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Opbrengst en uitvoering tijdcollecte 

25 parochianen hebben positief gereageerd op de tijdcollecte die tijdens de vie-
ringen in het weekend van 11 en 12 juni, in de vier geloofsgemeenschappen is ge-
houden. Een resultaat waar we tevreden over zijn. Op 13, 14, 16 en 17 september 
a.s. zullen deze parochianen vier sociale activiteiten gaan verzorgen. Stichting Pre-
sent zal hen hierin begeleiden. 

Monumentendag 

Zaterdag 10 september is het weer Open Monumentendag. Ook onze kerk wordt 
weer opengesteld van 10.00 uur tot 16.00 uur. Kom gerust met buren, vrienden of 
familie een kijkje nemen! 

Geloven Nu 

Op maandag 19 september om 20.00 uur is de eerste bijeenkomst van dit seizoen 
van de gespreksgroep " Geloven Nu ". 
Wij komen samen in de pastorie en u bent van harte welkom.  
Inlichtingen bij Greet Boek tel. 3970558 

Week tegen de eenzaamheid – middag voor vrijwilligers en geïnteresseerden 

Van 22 september tot en met 1 oktober a.s. vindt de nationale week tegen de een-
zaamheid plaats. Een week waarin welzijnsorganisaties en kerken extra aandacht 
schenken aan mensen die zich eenzaam voelen. Misschien dat u die week 
een (extra) bezoekje wilt brengen aan iemand die alleen is. Dat kan een mede-
parochiaan zijn, maar bijvoorbeeld ook een bewoner in uw straat of buurt waar 
nooit eens iemand een gezellig praatje mee maakt. Bij twee van onze vier gemeen-
schappen zijn bezoekgroepen actief. Misschien dat er bij de andere twee gemeen-
schappen ook parochianen zijn die best wel eens een bezoekje aan een eenzame 
en/of hulpbehoevende medemens willen brengen. Voor deze parochianen, zij die 
medemensen bezoeken of best zouden willen bezoeken, houden we op zaterdag 
1 oktober a.s. een ontmoetings- en impulsmiddag. 
Houd deze datum alvast vrij in uw agenda. Nadere informatie volgt via een speciale 
flyer en onze website.  
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Bedevaarten 

Graag willen wij u attenderen op 2 bedevaarten in de maand september. Op 
maandag 19 september wordt er, door Haagse Bedevaarten, een bedevaart geor-
ganiseerd naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo en de abdij van Egmond. De 
bus vertrekt om 8:30 uur van het Centraal Station in Den Haag. Raadpleeg voor al-
le overige informatie de folder achterin de kerk.  
Op vrijdagmiddag 23 september, organiseert onze parochie een beknopte bede-
vaart naar de basiliek van de Heilige Lidwina te Schiedam. Ook over deze bede-
vaart vindt u achterin de kerk het volledige programma. De pastorale begeleiding 
is deze middag in handen van Pater Richard Lobo. Voor de vervoerskosten wordt 
een bijdrage van 12,50 euro gevraagd.  

Johan Blonk, 06 22903857 

Taizé vieringen: 

Het komende seizoen zijn er vieringen op 25 september, 27 november, 22 januari 
en 11 april in de Abdijkerk om 19.00 uur. De donderdag voor een viering wordt er 
gerepeteerd in de pastorie van Maria van Eik en Duinen.  

Vredesfeest 2016, Vrede Verbindt. 

Vier met ons het Vredesfeest als afsluiting van de Haagse Vredesweek. Er zijn op-
tredens van muziek, dans en voordracht. Ook zijn er activiteiten voor de kinderen. 
Dit Vredesfeest vindt plaats op zondag 25 september a.s. van 13.00 tot 16.00 uur 
in het gebouw van het M.O.C., Teniersstraat 15, Den Haag. (goed bereikbaar met 
lijn 6, halte Vaillantlaan). 

Paul Kuhlmann, diaken  

Gezamenlijke viering 

Op zondag 2 oktober vindt de jaarlijkse gezamenlijke parochieviering plaats in Ma-
ria van Eik en Duinen. In de andere drie kerken van onze parochie is die dag geen 
viering. 
Wilt u meezingen in het koor dan kunt u komen repeteren op vrijdagavond 2, 9, 
16, 23 en 30 september van 19.30 uur tot 20.30 uur. Ingang pastorie Loosduinse 
Hoofdstraat 6. 

Concert vol barmhartigheid 

Op zondagmiddag 2 oktober kunt u genieten van mooie liederen en muziek rond 
het thema 'barmhartigheid'. Dit concert, waaraan een aantal koren van onze pa-
rochie en het koor van de Ontmoetingskerk zullen deelnemen, wordt georgani-



 

  

seerd in het kader van het heilig jaar van de barmhartigheid. Tijdens dit concert 
zullen ook de schilderijen en andere kunstwerken over barmhartigheid, die in het 
voorjaar door een aantal parochianen zijn gemaakt, worden getoond. Het concert 
vindt plaats in de kerk Maria van Eik en Duinen en begint om 12.30 uur. Degenen 
die 's ochtends naar de gezamenlijke parochieviering zijn geweest en 's middags 
naar het concert willen, hoeven tussendoor niet naar huis. In koffie en broodjes 
wordt voorzien. De entree voor het concert is gratis. Na afloop (rond 14.00 
uur) zal wel worden gevraagd om een vrijwillige financiële bijdrage ten bate van 
de diaconale activiteiten binnen de gehele parochie. 

Kloosterweekend 14 – 15 oktober 2016 

Eind negentiende eeuw week Arnold Jansen uit van Duitsland naar Nederland.  "In 
een tijd waarin zoveel ten gronde gaat, moet iets nieuws ontstaan!" zei hij. Het 
waren onrustige jaren. Niets sprak vóór zijn idee een missiehuis te stichten. En 
tóch waagde Arnold Janssen het en overtrof alle verwachtingen. 
We leven opnieuw in een onrustige, drukke wereld. Alles beweegt, weinig blijft 
hetzelfde. We moeten heel veel, maar dat willen we zelf ook best wel. Soms drei-
gen wij onszelf voorbij te lopen, want er is te weinig tijd. Geen tijd om bij onszelf 
naar binnen te kijken. Toch is dat soms wat wij willen. Niet langer geregeerd door 
de agenda, maar gewoon even stil. 
Tijdens het kloosterweekend van de parochie is er ‘geen’ dwang van de agenda, 
maar wel van de tijd. Tijd voor God, tijd voor de ander, tijd voor jezelf.  De ge-
bouwen en de tuinen van het kloosterdorp Steyl nodigen uit tot verstilling en be-
zinning. 
Het weekend vindt plaats van 14 oktober tot 16 oktober. De kosten van overnach-
ting en verzorging zijn € 90,--. De reiskosten zijn daarin niet inbegrepen. Over de 
reis naar Steyl en terug moeten aparte afspraken gemaakt worden. Voor meer in-
formatie over het klooster en de congregatie: www.steyl.eu. Een uitgelezen plek 
dus voor het kloosterweekend van de parochie van de vier Evangelisten.  
U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij het centrale parochiesecretariaat 
cps@rkparochiedevierevangelisten.nl of bij Pater Richard Lobo, richardsvd@gmail.com. 

Inside Out 

Na een welverdiende zomervakantie zijn we weer terug en gaan we beginnen aan 
een nieuw en leuk programma. Zie onze website! 
Vanaf dit seizoen zullen de jongerenvieringen iedere 2e zondag van de maand 
plaatsvinden op een van de vier locaties. 
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Ben je nieuw bij één van onze geloofsgemeenschappen en ben je nieuwsgierig of 
wil je mee doen met onze activiteiten? Kom dan gerust naar één van onze bijeen-
komsten. Ga voor meer info naar onze nieuwe website, www.rkjinsideout.nl of 
check onze facebookpagina, www.faebook.com/rkjinsideout   
We hopen je snel te zien, 

De jongeren van Inside Out 

Actie Kerkbalans - Behoefte aan plensbuien 

Vakantie in Nederland. Het is altijd wat. Lang was het te droog. Toen werd het 
koud en winderig, toen was het nat, toen kwam er hagel en onweer en nu is het 
nogal heet. Een zacht regentje, dat langzaam overgaat in regen met als slot een 
plensbui, dat kun je verwachten. Eigenlijk is dat heerlijk. Als dan de zon weer door 
de wolken komt, is iedereen opgelucht en gaat weer vrolijk door met zijn vakan-
tie, of met zijn dagelijkse bezigheid. Dat hebben we dan weer gehad, wat tegen-
slag hoort erbij, maar nu loopt alles weer. Zo zat ik een beetje te denken toen we 
naar de stand van de actie kerkbalans keken. We begonnen dit jaar met een flinke 
stortbui, en daarna is het gelukkig blijven regenen. Langzaam, met kleine en grote 
bedragen lopen we in de richting van de begroting. Maar… het blijft een zacht re-
gentje. Dat geeft zorgen, of het ook dit jaar weer gaat lukken om rond te komen. 
Op 16 augustus was de stand € 49.527. 
Gelukkig weten wij dat u uw best doet. Bidden, meewerken en een regelmatige 
bijdrage aan de actie Kerkbalans. Daar zijn we heel dankbaar voor. Maar, om nog 
even terug te komen op de beginregels: een plensbui zou best wel mogen, daar 
klaart het gemoed van op! Dan kunnen we het werk voor de parochie ook in het 
werkjaar dat nu begint zonder haperen voortzetten.  

Uw bijdrage voor het jaar 2016 kunt u overmaken op NL90INGB0000114800 
t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik en Duinen. 

                                                                        Gerard van Dijk, 
voorzitter commissie kerkbijdrage 
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Liturgisch rooster september 

za 3 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 4 10.00 u.  Kinder- en Gezinsviering met kinderzegen en m.m.v.  
Gezinskoor 

di 6 10.00 u.  Viering 

za 10 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor  

zo 11  
10.00 u. 

Ziekenzondag 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 13 10.00 u. Viering 

za 17 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 18 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor 

di 20 10.00 u. Viering 

za 24 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang  

zo 25 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 27 10.00 u. Viering 

za 1 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 2 10.00 u. Gezamenlijke Eucharistieviering m.m.v. koor 

di 4 10.00 u. Viering 

Jongerenactiviteiten 

Repetitie Gezinskoor: Iedere maandagavond van 18.45 - 19.45 u. 

Misdienaar worden: Bel naar het secretariaat: 3979413 

Gezinsviering met kinderzegen: Zondag  4 september 

Kinderwoorddienst 4-12 jaar: Zondag 11 september 

Collecte 

De collecte van de maand augustus bedroeg € 1741,09 

De deurcollecte t.b.v. MIVA bracht € 187,30 op 

Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!  



 

Gebedsintenties september 

 

 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

 
†  04 – 08  Aad de Kok  

Collecte 

za 3 13.00 u. Ov missionaris Gerard Giezeman en voor het straatwerk 
onder de straatkinderen in Kinshasa, Congo, uit dankbh 

zo 4 10.00 u. Annie Hoevers-Janssen, Sjaan Koehler-Duijvestijn, Fred 
Knooff, Frans Aben 

di 6 10.00 u. Voor een ov broer, uit dankbh bij het 60-jarig jubileum 
van de soos St. Jozef en voor alle 55+ers dat hun werken 
gewaardeerd blijven worden 

za 10 13.00 u. Uit dankbh en zegen voor fam Jeursen-v Son, Cees de Winter, 
Dorus vdr Lans, Wil v Zwet-Stil 

zo 11 10.00 u. Theo Thomassen, Hetty Burger-Nuijten, Hetty Walschots-
Hamer, Ibi Martina, Jan Bentvelzen, Chris Scheven 

di  13 10.00 u. Astrid de Bruijn-Oud 

za 17 13.00 u. Dorus vdr Lans, ov fam Boek-vdr Lans 

zo 18 10.00 u. Dien Stokvis-Vonk, Frans Aben 

di 20 10.00 u.  

za 24 13.00 u. Cees de Winter, Wil v Zwet-Stil 

zo 25 13.00 u. Ov oud Arie Hartman en Mien Hartman-v Niel en dochter 
Lida, Leo Steijn, Hetty Burger-Nuijten, Hetty Walschots-
Hamer, Ibi Martina, Jo Scholtes-Heppe en zn Frits, Jan 
Bentvelzen, Chris Scheven 

di  27 10.00 u.  Astrid de Bruijn-Oud 

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 
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