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Rozenkrans bidden 

In de maand oktober bidden we voor de vieringen van zaterdag en dinsdag de ro-
zenkrans. Steeds twintig minuten voor aanvang van de viering. 

Bijbellezingen 

Na de zomervakantie worden er weer bijbellezingen  in de parochiezaal van de ge-
loofsgemeenschap Emmaus gehouden. De lezingen worden gegeven op vrijdag-
middagen van 14.00 uur tot 15.30 uur door pastoor Dernee. 
De groep bevat op dit moment ongeveer 15 parochianen en ook u bent van harte 
welkom! 
Naast het horen van de evangelietekst, lezen we de tekst, praten we er met elkaar 
over en krijgen daar waar nodig uitleg over de tekst. 
De bijeenkomsten zijn: 7 en 21 oktober, 4 en 25 november, 9 en 23 december. 

Noodkreet 

De kindernevendienstgroep is dringend op zoek naar nieuwe leiders/leidsters. 
Door overlijden en vertrek om gezondheidsredenen zijn er nu nog maar twee. 
Vindt u het belangrijk dat wij dit blijven aanbieden voor de kinderen die uiteinde-
lijk de toekomst van de kerk zijn, meldt u zich dan aan bij het parochiesecretariaat 
of bij André Harren, 070 3562065.  

Aanmelding Eerste Heilige Communie 2017 

Ouders, die hun kinderen willen aanmelden voor de Eerste Heilige Communie, 
kunnen dit laten weten aan het Centraal parochiesecretariaat, 
cps@rkparochiedevierevangelisten.nl of tel. 070-3080414. De voorbereiding zal 
eind van de maand starten met een ouderavond op donderdag 27 oktober in de 
Emmauskerk. 

Anja de Kok, werkgroep Eerste Heilige Communie 

Geloofs- en ontmoetingsdag 
Op woensdag 26 oktober organiseren de parochies Maria Sterre der Zee en de 
Vier Evangelisten een gezamenlijke geloofs- en ontmoetingsdag. Deze vindt plaats 
in de Emmauskerk aan de Leyweg en begint om 10.00 u. Meer informatie vindt u 
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in het parochieblad, op de speciale flyer en op de websites van de parochies. Aan 
deze dag kan iedereen die wil, deelnemen. Meldt u zich dan wel tijdig aan bij het 
parochiesecretariaat: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl of 070 3080414. Voor 
diverse werkzaamheden op en ter voorbereiding van de dag zoeken we nog vrij-
willigers, evenals zangers voor het gelegenheidskoor. Meldt u zich ook daarvoor 
aan bij het parochiesecretariaat.  

Diaconaal weekend 

De vieringen in het weekend van 29 en 30 oktober staan in het teken van de dia-
conie. Het verhaal van Zacheüs, de tollenaar, die na zijn bekering, de helft van zijn 
bezit aan de armen gaf, is dat weekend onze inspiratiebron om, na afloop van de 
viering, een flinke duit in de collecteschaal te doen. De opbrengst van deze deur-
collecte wordt gebruikt om voor de verschillende werkgroepen van onze parochie 
het diaconale werk, waaronder de zorg voor armen, zieken, ouderen en eenza-
men, mogelijk te maken.  

De gemeenschap van de heiligen 

Na de eucharistieviering op het Hoogfeest van Allerheiligen bekijken we de film 
'De gemeenschap van de heiligen' uit de serie 'Catholicism'. Na de film spreken we 
er over en lunchen we samen. 
De film wordt getoond in de pastorie van de geloofsgemeenschap Maria van Eik 
en Duinen en begint om 11.30 uur. De bijeenkomst zal uiterlijk 14.00 uur zijn be-
eindigd. Voor de lunch wordt een vrije financiële bijdrage op prijs gesteld. Wilt u 
deelnemen, meldt u zich dan aan bij het secretariaat Maria van Eik en Duinen: 070 
3979413. 

Banneux 

Elk jaar organiseert het Banneux comité van het bisdom Rotterdam een dag in Ipse, 
afd. Crayenburg te Nootdorp. De datum voor dit jaar is gewijzigd van 13 november 
naar 20 november 2016 
Voor informatie of opgave voor deze dag kunt u contact opnemen met: Mw. Paula 
Opstal tel.nr: 015 3693148 of mailadres: paula_opstal@hotmail.com 

Eén werkgroep bedevaarten voor heel Den Haag! 

Ja, u leest het goed: de parochie de Vier Evangelisten en de parochie Maria Sterre 
der Zee gaan samen een bedevaart werkgroep vormen. Er was natuurlijk al sa-
menwerking omtrent de Hemelvaart Bedevaart en de Brielle Bedevaart. Nu gaan 
we in 2017 nog meer samenwerken op dit gebied. De planning voor 2017 is als volgt: 

Hemelvaart Bedevaart naar Maria van Eik en Duinen op 25 mei 2017 
De Brielle Bedevaart op de fiets of met de bus op 8 juli 2017 
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Een bedevaartreis naar Lourdes met de bus en/of met het vliegtuig in september 2017. 
We hebben ook contact met de andere organisaties die bedevaarten organiseren 
naar Kevelaer, Beauraing, Banneux etc. Indien U ideeën of suggesties heeft of 
wanneer in uw geloofsgemeenschap bepaalde wensen leven omtrent het organi-
seren van andere bedevaarten, kunnen we daar samen over nadenken. Aarzel niet 
om contact met ons op te nemen. 

Werkgroep Bedevaarten RK Den Haag 
De Vier Evangelisten: Cisca van der Sluijs 
Contactpersoon locatie Maria Eik en Duinen: Johan Blonk 06 22903857 

Inzamelen voor de Voedselbank 

Ook dit jaar - het is inmiddels een goede traditie geworden - zamelt de Werkgroep 
Diaconie weer in de maand november houdbare voedselwaren (koffie, thee, rijst, 
pasta, chocolade, groenten- en/of vruchten in blik e.d.) in voor de Voedselbank. 
Voor dit doel vindt u achter in de kerk weer de manden waar u uw gaven kunt 
achterlaten. Tijdens de offerande worden de gaven aan de voet van het altaar ge-
plaatst. De weekenden waarop de inzamelingen plaats vinden zijn 19/20 en 26/27 
november. 

Ouderenviering 

Op dinsdag 15 november vindt om 10.00 uur weer de jaarlijkse Ouderenviering 
van november plaats.  Na de viering is er gelegenheid om elkaar onder het genot 
van koffie/thee en wat lekkers te ontmoeten in de pastorie. De activiteiten duren 
tot ongeveer 12:00 uur. 

Inside Out 

Op onze website vind je de activiteiten voor de komende maanden. 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 bijeenkomsten. Ga 
voor meer info naar onze nieuwe website, www.rkjinsideout.nl of check onze 
facebookpagina, www.facebook.com/rkjinsideout   
We hopen je snel te zien, 

De jongeren van Inside Out 

Actie kerkbalans - Vreemde hobby  

Laatst was ik in Zevenbergen op de goededoelenmarkt van de parochie aldaar. 
Het hele dorp wil wel meedoen, als er weer eens zo’n markt is. Een paar vrijwil-
ligers zijn dag in dag uit in de weer om spullen te verzamelen, te beoordelen en te 
sorteren. Alles gaat in grote dozen een vrachtwagen vol. Op de dag zelf beginnen 
ze al om zes uur met kraampjes opzetten en de dozen bij het goede kraampje be-
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zorgen. De standhouder pakt zelf alles uit en richt de kraam in. Om tien uur gaat 
alles los. Veel kraampjes, een drukte van jewelste, want voor een habbekrats kun 
je van alles kopen. Alles voor het goede doel, de goede doelen van die dag: missie, 
ontwikkelingswerk, gehandicapten, noem maar op. 
Er is ook een boekenstal, die loopt het beste. Voor twee euro per kilo kun je boe-
ken aanschaffen, geen geld, dus daar wilde ik weleens kijken. Van alles was er in 
de aanbieding, maar ik kon niet vinden wat ik zocht. Eigenlijk was ik namelijk op 
zoek naar een tweedehandsversie van Katholicisme voor dummies, een handzaam 
boek met allerlei over het geloof. “Nou,” zegt die mevrouw, “ik geloof niet dat we 
dat hebben, maar u moet bij de hobbyboeken kijken!” Ik kon mijn oren niet gelo-
ven. Twee of drie tafels vol met boeken over christendom, over de Bijbel, Bijbels, 
kinderbijbels, psalmenboeken, geloofsopvoeding, maar het katholicisme moet je 
zoeken bij de hobby’s… (Het was er in het geheel niet).  

Thuis heb ik nog een boekje: “Rooms in alles”. Beginnend met het opstaan, leidt 
het je tot het slapen gaan de dag door met gebed en aandacht. Dat was werken, 
geen hobby! En hoewel met enige afstand, zo kijk ik er eigenlijk nog steeds naar. 
Dat geloven vraagt nu eenmaal méér dan alleen op zondag even naar de hoogmis. 
Ieder op zijn eigen wijze. Dat kan met schilderen of tekenen, met bezoek aan ie-
mand zonder familie, met stil gebed; hoewel het tijd kost, toch nauwelijks hobby 
te noemen.  
Daar in Zevenbergen werken ze voor hun geloof. Ze halen er een hoop geld mee 
binnen. Dat willen wij ook wel, onder andere met de actie Kerkbalans. Wij zijn op 
de goede weg, maar om het einddoel te halen moet er misschien nog een tandje 
bij. 
Op 13 september was de stand € 51.290. Dankbaar kijken wij terug, hoopvol kij-
ken wij vooruit. Geen hobby, maar hard werken. 

Doet u mee? Hartelijk dank! 

 
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 

 

  



 

  

Liturgisch rooster oktober 

za 1 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 2 10.00 u. 
 

12.30 u.  

Gezamenlijke eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor en 
gastzangers 
Concert met als thema “Barmhartigheid” 

di 4 10.00 u.  Viering 

za 8 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor  

zo 9 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantorij de Vier Evangelisten 

di 11 10.00 u. Viering 

za 15 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 16 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor 

di 18 10.00 u. Viering 

za 22 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor  

zo 23 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 25 10.00 u. Viering 

za 29 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 30 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor 

di 1  
10.00 u. 

Allerheiligen 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

wo 2  
19.00 u. 

Allerzielen 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor en na afloop in 
processie naar de begraafplaats St. Jozef 

za 5 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 6 10.00 u. Kinder- en Gezinsviering m.m.v. Gezinskoor 

Jongerenactiviteiten 

Repetitie Gezinskoor: Iedere maandagavond van 18.45 - 19.45 u. 

Misdienaar worden: Bel naar het secretariaat: 3979413 

 

  



 

Gebedsintenties oktober 

 

 

 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

 
†  03 – 09  Wim Bogaartz  

†  11 – 09  Berteke van der Lans- van Rumund 

 

za 1 13.00 u. Sjaan Koehler-Duijvestijn, Frans Aben 

zo 2 10.00 u. Ov oud Theo Thomassen en Netty Thomasssen-de Jonge, 
ov oud Henk vdr Ark en Nel vdr Ark-v Veen, ov oud Schef-
fer-v Veen, Gretha de Haan-Bleijie, ov zuster Theodeta 
Giezeman, Fred Knooff, Dorus vdr Lans, ov fam Boek-vdr 
Lans 

di 4 10.00 u. Voor een ov broer 

za 8 13.00 u. Hetty Walschots-Hamer, Ibi Martina, Wil van Zwet-Stil 

zo 9 10.00 u. Annie Hoevers-Janssen, Jan Bentvelzen, ov oud Duive-
stein- vd Bos 

di 11 10.00 u. Astrid de Bruin-Oud 

za 15 13.00 u. Hettie Burger-Nuijten, Cees de Winter, Chris Scheven 

zo 16 10.00 u. Dien Stokvis-Vonk, lev en ov fam Giezeman-Franken, 
Sjaan Koehler-Duijvestijn, Fred Knooff, Dorus vdr Lans 

di 18 10.00 u. Koos en Frank van der Waart 

za 22 13.00 u. Frans Aben, Wil van Zwet-Stil 

zo 23 10.00 u. Ov oud Arie Hartman en Mien Hartman-v Niel en dochter 
Lida, ov oud Kerrebijn, Hetty Walschots-Hamer, Ibi Martina, 
Dorus vdr Lans, Jan Bentvelzen, Aleida Akkerman-Sax vdr 
Weyden, t.g.v. een 60- jarig huwelijk 

di 25 10.00 u.  Astrid de Bruyn-Oud 

za 29 13.00 u. Ov oud van Son-Duivestein, ov fam Jeursen-van der Wilk 

zo 30 10.00 u. Fam vdr Waart 

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 
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