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Vespers tijdens de advent 
Gedurende de adventsperiode is er op elke werkdag, met uitzondering van de 
maandag, gelegenheid om in de pastorie van de geloofsgemeenschap Maria van 
Eik en Duinen gezamenlijk de vespers te bidden. Had u zich voorgenomen om tij-
dens de advent iets bewuster en actiever met het geloof bezig te zijn, dan is dit 
misschien een mooie invulling daarvan. Aanvang vespers: 16.30 uur. U bent van 
harte welkom! Aanmelding vooraf is niet nodig.   

Adventsactie 2016: Hoop voor moeder en kind. 
“Straatkinderen terug naar huis in Rwanda”.  

Zoals veel Afrikaanse landen, heeft ook Rwanda te kampen met het probleem van 
straatkinderen. Ondanks de inzet van de Rwandese overheid, de samenleving en 
internationale organisaties, leven veel kinderen op straat. Vaak is dat het gevolg 
van armoede op het platteland, aids, toenemende werkloosheid of lage koop-
kracht. De organisatie Fidesco helpt al jarenlang kinderen die in de hoofdstad Ki-
gali op straat leven en vangt deze kinderen op om hen daarna terug in hun gezin 
te kunnen plaatsen. 
Fidesco heeft speciale aandacht voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid 
van de straatkinderen. Om duurzame resultaten te bereiken, werken ze niet al-
leen met de kinderen zelf, maar ook met hun gezinnen. Ze helpen hen om hun in-
komen te vergroten en als de kinderen weer thuis zijn, wordt het hele gezin ge-
volgd. Om er voor te zorgen dat het project niet volledig afhankelijk is van giften, 
heeft Fidesco een stuk landbouwgrond en een kippenstal. Zo kan de organisatie 
ook zelf geld verdienen door de verkoop van landbouw-producten en eieren. U 
kunt helpen gedurende de Adventsperiode door uw bijdrage in de witte kist ach-
ter in de kerk. 

Namens MOV, Paul Kuhlmann, diaken 
 
Laudato si 

Op de dinsdagen 6 en 13 december vinden de tweede en derde bijeenkomst 
plaats over de encycliek 'Laudato si' (Wees geprezen). Hierin betrekt paus Francis-
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cus kerk en wereld bij zijn zorgen om de ontwikkelingen van Moeder Aarde, Gods-
schepping'. Na een inleiding door één van de pastores wordt met elkaar over de 
encycliek gesproken en samen geluncht. De bijeenkomsten vinden plaats in de 
pastorie van de Maria van Eik en Duinen, beginnen om 11.00 uur en eindigen rond 
13.30 uur. Heeft u interesse, meld u zich dan aan bij het secretariaat van de Maria 
van Eik en Duinen (070 3979413 of mariavaneikenduinen@p4ev.nl). Een vrije bij-
drage voor deelname aan de verzorgde gezamenlijke lunch wordt zeer op prijs ge-
steld. 
 
Festival of Lessons & Carols 

Op zondag 11 december om 19.00 uur geeft het Woerdens Vocaal Ensemble olv 
André Vis een kerstconcert in onze kerk. Het concert is een Festival of Lessons & 
Carols. De toegang is gratis, na afloop is er wel een collecte.  
 
Inside Out 

Op 9,10 en 11 december organiseren de jongeren een kerstmarkt bij de Emmaus. 
De opbrengst is voor hun diaconale activiteiten. 
Ben je nieuw in onze parochie en ben je nieuwgierig of wil je mee doen met onze 
activiteiten? Kom dan gerust naar één van onze bijeenkomsten.. Wegens een 
technische fout is onze website tijdelijk uit de lucht. Er wordt hard aan gewerkt 
om onze website zo snel mogelijk online te brengen. Ga voor meer info en upda-
tes naar onze facebookpagina, www.facebook.com/rkjinsideout 
We hopen je snel te zien. 
 
Inzameling Kerstpakketten 

In de weekenden van 10/11 en 17/18 december zamelt de Werkgroep Diaconie 
weer houdbare artikelen in voor de kerstpakketten die vlak voor de kerst naar 
mensen worden gebracht die wel wat extra’s kunnen gebruiken. U moet dan den-
ken aan vruchten-, ragout- of zalm in blik, maar ook kerstchocolaatjes en kerst-
koekjes, mooie servetten, sausjes en toastjes. Voorafgaand aan de vieringen van 
10 en 11 december treft u in uw missaaltje een lijstje met suggesties aan. Alvast 
hartelijk dank. 
 
Oproep adressen 

Kent u iemand binnen de grenzen van onze parochie die het tijdelijk moeilijk heeft 
maar die geen beroep kan doen op de Voedselbank? Dan kunt u de naam/namen 
doorgeven aan het secretariaat of één van de leden van de Werkgroep Diaconie. 
Om de privacy van de personen in kwestie te waarborgen vragen wij u om de na-
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men en adressen in een gesloten enveloppe te doen. Namens de Werkgroep Dia-
conie, hartelijk bedankt. 
 
Volkskerstzang 

Op zondag 18 december om 16.00 uur is er weer de Loosduinse volkskerstzang in 
de kerk van Maria van Eik en Duinen. Dit jaar zingt het Ontmoetingskerkkoor olv 
Ellen de Jonge een aantal kerstliederen en zij verzorgen de ondersteuning bij de 
samenzang. De toegang is gratis, maar er is wel een collecte voor een goed doel.  
 
Kinderkerstviering 

Net als voorgaande jaren zal op 24 december om 19.00 uur tijdens een woord- en 
communieviering weer het traditionele kinder-kerstspel plaatsvinden. Wil je hier-
aan meedoen? Meld je dan uiterlijk 11 december a.s. aan bij Anja de Kok, e-mail: 
a.j.m.dekok@online.nl We maken er dan met z'n allen weer een mooie viering 
van! 

Anja de Kok, werkgroep gezinsviering 
Kindje wiegen 

Op Eerste kerstdag is er, na de viering van 10.00 uur, Kindje wiegen voor de klein-
tjes en de onderbouw van de basisschool. Natuurlijk zijn de vaders, moeders, 
opa's, oma's, broers, zussen, ooms en tantes ook van harte welkom. Wij zingen 
kerstliedjes (hebben een eigen combo kunnen regelen) en vertellen het kerstver-
haal, waarbij de kinderen zelf mee mogen spelen als Jozef, Maria, herders, enge-
len, koningen en mogelijk het kerstkind. Er zijn verkleedspullen. Wij hopen dat er 
veel mensen komen. 

André, Anja en Alena 
 
Feestelijke brunch Eerste Kerstdag 

Niets te doen op Eerste Kerstdag, maar wel zin in gezelligheid en ook nog lekker 
eten, kom dan naar de feestelijke kerstbrunch in de Emmauskerk aan de Leyweg. 
Deze begint zondag 25 december om 12.00 uur en duurt tot ca. 14.30 uur. Meld u 
wel aan met uw naam en telefoonnummer bij het centraal parochiesecretariaat 
(070 3080414 of cps@p4ev.nl). Dat kan tot en met dinsdag 20 december 12.00 
uur. De toegang is gratis. Een vrije financiële bijdrage, waartoe u aan het eind van 
de brunch wordt uitgenodigd, wordt zeer op prijs gesteld.  
 
Kerststallen bezichtigen op woensdagmiddag 28 december 

Heeft u een kerststal in huis staan en vind u die de moeite waard om te laten zien 
aan anderen? Bijvoorbeeld omdat deze van bijzonder materiaal is gemaakt, er een 
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bijzonder verhaal bij te vertellen is of om een andere reden. En is het voor u geen 
bezwaar dat er een middagje mensen over de vloer komen om uw kerststal te be-
zichtigen? Meld u dan aan als bezoekadres voor de 'kerststallentocht' op woens-
dag 28 december. Geef daarvoor uiterlijk 20 december 12.00 uur uw naam, adres 
en telefoonnummer op bij het centraal parochiesecretariaat (070 3080414 of 
cps@p4ev.nl). Het bezichtigen van de kerststallen zal die woensdagmiddag gebeu-
ren tussen 13.00 en 16.00 uur. Voor de mensen die dan kerststallen willen bezich-
tigen, liggen vanaf kerstavond flyers met de bezoekadressen in de vier kerken.  

Actie kerkbalans - Rondje over de velden  

Als mijn vader op zondagmiddag bij zijn zwagers op bezoek ging, dan gingen ze 
meestal ook even tuinen. In het mooi pak eens even door de kassen lopen en naar 
het gewas kijken. “Geen vuiltje te zien,” zei hij dan, “het gewas staat er mooi bij.” 
En ze namen nog een trekje aan de sigaar en gingen weer op huis aan, naar de 
thee en de kaarten. Bij de start van een vergadering doen wij dat ook weleens, 
even de hei over kijken, een rondje over de velden, kijken waar iedereen staat 
met zijn werk, loopt het wel, of is er nog wat op te lossen… 
Dat doe ik ’s morgens vroeg weleens, een rondje per fiets langs een aantal mar-
kante punten. Leuk voor een foto bij zonsopgang of zo. Dat is vooral leuk, omdat 
er op zoveel plekken in de parochie gewerkt wordt aan en rond de gebouwen. Zo 
rechts van de kerk in de Kamperfoeliestraat zag ik een hindernisbaan, een trap-
persbaan, met een evenwichtsbalk, een klimrek en nog meer. En als je daar dan 
langs kijkt dan kom je bij de zijdeur van de kerk uit. Ja, je moet dan nog wel over 
het muurtje klauteren, maar toch, de weg naar de kerk, vol met hindernissen. Het 
is een aardig beeld vind ik, een keurig gemaaid gazon, hekje erom en een hinder-
nisbaan naar de ingang.  
Zo beleef ik de actie Kerkbalans ook weleens. Wij doen ons best, u doet goed 
mee, gelukkig, en langzaamaan komen we dicht bij ons doel, maar toch. Af en toe 
dan zijn er obstakels die je de moed in de schoenen doen zinken. Hink-stap-
sprong door de bestuurlijke chaos. Als we vallen, staan we dan weer op, of blijven 
we liggen? Advent, tijd van ommekeer. Het oude is voorbij, het nieuwe komt er-
aan. De actie Kerkbalans 2016 loopt af. Dank voor uw bijdragen tot nu toe. Op 16 
november was de stand € 56.794. Als de eindsprint wordt zoals andere jaren, dan 
halen we ongeveer de begroting. Geen tijd om te blijven liggen, doorgaan en vol-
houden. Met U!! Fijne Feestdagen!  

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 december 

za 3 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang  

zo 4  
10.00 u. 

Tweede zondag van de Advent 
Kinder- en Gezinsviering 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. 

Derde zondag van de Advent 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 13 10.00 u. Viering 

za 17 13.00 u. Woord- en Communieviering met samenzang  

zo 18 10.00 u. 
 

16.00 u. 

Vierde zondag van de Advent 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 
Volkskerstzang 

di 20 10.00 u. Boete viering 

za 24  
19.00 u. 
22.00 u. 

Kerstavond 
Kinderkerstviering m.m.v. Gezinskoor 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

zo 25  
10.00 u. 

Eerste Kerstdag 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

ma 26  
10.30 u. 

Tweede kerstdag 
Gezamenlijke eucharistieviering in de Titus Brandsmakerk 

di 27 10.00 u. Viering 

za 31 17.00 u. Oudejaarsviering m.m.v. Herenkoor 

zo 1 11.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

za 7 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 8 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 

Kinderwoorddienst Iedere 2e en 4e zondag van de maand 
 
Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

†    06-11  Willie Maakal  

†    12-11  Juul Kuik- van Rooy 
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Gebedsintenties december 

 
 
 
 

Collecte 
De collecte van de maand november bedroeg € 2122,11 

Voor de Willibrordcollecte bracht u bijéén een bedrag van € 84,56 

De nat. collecte voor jongeren bracht € 150,90 op. 

 

Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage ! 

za 3 13.00 Hetty Burger-Nuyten, Wil v Zwet-Stil, Aad de Kok 

zo  4 10.00 Fred Knooff, Jan Bentvelzen, Sjaan Koehler-Duijvesteijn 

di 6 10.00  

za 10 13.00 Koos en Frank van der Waart 

zo 11 10.00 Leo Steyn, Chris Scheven, ov oud Boek vdr Lans, tot zegen 
over een huwelijk, Willem Boogaartz 

di 13 10.00 Voor een ov broer 

za 17 13.00 Frans Aben 

zo 18 10.00 Dien Stokvis-Vonk, Dorus vdr Lans, ov oud Knijnenburg-
Zoethout, Anton Wessels en ov fam, Aad de Kok 

di 20 10.00  

za 24 19.00  

za 24 22.00 Greta de Haan-Bleijie, Jo Scholtes-Heppe en zoon Frits, Wil 
v Zwet-Stil, Brigitta v Dijk, Lydia Uyterwijk, Wim Schouten, 
Nicolaas vdr Waart, ov fam v Son-Duivestyn, ov fam Jeur-
sen-vd Wilk 

zo 25 10.00 Ciny Noordermeer-Preuser, Jan Bentvelzen, Frans Aben, 
Chris Scheven, Nicolaas vdr Waart, Mieke vdr Waart-van 
Grol, ov oud Arie Hartman en Mien Hartman-van Niel en 
dochter Lida, ov oud Henk vdr Ark en Nel vdr Ark-van Veen, 
ov oud Henk Scheffer en Ina Scheffer-van Veen, ov zuster 
Lucienne en zuster Theodeta Giezeman  

di 27 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 

za 31 17.00 Uit dankbh en zegen fam Jeursen-van Son, Willem Bogaartz 

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 

 


