polen 
over uiteenlopende onderwerpen;te noemen vallen 
conflict- en oorlogssituaties, het vrijwilligerswerk 
(de diaconie) in de kerken en de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid in kerk en parochie/gemeente. 
Er zijn meerdere kerken in Nederland die contacten 
onderhouden met kerken in Polen. Aanvankelijk 
waren dat contacten ter ondersteuning met geld 
en goederen. Zo kent u nog wel het toenmalige 
Oostpriesterhulp. Alle kerken in Nederland met 
contacten in Polen en in de laatste jaren ook in 
Tsechië, hebben jaarlijks een landelijke vergadering 
om informatie uit te wisselen en ideeën op te doen 
ter bestendiging van de contacten. De taal is een 
heel groot probleem, maar het Engels biedt in veel  
situaties uitkomst.

namens de werkgroep ‘Kerkenband 
Den Haag-Warschau’,  
Jan Soullié 
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Geënt op het evangelie van Matteüs en geïnspireerd 
door de Passie van Bach schreven Piet van Midden 
en Gerard van Amstel een eigentijdse bewerking op 
het lijden en sterven van Jezus Christus.

Terwijl koor en solisten deze strofische passie vol 
overgave ten gehore brengen vertegenwoordigt 
u – het publiek – de rol van het volk, dat enerzijds 
meeleeft met het lijden, anderzijds instemt met 
veroordeling en dood. ‘Er kleeft geen bloed aan onze 
vuile handen.’

Ongetwijfeld kent u de inhoud van het 
Matteüsevangelie, en met name de verzen waarin 
sprake is van de voorbereiding op het paasmaal, 
het verraad van Jezus en zijn gevangenneming, de 
verloochening door Petrus, de wanhoop van Jezus 
en tenslotte zijn dood.  

Van harte bevelen wij u aan:

MATTEÜS PASSIE  -  VOCANIMO

ZONDAG 29 MAART 2015   -   14.30  UUR 

EMMAUSKERK LEYWEG

VOOR MEER INFORMATIE: ZIE MAANDBERICHTEN

Loek Ruijters

Een haan kraait naar ons erewoord

‘In 2015  zal het 500 jaar geleden zijn dat Teresa van 
Avila werd geboren (op 28 maart).

Voor haar geschriften, waarin zij een leerroute van 
gebed heeft verweven, is er nog steeds wereldwijd 
belangstelling. Naar aanleiding van dit vijfde 
eeuwfeest is er samen met zusters Karmelietessen 
een reader samengesteld rondom 10 kernwoorden 
uit de mystieke werken van deze kerklerares. 
Bijbelfragmenten, teksten van Madre Teresa én 
andere teksten uit de spiritualiteitsgeschiedenis 
(Augustinus) werden op elkaar afgestemd. 
Zijn er verbindingen te maken tussen haar zoektocht 
naar haar eigen Levensgeheim en onze hedendaagse 
vragen? Is Teresa te verstaan als een lifecoach, een 
levensgids? 
Als Karmeliet-gastpriester in de Vier Evangelisten (in 
het bijzonder in de H. Pastoor van Arskerk) wil ik met 
u zes middagen spirituele verdieping zoeken in de 
werken van Teresa van Avila.

Het boekje ‘Met de pelgrimsweg in het hart’ 
gebruiken we daarbij als verdiepingsmateriaal 
(reader). Aansluitend is er de mogelijkheid tot 
een kwartier gedeelde stilte in de monumentale 
kerkruimte: ontvankelijk worden voor het Licht in 
het verborgene.

Data bijeenkomsten in 2015:
dinsdagmiddag: 13 januari;   -   
 10 februari; 
 10 maart;   
 14 april;   
 12 mei;   
 16 juni.

Tijd:
14.00 - 16.00 in de ontmoetingsruimte van Pastoor 
van Arskerk (Bergerie).

Aansluitend vrijblijvend 15 minuten ‘STIL GEBED’ in 
de kerkruimte van Pastoor van Arskerk

Kosten:
Een bijdrage van 5 euro per keer  
Bezinningsmateriaal: 10 euro

Aanmelden
Via het secretariaat of via f.vervooren@kpnplanet.nl

P. Dr. Frans Vervooren ocd

'Met de pelgrimsweg in het hart': 
kennismaken met Teresa van Avila



18

Spirit



19

Spirit

Op zondag 25 januari 2015 wordt het sacrament van 
het Heilig Vormsel toegediend aan 26 vormelingen 
van de Parochie de Vier Evangelisten door Vicaris Ad 
van der Helm. 

De viering in de Emmauskerk begint om 10.30 uur. 

Alle parochianen zijn van harte welkom dit grote 
feest mee te vieren.

Namens de vormselwerkgroep,  
Engeline van der Ark

Op zaterdag 15 november 2014 wijdde Mgr. Van den 
Hende door handoplegging en gebed vier mannen. 
De bisschop wijdde Bouke Bosma (48) tot priester 
voor het bisdom Rotterdam. De bisschop wijdde Jos 
van Adrichem (49), Iwan Osseweijer (35) en Bertran 
van Paassen (47) tot diaken. Bertran van Paassen zal 
later ook de priesterwijding ontvangen.

De wijding vond plaats tijdens een plechtige 
eucharistieviering in de H.H. Laurentius en Elisabeth 
Kathedraal. De viering werd bijgewoond door 
vele gelovigen uit het hele bisdom, ruim 1.100 
mensen. De viering stond geheel in het teken van de 
wijdingen.

Marian Bosch, koorlid van Connection, woonde 
de viering bij. ‘ Het was een stralende dag. Er leek 
geen einde te komen aan de stoet van priesters en 
diakens. Allemaal bij elkaar ter ere van de diaken- en 
priesterwijdingen. De viering was indrukwekkend 
vanwege inhoud en uitvoering, maar ook vanwege 
het doorzettingsvermogen van alle aanwezigen. De 
viering duurde twee uur en drie kwartier. Erg fijn dat 
er zoveel mensen naar de kathedraal zijn gekomen 
om de wijdelingen een hart onder de riem te steken: 
de nieuwe priester en diakens gaan met ons verder 
op weg’.

Claudia Smit

Vormselviering

Bisschop van den Hende wijdde 
voor het bisdom vier  mannen tot 
priester en diaken
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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 

Onlangs hoorde ik op een bijeenkomst in een 
toespraak de naam Egidia noemen, wat een 
naam van een oud-medewerkster bleek te 
zijn. De bijeenkomst vond plaats in Monster 
in een r.-k. verzorgingshuis.Ik weet niet of het 
een leek of een religieuze betrof, maar het 
noemen van die naam trof mij toch enigszins. 
Mijn zus Ineke draagt namelijk  van haar 
vier doopnamen als derde  naam ook Egidia. 
Haar eerste doopnaam luidt Clarinda, beide 
zijn vernoemingen naar nonnen van het 
voormalige Westeindeziekenhuis. Ze waren 
omstreeks 1950 hoofdzusters van het Maria-
kinderpaviljoen.

Van 1947 t/m 1949 werd een andere zus Lia 
van mij hier verpleegd, maar na 19 maanden 
overleed zij helaas. Mijn moeder had een 
dusdanige band met deze zusters en die 
afdeling, dat zij met mijn vader in 1951 
besloot om mijn jongste zus uit dankbaarheid 
naar hen te vernoemen. Aldus geschiedde 
en zelfs tot haar huwelijk in 1972 werd er 
op enigerlei wijze contact met de zusters 
onderhouden.

In die tijd was het wel opvallend dat kinderen 
niet meer traditioneel naar familieleden 
werden genoemd, want mijn vader mocht 
haar bij de Burgerlijke Stand wel Clara 
noemen maar geen Clarinda. Het kwam wel 
goed, maar de mensen hadden toen wel 
problemen met die vreemd klinkende namen. 
Zo hadden we een tante, die dacht haar 
naam goed te hebben onthouden en toen 
desgevraagd haar zelfs Lodalientje noemde 
(N.B. een wasmiddel!).

Als voormalig ledenadministrateur van een 
grote voetbalclub heb ik eens achterhaald dat 
het vernoemen naar familieleden en hanteren 
van doopnamen langzamerhand verdwijnt 
in Nederland. Dat was omstreeks 1965, 
misschien zelfs iets eerder.

Neem mijn naam Kees en dan vooral de 
jongere lezers van Spirit, als voorbeeld. Kees 
is afgeleid van Cornelis en traditioneel een 
vernoeming naar mijn opa, die overigens 
naast Kees ook nog eens Nelis en/of Cor werd 
genoemd. Al sinds 1826 in de familie omdat 
mijn opa ook naar zijn opa is vernoemd. Dat 

Doopnamen verdwijnen
Cees wordt regelmatig ten onrechte met een 
C geschreven vanwege de link naar Cornelis,  
maar dan zou je mijn naam als SEES moeten 
uitspreken. We weten allemaal dat een C voor 
een i en een e als een S wordt uitgesproken 
en voor een o, a en u als een K.  Zo zie je ook 
B.V. dat Koos de letter J. als voorletter heeft 
van Jacobus en Bertus of Bep de letters H 
van Hubertus en L van  en/of Lambertus. Tot 
slot de naam Toos, je hoort die naam nog 
regelmatig, maar wie weet nu nog dat het 
afgeleid is van Catharina? Bijna niemand 
meer!

Het dopen tot Christen is sterk afgenomen, 
dus genoemde doopnamen verdwijnen ook 
hiermee en dus is het voor de huidige jeugd 
nu al niet meer te begrijpen. Laat ik maar 
stoppen, maar niet voor dat ik zeg het jammer 
te vinden dat dit zo is maar ook voor het feit 
wat er nu voor in de plaats is gekomen. Waren 
het eerst filmsterren en sportlieden, nu wordt 
er van alles en nog wat gebruikt.

De priester die het doopsel tegenwoordig 
nog toedient kan helaas ook veel moeilijker 
vertellen over de betekenis van de gehanteerde 
namen.

Komt het nog goed? Ik denk het niet!

Kees de Ridder


