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Redactioneel

Je komt in de bijbel het hele woord ‘vakantie’ 
niet tegen. En het lijkt er ook op dat mensen 
in de tijd van de bijbel geen vakantie hielden. 
Denk je dat eens in, nooit vakantie…! . Veel 
mensen vieren vandaag aan de dag vakantie, 
het hele jaar door, maar er zijn ook veel 
mensen die nooit vakantie vieren. Mensen die 
nooit een dagje erop uitgaan, maar die elke 
dag bezig zijn om te overleven, om hun eten 
en drinken voor die dag bij elkaar te zoeken.  

In de bijbel komt vakantie dus niet voor, ik 
schreef er vorig jaar al over. Wel werd er 
veel gereisd. Tenten werden meegenomen, 
opgezet en weer afgebroken, denk maar aan 
Abraham. Ook Paulus maakte enorme reizen, 
vaak lopend, maar ook geregeld per schip door 
het Middellands zeegebied. Het waren geen 
vakantiereizen, maar zendingsreizen. 

Een reis met een bijzondere lading in de bijbel 
is de bedevaart. De bestemming van zo’n reis 
is de tempel in Jeruzalem. Jezus reisde af als 
twaalfjarige jongen naar Jeruzalem en alle 
volwassen Israëlieten gingen op die manier 
jaarlijks op bedevaart naar de tempel. Een 
pelgrim is onderweg naar zijn God. Maar 
zijn wij als christenen net zo goed pelgrims? 
Mensen die onderweg zijn naar God? Je leven 
is zo’n reis. Je leven lang ben je onderweg naar 
de ontmoeting met de Heer. Maar ook als 
kerk zijn we onderweg, onderweg naar de dag 
waarop Jezus terugkomt. Ons leven zou je dus 
een reis kunnen noemen. Ons leven met alles 
daarin: werk en vrije tijd, school en vakantie, 
jeugd en ouderdom, het is een pelgrimstocht. 
Als christen ben je immers altijd onderweg. 

En onderweg is het God die over je waakt. 
Dat zingen en lezen we in Psalm 121. "Hij 
waakt over jou en houdt de wacht. Hij zal niet 
toelaten dat je struikelt, overdag zal de zon je 
niet steken". Deze Psalm is dus echt een Psalm 
voor onderweg, voor tijdens de reis naar je 
vakantiebestemming, maar ook voor je reis 
door het leven. Zo hebben we God nodig om 
onderweg te blijven en niet te verdwalen. Om 
niet door hindernissen gestopt te worden. 

Over hindernissen gesproken, het is iedere 
keer voor de redactie weer een hindernis, het 
verzamelen van artikelen, zelf schrijven van 
artikelen, liturgisch rooster maken. Vanuit 
iedere locatie is er een redacteur, maar vanuit 
de geloofsgemeenschap Pastoor van Ars 
zoeken we een redacteur die samen met de 
overige leden van de redactie iedere keer weer 
de Spirit wil gaan samenstellen. Is het iets voor 
u, dan kunt u zich aanmelden bij redactie@
rkparochiedevierevangelisten.nl.

In uw handen ligt de Spirit 
van deze zomer. Een 
verscheidenheid van 
artikelen, van H. Vormsel in 
de Pastoor van Ars tot 
de emancipatieviering 
in de Emmaus, van 
kinderzegen en de 
verhalenverteller 
Kees Postumus tot 
een strandwandeling 
met wie maar wil. 
Een bedevaart naar 
Kevelaer tot "verse 
theologie", teveel om 
op te noemen. Ik wens 
u veel leesplezier.

Peter Visser.

Vakantie
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toekomst. Vijf is het getal van volheid, het verwijst 
naar de Tora, die ons richting wijst, toekomst 
aanzegt en nieuwe wegen opent. Jezus geeft de 
mensen onderricht. Hij heeft hen verteld wat God 
van ons wil en aan ieder van ons vraagt. Aan zijn 
ongeruste leerlingen, die niet weten wat ze met 
zo`n groot aantal aan moeten zegt Jezus: "Geef 
hun te eten". Er zijn slechts vijf broden en twee 
vissen. Laat de mensen gaan zitten in groepen van 
vijftig, zegt Jezus. En dan gebeurt het wonder. De 
mensen worden door Jezus uitgenodigd om samen 
het wonder van de broodvermenigvuldiging te 
voltrekken. Jezus doet wat een vrome jood in die 
dagen deed voor het eten. Hij nam het brood, stak 
het omhoog, sprak een dankgebed uit, brak het en 
deelde.

Het was in Jezus’ tijd gebruikelijk dat mensen 
die onderweg waren een mondvoorraad eten 
meenamen. En nadat Jezus een zegengebed had 
uitgesproken over de vijf broden en de twee vissen, 
en ze vervolgens deelde, begrepen alle aanwezigen 
wat hen te doen stond. Iedereen deelde, er was 
voldoende, voor iedereen. Er bleef zelfs nog over. In 
het voordoen van zegenen, breken en delen, ligt de 
kern van de wonderbare spijziging.

Het realiseren van het Rijk Gods lukt, als wij het 
samen willen. Wat is er voor nodig? Op de eerste 
plaats mensen zien. Op de tweede plaats wat je hebt 
aan woorden en brood, hoe weinig ook, zegenen, 
breken en delen.

Wat betekent het Rijk Gods voor ons? Het Rijk Gods 
is een wereld waar het voor iedereen goed is om 
te wonen. Er moet niets, alles wat er mag draagt 
bij aan vrede, goedheid en verbondenheid. En die 
wereld van God, dat Rijk Gods, ligt altijd voor ons, is 
altijd toekomst. Het is aan ons om de droom van het 
Rijk Gods, waar te maken. Daaraan kunnen we elk 
moment beginnen, door goed te zijn voor een ander, 
brood te delen met wie te weinig heeft, een hand 
op de schouder leggen van iemand die troost nodig 
heeft. 

Paul Kuhlmann, diaken

Pastoraal Woord

De broodvermenigvuldiging kan je een vergelijking 
noemen met het Rijk Gods. Want Jezus doet wat Zijn 
Vader Hem vraagt. Hieraan werken is meewerken 
aan het realiseren van het Rijk Gods, het rijk waar 
goedheid de norm is en waar niemand uitgesloten 
wordt. Alles wat we in het verhaal horen, wijst erop 
hoe Jezus met mensen onderweg is, hen voedt met 
woorden en met brood, met liefde en nabijheid, 
met zorg en dienstbaarheid. Allen die met Hem 
meetrekken, wil Hij op deze manier leven geven. 
Eigenlijk wil Jezus meer, Hij wil heel graag dat wij 
doen zoals Hij, zoals God van Hem vraagt. 

Ik neem u mee naar de situatie van toen. 
Naastenliefde stond bij de Romeinse overheerser 
niet hoog in het vaandel. Hierdoor waren zieken, 
weduwen en wezen op zichzelf aangewezen. Er was 
niemand die voor hen zorgde. Ze leefden meestal 
langs de kant van de weg. Ze waren op hulp van 
toevallige voorbijgangers aangewezen. Op zijn 
tochten heeft Jezus mensen die Hij zag en hoorde, 
geholpen voor zover het binnen zijn mogelijkheden 
lag. Jezus wilde meer. Maar met weinig middelen is 
het moeilijk meer te doen dan datgene wat binnen 
je beperkte mogelijkheden ligt. De mensen die Jezus 
overeind heeft geholpen, moed en vertrouwen heeft 
gegeven, vertellen vol overgave dat er iemand is, 
Jezus heet hij, die naar hen omziet. Dit verhaal wordt 
verder verteld. Omzien naar mensen, mensen zien, 
lijkt voldoende om hen een beter toekomstbeeld te 
geven en nieuwe levensmoed.

Op een dag trekken vijfduizend mensen met Jezus 
op. Allen luisteren naar Hem en verwachten van 
Hem bemoediging, aandacht en hoop op een betere 

Doen wat Jezus deed. Breken en 
delen
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"Leid ons niet in verzoeking (prot), bekoring (rk), 
beproeving (NBV/rk)." Hertalen is een heikele 
zaak. Afgelopen Advent introduceerden de 
Franse bisschoppen een nieuwe vertaling van het 
Onze Vader met als zesde bede ‘Laat ons niet in 
verzoeking vallen’. Tijdens een recent interview werd 
paus Franciscus gevraagd wat hij daarvan vond. Hij 
antwoordde: "Ik ben het die valt. God brengt een 
mens niet in verleiding. Dat doet een vader niet. 
Een vader helpt je meteen op te staan. Degene 
die je in verleiding brengt is Satan." Verschillende 
rapportages vermelden ook dat de paus ‘Leid ons 
niet in verzoeking’ geen goede vertaling vond 
omdat deze misleidend is voor moderne oren. 
Krantenkoppen maakten ervan: Paus wil nieuwe 
vertaling van het Onze Vader. Niet dus. Nepnieuws.

In Kerk in Den Haag 3/2018 wijst Lietaert Peerbolte, 
professor Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam, erop dat we deze bede vinden bij 
Matteüs 6:13 en Lucas 11:4 en de Didache (Leer) 
uit begin tweede eeuw. De oudste bewoording van 
het Onze Vader staat dus onmiskenbaar aan de zijde 
van de traditionele vertalingen: Leid ons niet in 
verzoeking. 

"In de rooms-katholieke traditie", zo vervolgt hij, 
"heeft de Heilige Vader het gezag om de uitleg van 
de Schrift te bepalen. In de protestantse traditie 
geldt dat de Schrift het laatste woord heeft." 
Een overtrokken opmerking! Ook protestantse 
bijbelvertalers zoeken naar een verstaanbare 
vertaling voor de moderne mens (NBV). De vraag 
blijft staan of Jezus zo over God heeft gesproken dat 
Deze de mens in verzoeking brengt. 

In de Schrift lezen we dat God Abraham op de proef 
stelt, dat God Satan toestaat Job te beproeven 

Op zaterdag 3 maart is een aantal creatieve 
en enthousiaste parochianen, van elke 
geloofsgemeenschap één of twee, bij elkaar 
geweest om de paaskaarsen voor de vier 
geloofsgemeenschappen van onze parochie te 
maken. Dit was een nieuw initiatief vanuit het 
halfjaarlijks gezamenlijk overleg van de vier 
pastoraatgroepen. Vier blanke kaarsen in de 
juiste maatvoering, diverse vellen en strippen 
decoratiewas in verschillende kleuren, de 
wierookkorrels en het benodigde gereedschap 
lagen gereed voor gebruik. Klaar dus om van start te 

Zelfgemaakte paaskaarsen in de vier 
geloofsgemeenschappen

Verse theologie - leid ons niet in 
verzoeking 2

en dat Satan Jezus beproeft in de woestijn. 
Voor de Bijbelse mens klinkt de bede ‘Leid ons 
niet in verzoeking’ waarschijnlijk aanvaardbaar. 
Misschien ook niet, want in diezelfde Bijbel lezen 
we bij Jakobus: "Wie in verleiding komt, moet niet 
beweren: ‘Die verleiding komt van God’. Want God 
stelt niemand aan verleiding bloot, zoals Hij zelf 
ook niet door iets slechts in verleiding kan worden 
gebracht." (1:13) 

Wat nu? Heeft Jezus zo gesproken of niet? Het is 
goed ons te realiseren dat bovenvermelde teksten 
in het Grieks geschreven zijn, maar dat Jezus en zijn 
leerlingen Aramees spraken. De Griekse teksten 
zijn dus een vertaling van het Aramese Onze Vader. 
Helaas beschikken we niet over een Aramese tekst. 

De vertaling vanuit het Aramees naar het Grieks 
heeft al gelijk verschillen opgeleverd. Zo spreekt 
Matteüs van "Vergeef ons onze schulden" (6:12) en 
zegt Lucas "Vergeef ons onze zonden" (11:4). Dat 
roept de vraag op: Heeft Jezus nu echt gezegd "Leid 
ons niet in verzoeking" of was het toch eerder "Laat 
ons niet in verzoeking vallen"? 

Ben Pex MHM  
r.k. priester
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gaan. Sommigen hadden zich al verdiept in een 
ontwerp om inderdaad meteen aan de slag te 
kunnen gaan, maar dat was niet de bedoeling. 
Eerst hield pastoor Kees Dernee een inleiding 
over de paaskaars en de symbolen die er niet 
op mogen ontbreken, zoals het kruis, de alpha 
en de omega en de wierookkorrels. Het kruis 
verwijst naar Jezus die voor ons aan het kruis 
gestorven is. De vier uiteinden en het centrum 
van het kruis, zijn de plekken waar aan het 
begin van de Paaswake de wierookkorrels in 
worden gestoken. Ze verwijzen naar de vijf 
wonden: vier aangebracht in de handen en 
voeten van Jezus, door de nagels waarmee Hij 
aan het kruis is geslagen, en één in zijn zijde, 
aangebracht met de lans van een soldaat. 
De vijf wierookkorrels vormen symbolisch 
een pleister op deze wonden. De alpha en 
de omega staan voor het begin en het einde. 
Jezus Christus, het Woord van God, was al 
vanaf het begin bij God de Vader, en is, na zijn 
aardse leven, weer met de Vader herenigd, 
in de hemel, waar Hij leeft tot in eeuwigheid. Met 
deze symboliek op de kaars en ontstoken aan het 
gezegend vuur in de paasnacht wordt de paaskaars 
het symbool van onze verrezen en levende Heer, het 
Licht van de wereld. 

Op de paaskaars mag ook het jaartal niet ontbreken, 
want elk jaar wordt een nieuwe ontstoken. 
Daarnaast kunnen op de kaars symbolen zijn 
aangebracht die verwijzen naar onze verbondenheid 
met Jezus, zoals water, dat verwijst naar onze doop 
waardoor we christenen, zijn volgelingen, zijn 
geworden. Brood of een korenaar verwijst naar het 
heilig brood, gebroken voor ons, het lichaam van 
Christus waarmee wij ons voeden. 

Na de inspirerende inleiding van ‘pastoor Kees’ 
gingen de creatievelingen aan de slag. Zij spraken 
af om op elke paaskaars ook een symbool 
voor de onderlinge verbondenheid van de vier 
geloofsgemeenschappen op te nemen. Dat symbool 
bestaat uit vier harten. Deze verwijzen naar de vier 
geloofsgemeenschappen die samen de Parochie de 
Vier Evangelisten vormen. 

De makers van de paaskaarsen waren heel 
enthousiast en hebben met zorg aan de decoratie 
van de kaarsen gewerkt. Drie van de vier kaarsen 
waren op 4 maart nog niet gereed. Er zijn daarna 
nog wat uurtjes in gestoken om deze kaarsen ook 
af te krijgen. De Paaswake heeft dit jaar voor deze 
creatievelingen vast een bijzondere dimensie gehad. 

Van parochianen zijn 
positieve reacties op dit 
initiatief ontvangen. Het 

is voor herhaling vatbaar! Als u de paaskaarsen 
nog niet van dichtbij heeft bekeken, raad ik u aan 
dat toch eens te doen, niet alleen in de kerk waar 
u gewend bent te komen, maar ook in de andere 
kerken van de parochie. Het is de moeite waard om 
de verschillende ‘kunstwerken’ te zien en met elkaar 
te vergelijken. Na de Paastijd, dus na Pinksteren, 
staat de paaskaars niet meer op het priesterkoor, 
in de buurt van het altaar, maar kunt u deze vinden 
bij het doopvont. Loop er na de viering gerust eens 
naartoe!

De paaskaarsen zijn dit jaar gemaakt door Mieke van 
de Akker en Ank Schrever (Titus Brandsma), Truus 
Monkou en Trix Bakker (Maria van Eik en Duinen), 
Theresa van Arcken en Loysa van den Heuvel 
(H. Pastoor van Ars) en Leo Toussaint (Emmaus). 
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Van vrijdagavond 14 tot en met zondagmiddag 16 
september aanstaande gaan we, bij voldoende 
animo, met een groep parochianen naar ‘De 
Boerderij’ op het landgoed ‘De Essenburgh’ in 
Hierden, vlakbij Harderwijk. Op dit landgoed 

bevindt zich priorij ‘De Essenburgh’, een klooster 
voor Norbertijnen, en een klooster voor vrouwen-
Norbertijnen, ‘Mariengaard’ genoemd. Het leven van 
de gemeenschappen in beide kloosters is gebaseerd 
op de regel van Augustinus. Deze komt neer op drie 
principes: eensgezind samenwonen, één zijn van 
hart en van ziel én samen op weg zijn naar God. 
Tijdens ons verblijf zullen we vast meer over deze 
regel en de leefwijze van de religieuzen te weten 
komen.

’De Boerderij’ is het gastenverblijf waar we 
dat weekend met maximaal achttien personen 
logeren. Er zijn negen kamers voor twee personen 
(losse bedden) met douche en toilet beschikbaar. 
Daarnaast hebben we de beschikking over een zaal 
en een goed ingerichte keuken. Een dagdeel wordt 
ingevuld met een programma, verzorgd door een 
Norbertijnse broeder of zuster. De andere dagdelen 
vullen we in met een eigen bezinningsprogramma, 
waarbij gelegenheid zal zijn om aan de gebeden en 
vieringen van de gemeenschappen deel te nemen.

De kosten voor het weekend (inclusief de maaltijden, 
exclusief de heen- en terugreis) zullen, afhankelijk 
van het aantal deelnemers, tussen €125,- en €150,- 
zijn. Wanneer er voldoende deelnemers zijn die 
een auto hebben en willen rijden, gaan we met 
een aantal auto’s naar ‘De Essenbergh’. Anders is 
reizen per openbaar vervoer goed te doen. Als je 
aan dit bezinningsweekend wil deelnemen, meld 
je dan uiterlijk 16 juli 2018 aan bij het centraal 

Wij hadden een 
buurtwinkel. Eigenlijk best 
wel een leuke zaak. Veel aanloop, iedere dag weer. 
Hard werken van de vroege ochtend tot de late 
avond, dat wel. Maar het gaf ook veel voldoening. 
Klanten kwamen niet alleen voor de boodschappen. 
Soms lag hun hele hebben en houwen op de 
toonbank. Er kwamen formulieren langs waar ik nog 
nooit van gehoord had; mijn moeder was er goed in: 
de taal van de formulieren was voor haar gesneden 
koek! 

Kinderen kwamen met hun boodschappenbriefjes, 
keurig opgeschreven door moeder, maar desondanks 
soms toch onbegrijpelijk. Raden wat er stond, maar 
het kind ging met de boodschappen naar huis. 

In de buurt 
kwamen 
ook andere 
mensen 
wonen. De 
mannen 
kwamen 

zélf boodschappen doen, alleen... Op een dag 
kwam hij weer, een klein ventje. Hij had een briefje 
bij zich en in zijn beste Nederlands deed hij de 
boodschappen. Maar hij kon het niet goed lezen. 
Argeloos zei ik tegen hem: geef mij het briefje maar, 
dan kijk ik wel even. Maar dat viel tegen: het was 
in een vreemd handschrift dat ik nog nooit gezien 
had. Raden had voor mij weinig zin, we moesten er 
allebei om lachen. 

Weekendje bezinnen bij de 
Norbertijnen 

parochiesecretariaat (cps@p4ev.nl of 070 3080414). 
Deze tijdige aanmelding is nodig om het weekend 
bij ‘De Essenbergh’ op tijd te kunnen bevestigen. 
Geef bij aanmelding in ieder geval je mailadres 
en telefoonnummer door, zodat we je nadere 
informatie kunnen geven. Op donderdagavond 6 
september wordt een voorbereidingsbijeenkomst 
georganiseerd voor degenen die meegaan en 
waarin onder andere afspraken over het reizen 
worden gemaakt. Het zou fijn zijn als één of twee 
deelnemers mee willen helpen bij de voorbereiding 
van het inhoudelijke programma van het weekend. 
Wie dat graag wil, wordt verzocht contact op te 
nemen met diaken Jos van Adrichem (diaken.
josvanadrichem@p4ev.nl of telefonisch via het 
centraal parochiesecretariaat).

Taal noch teken



7

Spirit

In de Vredesweek 
vieren we het 
16e Vredesfeest, 
dit jaar in het 
Stadsklooster aan 
het Westeinde. Op 
zondag 23 september willen wij christenen, hindoes, 
moslims, christenen uit andere landen ontmoeten. 
Om te zingen, dansen, eten en met u in gesprek te 
gaan. Een interreligieuze werkgroep van katholieken, 
protestanten en anderen bereidt het weer voor. 
Voor onze parochie hebben daar drie leden zitting 
in.

"Ha, ben je er óók weer?" begroet een 
hindoestaanse dame mij uitbundig, getooid in bonte 
feestkledij. "Tja, we wonen vlakbij elkaar maar 
treffen elkaar hoofdzakelijk op het Vredesfeest." 
Een werkgroeplid schiet ons aan. "Jullie hebben 
de interreligieuze vrede alweer getekend, hè?" 
We maken vast een rondje. Het is een drukte van 
belang bij de opbouw. Informatiestands worden 
ingericht, het podium wordt opgebouwd en de 
geluidsinstallatie getest.

Het belooft een ontspannen middag te worden 
waarin deelnemers elkaar vriendelijk bejegenen. 
"Kijk elkaar in de ogen", maant de Joodse 
voorganger na de opening": Een mens is geen 
voorwerp maar een mede-mens". 

Waarom een Vredesfeest?

We leven in roerige tijden. Steeds meer mensen zijn 
op de vlucht voor oorlog en geweld. En ook dichtbij 
raken mensen met elkaar in conflict. Velen zijn bang 
en wantrouwen elkaar. Het Vredesfeest kan mensen 
dichter bij elkaar brengen voor wederzijds begrip. 

We schrijven soms dingen op om het niet te 
vergeten, we schrijven brieven omdat we anderen 
iets willen vertellen. En die ander leest het en snapt 
wat de bedoeling is. Toen de Spanjaarden (?) ergens 
in ‘de nieuwe wereld’ landden waren de bewoners 
daarvan verbaasd over de kracht van het schrift en 
de manier waarop je daarmee boodschappen kon 
overbrengen, zonder geluid te maken. Eenmaal aan 
het papier toevertrouwd, konden ook anderen het 
lezen, zo vaak als ze wilden en zonder woorden toe 
te voegen of te verbasteren. 

In een vreemde stad kun je je heel erg ongemakkelijk 
voelen, als je zelfs de staatnamen niet kunt lezen. 
Hoe vind je de weg, bij al die andere letters, andere 
uitspraak, woorden die op elkaar lijken, maar toch 
een heel andere betekenis hebben? En eigenlijk wil 
je dat toch graag, met de ander praten, gedachten 
uitwisselen, ideeën overbrengen. (Een pakje soep 
kopen wordt al een opgave..)

Met dat probleem zaten de kerken in vroeger tijden 
ook. Het volk kon niet lezen en toch was het van 
belang de Blijde Boodschap over te brengen. In de 
kerken werd dat ‘eenvoudig’ opgelost door een 
beeldtaal. Overal wandschilderingen en glas-in-
loodramen, beelden en taferelen, die de boodschap 
uitbeeldden en die de mensen gemakkelijk konden 
onthouden. En vergis u niet, aan het begin van de 
twintigste eeuw waren er nog heel veel mensen die 
niet konden lezen en schrijven. Met mooie beelden 
konden zij veel begrijpen.

Wij willen graag een boodschap overbrengen, een 
boodschap die voor iedereen van belang is, denken 
wij. Maar ook al kan bijna iedereen tegenwoordig 
lezen en schrijven, toch valt het moeilijk. De taal van 
het geschreven woord dringt niet meer door, lijkt 

wel. En we maken 
heus geen letters die 
niet in ons alfabet 
zitten. Moeten we 
dan weer terug 
naar een beeldtaal? 
Getekende 
woorden, getekende 
gedachten… 

Onlangs vierden we Pinksteren. Mensen afkomstig 
uit ieder volk op aarde hoorden de leerlingen in 
de eigen taal spreken. En ze verstonden het. Veel 
mensen werden enthousiast, ze wilden erbij horen. 
Visioenen, beelden dromen.... Het kon toen, ik denk 
dat het nu ook nog kan. 

Gerard van Dijk

Al 16 jaar Vredesfeest: vrede moet 
je doen!
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Het feest bestaat nu al 15 jaar. Toen het 
oecumenische vredesgebed van de toenmalige 
Fatimaparochie en de protestante Thomasgemeente 
geen succes bleek stelde pastoor Huib Maat voor: 
"Laten we in plaats daarvan de vrede gaan vieren 
met andere geloofsgemeenschappen samen. 
Met de Thomasgemeente, maar ook met andere 
geloofsgemeenschappen in de buurt". Het eerste 
feest onder de leus ‘buurten voor vrede’ werd een 
succes. Een werkgroep waarin ook de Indonesische 
kerk, het Apostolisch genootschap, Hernhutters 
en de Bahai zitting hadden bereidde het voor. 
Gezamenlijk bereidden ze het feest voor. Sedertdien 
is het een jaarlijks festijn, eerst in de buurt, later in 
de Schilderswijk en nu in het centrum. Drijvende 
kracht uit het begin was Janneke Ong, die als geen 
ander in staat was om over haar grenzen heen te 
kijken en gelijkwaardige contacten kon leggen en 
onderhouden. 

Vredesbeweging
De leus ‘Buurten voor vrede’ was ontleend aan 
vredesorganisatie PAX. Na de koude oorlog 
verschoof de belangstelling van de wapenwedloop 
naar conflicten in onze eigen samenleving. In 2010 
ontving de werkgroep van vredesorganisatie PAX 
voor het Vredesfeest een aanmoedigingsprijs, de 
Luciferprijs. De lucifer is de lichtdrager, die staat 
voor de vredelievende mens. De prijs werd verleend 
omdat het Vredesfeest de vrede een stapje naderbij 
bracht, vernieuwend en creatief was en een brede 
doelgroep aansprak. Een heel mooie opsteker om 
dóór te gaan!

We zullen dóórgaan…..
Ook nu nog laten we ons inspireren door 
vredesorganisatie PAX, telkens onder een andere 
leus. 

Burgemeester Van Aartsen sloot een van onze 
bijeenkomsten af met: "Vrede moet je doen! Hoe? Je 

moet elkaar niet mijden maar ontmoeten. Oorlog is 
mensenwerk, vrede ook". Doet u ook weer mee op 
23 september?

Namens Werkgroep Vredesvoorbereiding  
Jet Nieuwerkerk 
Arnim van Oorschot arnimvanoorschot@live.nl
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Vormselviering in de Parochie de 
Vier Evangelisten in de Pastoor 
van Arskerk

Na een intensieve 
voorbereiding zijn op zondag 15 
april 2018 12 jongeren gevormd 
door Bisschop J. van den Hende. 

De Pastoor van Arskerk was 
mooi versierd en zat helemaal 
vol met familie en parochianen. 
De koorleden van Connection 
stonden klaar. Met brandende 
doopkaarsen kwamen de vormelingen 
in processie de kerk binnen.

Alle vormelingen hadden een taak tijdens de 
viering: Emma sprak het welkomstwoord, Larissa 
en Yannick lazen de lezingen, Ricardo vroeg namens 
alle vormelingen aan de Bisschop hen te vormen, 
de voorbeden werden door Johan, Rayli, Casper, 
Devona, Minou, Eline en Camila  gelezen en het 
bedankje kwam van Robin. 

Tevens deed Wendy mee, die door Jos apart was 
voorbereid.

De Bisschop had een mooie preek, 
waaruit bleek, dat iedereen wel eens 
bang is. Zelfs de leerlingen waren 
dat, maar zij kregen de kracht van 
de heilige Geest om toch hun geloof 
uit te dragen. En ook wij krijgen die 
kracht om in ons leven te getuigen 
van de liefde van Jezus.  

Na de hernieuwing van de 
doopbeloften en handoplegging, zalfde 
de Bisschop plechtig alle vormelingen 
met chrisma en een heerlijke geur ging 
door de kerk.

Daarna ging de viering verder, maar 
we wensen de vormelingen een mooie 
toekomst toe met de goede Geest op 
jullie weg.
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Liturgisch rooster Emmaus
wijzigingen voorbehouden

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

Dag Datum Bijzonderheden Tijdstip type Voorganger Koor

woensdag: 10.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag:  13.00 uur Eucharistieviering

Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering

Na iedere viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee
E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering, WG: Woord- en Gebedsdienst en B: Boeteviering 

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

wo 30 mei 10.00 uur E Dernee
za 2 jun Sacramentsdag 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 3 jun Sacramentsdag  

1e H. Communie
E Hayon Meidenkoor/

Heukensfeldt Jansen
wo 6 jun 10.00 uur E Dernee Van Aken
za 9 jun 10e Zondag door het Jaar 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 10 jun 10e Zondag door het Jaar 10.00 uur W&C Van Adrichem Gezinskoor MED
wo 13 jun 10.00 uur E Dernee
za 16 jun 11e Zondag door het Jaar 13.00 uur W&C Toos Engel Valiante
zo 17 jun 11e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Pex Emmauskoor/Barnabas
wo 20 jun 10.00 uur E Hayon
za 23 jun 12e Zondag door het Jaar 13.00 uur W&C Toos Engel Valiante
zo 24 jun 12e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Hayon Emmauskoor/Barnabas
wo 27 jun 10.00 uur E Hayon
za 30 jun 13e Zondag door het Jaar 13.00 uur E Hayon Valiante
zo 1 jul 13e Zondag door het Jaar 10.00 uur W&C Van Adrichem Emmauskoor/

Samenzang/Barnabas
wo 4 jul 10.00 uur W&C Toos Engel Van Aken
za 7 jul 14e Zondag door het Jaar 13.00 uur E Hayon Vakantie Valiante/ 

Wil van Leeuwen
zo 8 jul 14e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Van Waasdijk Leden VocAnimo
wo 11 jul 10.00 uur E Dernee
za 14 jul 15e Zondag door het Jaar 13.00 uur E Hayon Vakantie Valiante/ 

Wil van Leeuwen
zo 15 jul 15e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Hayon Emmauskoor/

Samenzang/Barnabas
wo 18 jul 10.00 uur E Dernee
za 21 jul 16e Zondag door het Jaar 13.00 uur W&C Kuhlmann Valiante
zo 22 jul 16e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Van Waasdijk Emmauskoor/

Samenzang/Barnabas
wo 25 jul 10.00 uur E Dernee
za 28 jul 17e Zondag door het Jaar 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 29 jul 17e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Dernee Emmauskoor/

Samenzang/Barnabas
wo 1 aug 10.00 uur E Dernee
za 4 aug 18e Zondag door het Jaar 13.00 uur E Dernee Valiante
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zo 5 aug 18e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Pex Emmauskoor/
Samenzang/Barnabas

wo 8 aug 10.00 uur E Dernee
za 11 aug 19e Zondag door het Jaar 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 12 aug 19e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Groenewegen Emmauskoor/

Samenzang/Barnabas
wo 15 aug Maria Ten Hemelopneming 

Hoogfeest, Mariaviering
10.00 uur W&C Werkgroep/The Emmauskoor/

Heukensfeldt Jansen
za 18 aug 20e Zondag door het jaar 13.00 uur E Hayon Valiante
zo 19 aug 20e Zondag door het jaar 10.00 uur E Pex Emmauskoor/Barnabas
wo 22 aug 10.00 uur E Dernee
za 25 aug 21e Zondag door het jaar 

MIVA collecte
13.00 uur E Hayon Valiante

zo 26 aug 21e Zondag door het jaar 
MIVA collecte

10.00 uur E Dernee Emmauskoor/Barnabas

wo 29 aug 10.00 uur E Dernee
za 1 sep 22e Zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 2 sep 22e Zondag door het jaar 10.00 uur W&C Kuhlmann Meidenkoor/ 

Heukensfeldt Jansen

De noodhulp in onze 
parochie "de Vier 
Evangelisten" en met name de 
locatie Emmaus, helpt iedere week 
ongeveer 65 mensen, die deze hulp ook hard nodig 
hebben.

Voor deze hulp zijn we afhankelijk van giften, die we 
regelmatig mogen ontvangen en hopen te mogen 
blijven ontvangen, want zonder deze hulp zou dit niet 
mogelijk zijn.

Al deze gulle gevers willen wij, namens de werkgroep 
Diaconie locatie Emmaus, eens in het zonnetje zetten 
en hartelijk danken.

Deze gulle gevers zijn:
• Anonieme giften vanuit de wijk en Wateringen, 

zodat er af en toe iets extra’s gemaakt kan 
worden, zoals o.a. Kerstpakketten.

• Church of Our Savior, die jarenlang gezorgd 
hebben voor houdbare levensmiddelen, huisraad 
en giften, zodat er voor de kinderen van de 
noodhulp een St. Nicolaasfeest kon worden 
georganiseerd.

• De Britse school, die samen met de leerlingen 
inzamelingen houden van speelgoed, kleding en 
houdbare levensmiddelen.

• Bakkerij Roodenrijs, die wekelijks manden met 
brood, broodjes en krentenbollen geeft.

• Albert Hein, die regelmatig houdbare levens- en 
verzorgingsmiddelen geeft, zodat er maandelijks 
goed gevulde tasjes met levensmiddelen gevuld 
en gedeeld kunnen worden.

• Parochianen van de vier locaties, die 1 x per 
maand houdbare levens- en verzorgingsmiddelen 
inzamelen, zodat er tasjes gevuld en uitgedeeld 
kunnen worden. Daarnaast geven ze regelmatig 
goede tweedehandskleding, waaruit de mensen 
hun keus kunnen maken.

• Ook geven zij jaarlijks fruit, voor de fruitbakjes, 
die de werkgroep met Palmpasen maakt en 
bezorgd bij langdurig zieken.

• De fruitactie, rond Pasen, wordt door onze zieken 
enorm op prijs gesteld en gewaardeerd.

Om deze actie te kunnen blijven organiseren, zijn wij 
op zoek naar sponsors, die deze actie een warm hart 
toe dragen.

Namens de werkgroep Diaconie, locatie Emmaus: 
Joke Borsboom 
Corrie van Leeuwen

Bedankje!
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Dag Datum Bijzonderheden Tijdstip Type Voorganger Koor

Liturgisch rooster Maria van Eik en Duinen
wijzigingen voorbehouden

Dinsdag: 10.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag: 17.00 uur Eucharistieviering in de even maanden

Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering

Na de viering op zondag is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee
E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering 

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

za 2 Jun Sacramentsdag 17.00 uur E Hayon Samenzang
zo 3 Jun Sacramentsdag 10.00 uur E Van Waasdijk Cantor
za 9 Jun 10e Zondag door het Jaar 17.00 uur E Hayon Gezinskoor
zo 10 Jun 10e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Hayon Deo Sacrum
za 16 Jun 11e Zondag door het Jaar 17.00 uur E Hayon Samenzang
zo 17 Jun 11e Zondag door het Jaar 10.00 uur W&C Kuhlmann VocAnimo
za 23 Jun 12e Zondag door het Jaar 17.00 uur E Hayon Gezinskoor
zo 24 Jun 12e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Groenewegen Deo Sacrum
za 30 Jun 13e Zondag door het Jaar 17.00 uur E Hayon Samenzang
zo 1 Jul 13e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Pex Cantor
zo 8 Jul 14e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Groenewegen Deo Sacrum
zo 15 Jul 15e Zondag door het Jaar 10.00 uur W&C Van Adrichem Deo Sacrum
zo 22 Jul 16e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Hayon Deo Sacrum
zo 29 Jul 17e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Groenewegen Deo Sacrum
za 4 Aug 18e Zondag door het Jaar 17.00 uur E Hayon Samenzang
zo 5 Aug 18e Zondag door het Jaar 10.00 uur W&C Wielzen Cantor
za 11 Aug 19e Zondag door het Jaar 17.00 uur E Hayon Gezinskoor
zo 12 Aug 19e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Pex Deo Sacrum
wo 15 Aug Maria Ten Hemelopneming 

Hoogfeest, Mariaviering
19.00 uur E Allen Deo Sacrum

za 18 Aug 20e Zondag door het Jaar 17.00 uur W&C Wielzen Samenzang
zo 19 Aug 20e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Groenewegen Cantor
za 25 Aug 21e Zondag door het Jaar 17.00 uur E Hayon Gezinskoor
zo 26 Aug 21e Zondag door het Jaar 10.00 uur E Hayon Deo Sacrum
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Dag Datum Bijzonderheden Tijd TYPE Voorganger Koor

Liturgisch rooster Pastoor van Ars
wijzigingen voorbehouden

Donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering

Vrijdag: 09.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag: 17.00 uur Eucharistieviering (in de oneven maanden)

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering

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

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

zo 03 juni Sacramentsdag 
1e H. Communie

10.30 uur E Dernee Leo Hartman

zo 10 juni 10e Zondag door het Jaar 10.30 uur E Van Waasdijk Connection
zo 17 juni 11e Zondag door het Jaar 10.30 uur E Hayon Cantate Domino
zo 24 juni 12e Zondag door het Jaar 10.30 uur W&C Kuhlmann Parochiekoor
zo 01 juli 13e Zondag door het jaar 10.30 uur E Vervooren Leo Hartman
za 07 juli 14e Zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon
zo 08 juli 14e Zondag door het jaar 10.30 uur E Hayon Connection
za 14 juli 15e Zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon
zo 15 juli 15e Zondag door het jaar 10.30 uur E Vervooren Leo Hartman
za 21 juli 16e Zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon
zo 22 juli 16e Zondag door het jaar 10.30 uur W&C Kuhlmann
za 28 juli 17e Zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon
zo 29 juli 17e Zondag door het jaar 10.30 uur E Hayon Leo Hartman
za 04 aug 18e Zondag door het jaar Abdijdag
zo 05 aug 18e Zondag door het jaar 10.30 uur E Dernee Leo Hartman
zo 12 aug 19e Zondag door het jaar 10.30 uur E Hayon
do 15 aug Maria Ten Hemelopneming 

Hoogfeest
zo 19 aug 20e Zondag door het jaar 10.30 uur E Vervooren Leo Hartman
zo 26 aug 21e Zondag door het jaar 10.30 uur W&C Van Adrichem parochiekoor
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Liturgisch rooster Titus Brandsma
wijzigingen voorbehouden

Vrijdag: 10.00 uur viering

Zondag: 10.30 uur viering

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

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

Dag Datum Bijzonderheden Tijdstip Type Voorganger Koor

zo 3 jun Sacramentsdag 10.30 uur W&C Wielzen Titus Brandsmakoor
zo 10 jun 10e Zondag door het Jaar 10.30 uur E Dernee VocAnimo
zo 17 jun 11e Zondag door het Jaar 10.30 uur E Groenewegen Cantorij MED
zo 24 jun 12e Zondag door het Jaar 10.30 uur E Van Campen/Pex Titus Brandsmakoor
zo 1 jul 13e Zondag door het Jaar 10.30 uur E Hayon Caritaskoor
zo 8 jul 14e Zondag door het Jaar 10.30 uur E Ben Pex Caritaskoor
zo 15 jul 15e Zondag door het Jaar 10.30 uur E Van Waasdijk Caritaskoor
zo 22 jul 16e Zondag door het Jaar 10.30 uur W&C Scholtes Caritaskoor
zo 29 jul 17e Zondag door het Jaar 10.30 uur E Van Kampen Caritaskoor
zo 5 aug 18e Zondag door het Jaar 10.30 uur E Hayon Caritaskoor
zo 12 aug 19e Zondag door het Jaar 10.30 uur E Dernee Caritaskoor

do 15 aug Maria Ten Hemelopneming 
Hoogfeest

zo 19 aug 20e Zondag door het Jaar 10.30 uur W&C Wielzen Caritaskoor
zo 26 aug 21e Zondag door het Jaar 10.30 uur E Pex Caritaskoor
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Op 6 juli a.s. is het 50 

jaar geleden dat 

mgr. M.A. Jansen 

mij samen met vijf 

jaargenoten tot 

priester heeft 

gewijd. Dit heilig 

gebeuren en de 

daarop volgende vijftig jaren, wil 

ik graag gedenken op zondag 8 juli.

De feestelijke viering van de 

Eucharistie vindt plaats in de kerk 

van Maria van Eik en Duinen, deel 

van de parochie de Vier Evangelisten, 

aan de Loosduinse Hoofdstraat in 

Den Haag. De viering begint om 

10.00 uur.

Na de viering is er ruim gelegenheid 

met elkaar samen te zijn in de 

parochiezaal en bij mooi weer in de 

tuin naast de kerk.

Van 14.00 tot 15.00 uur wordt u in de 

kerk een concert aangeboden o.l.v. 

André Vis, dirigent van de Cantorij 

de Vier Evangelisten

Graag ontmoeten we elkaar!

Jacques Groenewegen.

Uitnodiging
Uitnodiging- 50-jarig priesterjubileum

50-jarig priesterjubileum
De Haagse Gemeenschap 
van Kerken (HGK) 
nodigt een ieder van 
harte uit voor de 
emancipatieviering rond 
de afschaffing van de 
slavernij in Suriname en 
op Curaçao en de Nederlandse Antillen.

Als kerken staan wij dialoog voor tussen burgers 
onderling, zoals alle nazaten van het Nederlands 
slavernijverleden: mensen die op inhumane wijze 
hebben geleden en nog steeds lijden aan moderne 
vormen van slavernij en zij die op systematische 
wijze hebben geprofiteerd en nog steeds profiteren 
van dit onrecht in al zijn vormen. 

In een feestelijke viering komen de wonden en 
het onrecht uit het Nederlands slavernijverleden 
naar voren, maar ook het verlangen en de 
vastberadenheid om samen een toekomst van vrede 
en vrijheid in te gaan. Zo willen wij heling, bevrijding 
en saamhorigheid bevorderen.

Kom je meevieren?
Wat: 155 jaar afschaffing van de slavernij 

in Suriname, op Curaçao en de 
Nederlandse Antillen.

Waar:  Emmauskerk aan de Leyweg 930,  
Den Haag

Wanneer:  1 juli 2018

Hoe laat:  18.00 inloop;  
19.00 uur viering;  
20.00 uur muziek, culturele optreden 
 en dans onder het genot 
 van lekkere hapjes en 
 drankjes (kom heerlijk 
 genieten van de Surinaamse  
 en Antilliaanse keuken)

Emancipatieviering 
Dia di bandera,  
1 juli 2018
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Katholiek onderwijs op r.k. 
basisschool De Jonge Wereld

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

Twee scholen, één schoolgebouw
‘Basisschool De Jonge Wereld is een katholieke 
basisschool in de wijk Escamp in Den Haag.’ 
Zo luidt de openingszin op de school website. 
De Jonge Wereld bevindt zich met openbare 
Daltonbasisschool Helen Parkhurst in één 

schoolgebouw met een verdieping. Beide scholen 
hebben ieder een eigen ingang op de begane grond, 
maar delen een gemeenschappelijke trap naar de 
eerste verdieping waar leerlingen op en af gaan. 
Bovenaan de trap slaan leerlingen van De Jonge 
Wereld rechtsaf en betreden via een klapdeur hun 
school, terwijl de leerlingen van de Helen Parkhurst 
hetzelfde doen door links af te slaan. Deze twee 
scholen hebben elk een eigen onderwijskundige visie 
en missie, verschillen in karakter en pedagogische 
aanpak, en creëren een eigen klimaat waarin 
kinderen onderwijs genieten. In ons gesprek 
benadrukt Charles Kahlmann met regelmaat de 
katholieke identiteit van De Jonge Wereld. Daarin 
onderscheidt deze school zich van alle andere 
scholen in de directe omgeving.

Katholieke invulling
De katholieke identiteit krijgt haar beslag via onder 
andere de methode Trefwoord en aandacht voor 
Kerst en Pasen. "We zijn nog steeds een katholieke 
school. Dat willen wij ook blijven… we zijn een 

onderdeel van Lucas Onderwijs," benadrukt meneer 
Kahlmann. Dit jaar brachten 28 kinderen uit alle 
14 groepen hun versierde palmpaasstokken naar 
bewoners van het verzorgingstehuis Swanesteyn 
dat op steenworp afstand verwijderd ligt van de 
school. Echter, tot een paasviering kwam het niet, 
wat in voorgaande jaren wel het geval was. De 
Werkgroep Catechese koos voor het uitzetten van 
een ‘paaseieren speurtocht’ door de wijk. 

Vanuit de methode Trefwoord komen leerlingen 
in aanraking met Bijbelverhalen, het katholieke 
geloof en andere godsdienstige thema’s. Deze 
methode kent enigszins raakvlakken met andere 
wereldgodsdiensten. Ook die krijgen aandacht 
binnen het godsdienstonderwijs, hetzij beperkt. 
Islamitische leerlingen die meedoen aan het 
offerfeest kunnen hiervoor vrij-van-school krijgen.

Van alle ouders en leerkrachten wordt verwacht 
dat zij de katholieke identiteit van de school 
onderschrijven. Bij de intake krijgen ouders te horen: 
"we zijn een katholieke school, we zijn hier niet om 
kinderen katholiek te maken, maar we willen ze wel 
wat meegeven," licht meneer Kahlmann toe. Volgens 
hem hebben ouders geen moeite met de katholieke 
achtergrond van de school.

Schoolpopulatie
20 % van de leerlingen heeft een migratie (niet-
westers) achtergrond. Een overgroot deel woont 
in andere wijken dan die van de school, waaronder 
Houtwijk, Leyenburg en Schilderswijk. Hun ouders 
zijn van laag opgeleid tot universitair niveau. Deze 
kiezen om verschillende redenen voor De Jonge 
Wereld. Een van de afwegingen die veel ouders 
maken is dat op de school in hun eigen wijk 
overwegend gekleurde kinderen zitten en dat vinden 
zij geen goede weerspiegeling van de samenleving. 
Die weerspiegeling zien zij wel terug op De Jonge 
Wereld.

In tegenstelling tot enkele decennia geleden is het 
huidig percentage kinderen dat van huis uit een 
katholieke opvoeding meekrijgt sterk afgenomen. 
Een groot deel wordt thuis niet gelovig opgevoed. 
Een ander deel krijgt thuis een islamitische 
opvoeding. Een klein aantal heeft een hindoe 
achtergrond. En in de laatste 6 à 7 jaren neemt het 
aantal Poolse leerlingen die van huis uit katholiek 
zijn, toe. Volgens meneer Kahlmann vinden ouders 
die thuis niets aan geloofsopvoeding doen "het 
helemaal prima dat de school de kinderen net dat 
‘stukje extra’ meegeeft." Dat ‘stukje extra’ duidt 
op de aandacht voor de godsdienstige vorming 



17

Spirit

van het kind. Ongeacht de eigen godsdienstige/
levensbeschouwelijke achtergrond van de kinderen 
doen zij allemaal mee met activiteiten die in relatie 
staan tot een bepaalde godsdienst. Dat wordt bij de 
intake expliciet aan ouders voorgehouden. 

Samenwerking
Met de toenmalige Fatimakerk bij het 
Monnickendamplein bestond vroeger een goede 
samenwerking. Nadat die kerk werd gesloten is er 
nog een poging gedaan om de kerstviering van de 
school daar te laten plaatsvinden. Dat ging helaas 
niet meer. Daarop besloot de directie om de kerst- 
en paasvieringen boven in de hal van de school te 
houden. 

Van samenwerking met de Helen Parkhurst die in 
hetzelfde schoolgebouw is gehuisvest is echter geen 
sprake. De verschillen zijn volgens meneer Kahlmann 
te groot. Het gaat volgens hem niet alleen om een 
katholieke en een openbare school, "maar ook de 
schoolbevolking is compleet anders." Dat geldt ook 
voor de schooltijden, de schoolvisie en identiteit 
van de scholen. Die zijn "totaal verschillend". De 
viering van het Sinterklaasfeest vereist afstemming 
om te voorkomen dat twee ‘Sinten’ elkaar in het 
schoolgebouw tegen het lijf lopen! 

De schoolpopulatie van beide scholen verschilt 
ook erg van elkaar. De Jonge Wereld is volgens 
meneer Kahlmann "een redelijk blanke school," 
terwijl de ernaast gelegen Helen Parhurst "een bijna 
100% gekleurde school" is. Vanwege het kwartier 
verschil in schooltijd gaan de kinderen heel weinig 
met elkaar om, zien zij elkaar nauwelijks en spelen 
ook niet samen. "Het is echt niet een kwestie van 
niet willen samenwerken. Het is ooit zo gekomen, 
geboren," licht meneer Kahlmann toe. Beide scholen 
willen (of kunnen) ook niet anders, omdat elk eigen 
prioriteiten heeft, de handen vol heeft aan de eigen 
missie, visie en invulling van weekroosters met 
weinig tot geen raakvlakken. Het regulier overleg 
tussen de schoolleidingen is beperkt tot technische 
zaken betreffende het gebouw.

Tot slot
In de praktijk komen de verschillen tussen beide 
scholen nadrukkelijk aan het licht. "Die zie je, maar 
die voel je ook," aldus meneer Kahlmann. Beide 
scholen vinden samenwerking an sich belangrijk. 
Binnen het Daltononderwijs is dat een van de 
speerpunten. De Jonge Wereld vindt BAS (Bouwen 
aan een Adaptieve School) belangrijk, waarvan 
een onderdeel ‘Samenwerkend leren (leerlingen 

werken samen en leren van en met elkaar)’ is. Het 
schoolteam timmert ook hard aan de weg om een 
‘Kanjerschool’ te worden. Respect, op een goede, 
positieve manier omgaan met verschillen, de ander 
ruimte geven om zich ook te ontplooien en liefde 
in de brede zin, zijn allemaal waarden die het 
schoolteam aan kinderen probeert mee te geven 
onder andere via de kanjertraining. Nu gaan alle 
leerlingen via dezelfde trap naar boven en beneden. 
Maar hoe krijgen wij deze scholen samen door één 
deur? 

Duncan Wielzen, pastoraal werker

Binnen de parochie wordt veel en graag muziek 
gemaakt. Toch hebben we in de planning af en toe 
moeite om alle locaties elke zaterdag en zondag van 
een koor of cantor te voorzien. Daarom zijn we op 
zoek naar mensen die interesse hebben om de rol 
van cantor op zich te nemen. Kun je goed zingen en 
durf je het aan om dit te doen voor een volle kerk, 
laat het ons weten!

Reacties kunnen naar alvis@kpnmail.nl
André Vis

Cantores gezocht
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Aan het eind van de vieringen op zaterdag 16 en 
zondag 17 juni a.s. wordt er weer een tijdcollecte 
gehouden. We vragen u 
dan of u zich op één van 
de daarvoor gereserveerde 
dagen in september een 
dagdeel zou willen inzetten 
voor een ander, door een 
karweitje voor iemand 
uit te voeren (praktische 
activiteit) of mee te helpen 
bij een spelletjes- of 
activiteitenmiddag of –
avond (sociale activiteit). 
Uw keuze kunt u dan op 
een tijdcollecte-formulier 
invullen. Wanneer u wel 
iets zou willen doen, maar 
de gereserveerde dagen 
in september voor u niet uitkomen, dan kunt u dat 
ook aangeven. Misschien wilt u zelfs met enige 
regelmaat iets voor anderen doen. Ook dat is 
een optie die u op het tijdcollecte-formulier kunt 
invullen. 

Geheel nieuw dit jaar is de mogelijkheid om 
aan te geven dat u zelf hulp van een ander kan 
gebruiken. Voorwaarde is wel dat u zelf niet in 
staat bent om het betreffende karwei uit te voeren 
of een vakman/-vrouw te betalen. De kosten voor 
materialen en eventueel benodigde gereedschappen 
draagt u in principe zelf. Als u graag iemand voor de 
gezelligheid bij u thuis ontvangt of samen met hem/
haar iets gezelligs wil doen, kunt u dat ook op het 
tijdcollecte-formulier invullen. In hoeverre wij uw 
wensen in vervulling kunnen laten gaan, hangt af 
van het aantal parochianen dat zich aanmeldt om 
een activiteit uit te voeren. We laten u in ieder geval 
weten of het wel of niet doorgaat

In deze Spirit treft u het tijdcollecte-formulier aan. 
U kunt dit thuis rustig doornemen en eventueel 

Tijdcollecte 2018 alvast invullen. In het weekend van 16 en 17 juni 
kunt u het ingevulde formulier in één van onze 
kerken inleveren. Daarna kunt u het nog tot uiterlijk 
1 juli 2018 inleveren bij het secretariaat van uw 
geloofsgemeenschap. Vergeet niet uw naam en 
contactgegevens duidelijk in te vullen. Wanneer 
u zich voor één van de dagdelen in september 
aanmeldt, noteer dat dan direct in uw agenda, zodat 
wij dan wel op u kunnen rekenen.  
Hopende op een goede tijdcollecte-oogst dank ik u 
alvast hartelijk voor uw bijdrage daaraan.

Diaken Jos van Adrichem
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Een wandeling langs de branding doet veel mensen 
goed. Over het harde zand met af en toe een golf 
water over je voeten, hoef je alleen de kustlijn maar 
te volgen. Geen verkeer waar je op hoeft te letten, 
je kunt je ontspannen voortbewegen. En waarom 
zouden we dit niet doen, als we ons zo dicht bij de 
kust bevinden? Aan een strandwandeling vanuit 
de parochie geven we natuurlijk wel een spiritueel 
tintje.

Tijdens deze spirituele strandwandeling aan het eind 
van de werk-/schooldag richten we onze gedachten 
op andere dingen dan waar we ons normaal mee 
bezig houden. Eén of meer meditatieve teksten 
helpen ons daarbij en Pater Klemens Hayon en 
diaken Jos van Adrichem zullen ons begeleiden. 

Zin om mee te lopen? Zorg dan dat je op 
donderdag 28 juni om 17.00 uur, met je fiets, bij 
de H. Pastoor van Arskerk staat. Vandaar fietsen 
we naar het strand en vangen wij onze spirituele 
strandwandeling aan. De wandeling zal een klein 
uurtje duren. Met degenen die willen, sluiten we af 
met een hapje en drankje op eigen kosten.

Op zondag 9 september is er om 10.00 uur in 
de Emmauskerk een eucharistieviering met 
kinderzegen, speciaal voor alle kinderen uit de hele 
parochie. Aan het begin van het nieuwe schooljaar 
vragen we Gods zegen voor alle dingen die we 
op school, maar ook thuis en bij de sportclub, 
muziek- en/of hobbyvereniging weer gaan doen. 
Ook de kinderen die nog niet naar school gaan, de 
tieners die op het voortgezet onderwijs zitten en de 
jongeren die al studeren of werken, zijn natuurlijk 
meer dan welkom. Tijdens de viering ontvangen 
alle kinderen, en jongeren die dat willen, een 
persoonlijke zegen door handoplegging door de 
priester of diaken. 

Na de viering is er voor iedereen een drankje en een 
hapje. 

Ga zeker niet naar huis, want om 13.00 uur komt 
verhalenverteller Kees Posthumus, samen met 
accordeonist Juul Beerda, ons op een heel vlotte 
en muzikale wijze verhalen uit de Bijbel vertellen. 
Dit theaterprogramma is niet alleen voor kinderen 
bedoeld. Iedereen die interesse heeft, is van 
harte welkom bij deze gratis voorstelling. Een vrije 
financiële bijdrage bij het verlaten van de kerk, 
om de kosten enigszins te compenseren, wordt 
op prijs gesteld. Schrijf deze activiteit op zondag 9 
september direct in je agenda!

Loop en doe mee met een spirituele 
wandeling aan zee

Viering met kinderzegen en daarna 
verhalenverteller Kees Posthumus
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Op 20 januari maakten we met veel lawaai een start 
met de Actie Kerkbalans 2018. U weet wel, de actie 
waarmee ook onze parochie probeert om voldoende 
middelen te werven om dit jaar alle voorgenomen 
activiteiten te kunnen doorzetten. Bijdragen van 
jong en oud, klein en groot, zijn nodig, niemand kan 
gemist worden! Iedereen is belangrijk. De kerk wil 
er zijn voor iedereen en wil van betekenis zijn voor 
iedereen. Samen bouwen aan een Netwerk van 
Liefde, zoals de bisschop steeds herhaalt. Dat kan 
alleen met de bijdrage van ieder. 

Los van al dat werk en al die activiteiten om met 
elkaar aan die levende gemeenschap, het Netwerk 
van Liefde, te bouwen, moet er ook dit jaar weer het 
nodige aan de gebouwen gebeuren. 

Daarom wordt de buitenzijde van de pastorie in 
Loosduinen opnieuw geschilderd, worden de leien 
en goten van het dak van de Familiekerk (locatie 
Titus Brandsma) nagelopen, worden op de locatie 

Actie Kerkbalans:  
Een netwerk van liefde

Emmaus plannen uitgewerkt voor onderhoud 
van de Glas in Lood Ramen, de ingang bij de 
koffieruimte, dubbele beglazing van de woningen 
en worden op het dak van de Pastoor van Arskerk 
ventilatievoorzieningen aangebracht.

Veel mensen worden uitgenodigd om mee te doen. 
En gelukkig doen heel veel mensen mee, waar de 
samenleving in Den Haag Zuid wel bij vaart. Ook 
aan de Actie Kerkbalans doen heel veel parochianen 
mee. Uw bijdrage in geld is van groot belang, want 
het kan niet zonder. Vorig jaar heeft u samen zo’n 
€ 179.000,- bijeengebracht. Dat is net iets meer dan 
het jaar daarvoor, waarvoor hartelijk dank. Dit jaar 
maakte u tot begin april een bedrag van € 80.035,- 
over (vorig jaar € 79.853,-), dus er is nog een hele 
weg te gaan, maar het begin is veelbelovend en het 
jaar is nog lang! Daarom herinneren wij u graag aan 
onze Actie Kerkbalans 2018. Als u nog niet meedeed: 
elke bijdrage is welkom!

Gerard van Dijk

Geloofsgemeenschap Emmaus 
NL54 INGB 0000 5584 47  
tnv Parochie Vier Evangelisten wijkkerk Emmaus 

Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen 
NL90 INGB 0000 1148 00  
tnv Parochie Maria van Eik en Duinen 

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars 
NL58 INGB 0002 3957 49  
tnv penningmeester H. Pastoor van Ars 

Geloofsgemeenschap Titus Brandsma 
NL83 INGB 0003 259860  
tnv Kerkbijdrage Titus Brandsma Parochie 



Geopend:

Na afloop van elke viering op de woensdag, 
zaterdag en zondag en op dinsdag tijdens de 
kerkopenstelling(9.30 uur-13.00 uur)

't Winkeltje
Voor al uw religieuze en derde wereldproducten

staat hier uw 
advertentie in de 

volgende aflevering 
van spirit? 
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Net zoals scholen,
bedrijven, sport- en 
muziekverenigingen, 
hobbyclubs e.d. elk jaar 
een open dag organiseren, staan op zondag 16 
september a.s. de deuren van de kerk open voor 
een breed publiek. Niet zozeer om het gebouw 
aan de binnenkant te bezichtigen, maar om mee 
te maken wat en op welke wijze wij op zondag 
samen vieren. In Nederland wordt deze ‘open 
dag’ van de kerk ‘Kerkproeverij’ genoemd. U die 
via Spirit bij onze parochie betrokken bent, maar 
misschien al een tijdje geen zondagsviering heeft 
bezocht, nodigen wij in het bijzonder uit om deze 
dag weer eens te ‘proeven’ van een viering in één 
van onze vier kerken. Wie weet ontdekt u hoe een 
uurtje kerk de rust brengt waar u al een tijd naar 
verlangt. Misschien roept de ‘Kerkproeverij’ mooie 
herinneringen bij u op, of ervaart u dat uw beeld van 
de kerk toch anders is dan de werkelijkheid. Als u 
niet komt ‘proeven’ zult u het ook nooit weten.  
Wees daarom van harte welkom en natuurlijk staat 
de deur ook open voor familieleden en vrienden, 
want de kerk is per definitie een plaats van 
gastvrijheid. Theoloog prof. Dr. Stefan Paas zei hier 
onlangs op een impulsdag het volgende over: ‘De 
kerk is een plaats van gastvrijheid, een plek waar de 
aarde gastvrij is naar de hemel en waar de hemel 
een beetje open gaat naar de aarde. Een plek waar 
mensen ruimte maken door lief te hebben, door zelf 
een stapje terug te doen zonder zelf te verdwijnen. 
Een plek waar echte ontmoeting kan gebeuren. Kom 
en proef dat de Heer goed is!’  
Gaat u, met ons, op zijn uitnodiging in, om op 
zondag 16 september rond Hem samen te komen? 
Want het is tenslotte de Heer zelf die ons allen 
uitnodigt.

Op zondag 16 september is er in onze parochie om 
10 uur een viering in de Emmauskerk (Leyweg 930) 
en in de kerk Maria van Eik en Duinen (Loosduinse 
Hoofdstraat 4) en om 10.30 uur in de kerk H. Pastoor 
van Ars (A. Noordewierstraat 4). De gemeenschap 
Titus Brandsma houdt die dag samen met de 
gemeente van de Bergkerk om 10.00 uur een 
oecumenische viering in de Bergkerk (Daal en 
Bergselaan 50A). Ook daar bent u van harte welkom. 

Speciale uitnodiging

Op bedevaart gaan is een spirituele plaats bezoeken, 
een feest van ontmoeting met momenten van 
bezinning, maar ook gezelligheid. Elk mens met zijn 
of haar eigen gevoelens, intenties en verwachtingen. 
Je doet samen een bijzondere ervaring op en komt 
verrijkt weer thuis en zegt: "het heeft mij goed 
gedaan."

Kunnen oude tijden ook bij u herleven en durft u het 
aan om met ons mee te gaan naar Kevelaer? 

De geschiedenis leert dat Westlanders vaak en 
met velen op bedevaart gingen naar Kevelaer in 
Duitsland, waar Maria vanaf 1641 vereerd wordt. 
Vanuit het Westland werd deze tocht georganiseerd 
door een Westlandsch Broederschap (gezeteld in 
Wateringen) dat in 1819 met goedkeuring van paus 
Pius VII werd opgericht. U leest het goed: 1819, dus 
volgend jaar 200 jaar geleden. In het begin ging men 
met de trekschuit, later werd dat een (comfortabele) 
autobus. 

De Westlandsche Processie naar Onze Lieve 
Vrouw van Kevelaer wordt dit jaar gehouden op 
dinsdag 7 en woensdag 8 augustus. Het is een 
bedevaart met één overnachting (vol pension), vanaf 
€ 149,50. Iedere parochiaan jong, oud, student en 
gezin wordt uitgenodigd om mee te gaan. Het is 
mogelijk om een rollator of opvouwbare rolstoel 
mee te nemen. Pastoor Steenvoorden zal deze 
bedevaart begeleiden. Meer informatie vindt u op 
de website van de Westlandse bedevaarten www.
westlandsebedevaarten.nl 

Durft u het aan om 
mee te gaan op 
bedevaart naar 
Kevelaer?
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dan alleen tulpen, kaas en klompen. Een stad met 
belangrijke nationale en internationale gebouwen 
zoals het Vredespaleis. 

Heb je er zin in, wees er dan snel bij en meld je aan!
We vertrekken op 16 juli 
naar Bulgarije en keren 
op 20 juli terug. Daarna 
ontvangen wij onze 
Bulgaarse vrienden en 
vriendinnen op 
27 juli 
met 

In de zomervakantie gaat het gebeuren. Tot twee 
keer toe elkaar ontmoeten. We gaan eerst met 
het vliegtuig naar Bulgarije, een land met een rijk 
cultuur-historisch verleden. Een land ook, waar 
mensen van verschillende windstreken 

eeuwenlang vreedzaam met 
elkaar samenleven. Een 
groep Bulgaarse jongeren 
wil graag kennismaken met 
Nederlandse jongeren. 
Vier dagen lang zullen zij 
de rijkdom van hun land 
laten zien, leuke plekjes 

om te 

Bereikbaarheid kerken
1. Emmaus 

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

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

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

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

Internationaal interreligieus 
jongerenkamp
Nederlandse en Bulgaarse jongeren ontmoeten elkaar

bewonderen, ontspanning, dans en nog meer 
gezelligheid. Maar het belangrijkste dat zij willen is 
vriendschap tussen Europese jongeren, tussen jullie 
en hen.

English challenge
De Bulgaarse jongeren spreken hun eigen taal met 
een eigen alfabet dat er heel ander uitziet dan van 
ons. Je kunt het vergelijken met het Russisch. Engels 
is voor hen een vreemde taal. Maar toch gaan ze hun 
best doen om alle dagen met jou in het Engels te 
praten. Durf jij dat aan, die English challenge?

Hollands glorie
Een week na terugkeer uit Bulgarije komen de 
Bulgaarse jongeren op bezoek naar Nederland. Dan 
gaan wij met hen vier dagen doorbrengen in het 
Stay Okay hotel in Den Haag. En laten wij op ons 
beurt zien hoe mooi Nederland is. En dat Den Haag 
een wereldstad is, waar je mensen ontmoet uit alle 
windstreken. Een stad die meer te bieden heeft 

een 
verrassings 
welkomstdiner. Vier dagen trekken wij samen op en 
op 31 juli zwaaien we ze weer uit, wanneer zij naar 
huis terugkeren.

Voor aanmelding en meer informatie over dit 
jongerenkamp neem je gerust contact op met pastor 
Duncan Wielzen. Tel. 06-28327571 of dr.wielzen@
p4ev.nl. Wees er snel bij want er kunnen maximaal 
15 jongeren meedoen. En enkele zijn je al voor.

Duncan Wielzen, pastoraal werker


