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Expositie Heilige Moeder Teresa van Calcutta 

In het kader van de heiligverklaring van Moeder Teresa wordt een ieder uitgeno-
digd om de uitgebreide expositie over haar leven en werk te bezoeken. Deze ex-
positie in de pastorie van de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal (ingang R. 
Fruinstraat 36) is 8 december 2016 geopend en duurt tot en met dinsdag 10 janu-
ari 2017. De openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag: 10.15 tot 13.00 uur, 
zaterdag: 15.00 tot 17.00 uur en zondag: 12.15 tot 13.30 uur. Op donderdagoch-
tend 5 januari is er gelegenheid om met een groep parochianen naar de expositie 
te gaan. We verzamelen om 09.00 uur in de Emmauskerk, vertrekken om 09.30 
uur en reizen per openbaar vervoer. Ca. 13.00 zullen we weer terug zijn.  

Jongerenviering 'Hulde' op zondag 8 januari 

Zoals de Wijzen uit het Oosten volgen we de ster en brengen we op de plaats 
waar deze stil blijft staan hulde aan de pasgeboren Koning. Op dit hoogfeest van 
de Openbaring van de Heer vieren we dat mensen vanuit alle windstreken de 
boodschap over en van Jezus Christus vernemen en in Hem gaan geloven. Met al 
die mensen van over de hele wereld vormen we één grote familie rond de Heer. 
Het lied 'One big family' dat inmiddels het 'lijflied' van Inside Out is geworden, zal 
in deze woord- en communieviering dan ook niet ontbreken. Aan het eind van de 
viering zal de Kersttijd op bijzondere wijze worden afgesloten en de huiszegen 
voor 2017 worden meegegeven. Wees welkom, allen die jong (van hart) zijn, en 
vooral ook de jongeren die afgelopen jaar gevormd zijn of in februari nog ge-
vormd worden, op zondag 8 januari om 10.00 uur in de kerk Maria van Eik en Dui-
nen. 

Gezocht: schilders voor de hongerdoek van de parochie 

Het idee van de gezamenlijke pastoraatgroepen om binnen onze parochie een ei-
gen hongerdoek te maken voor gebruik in de liturgie van de vastentijd, is inmid-
dels uitgewerkt. Het ontwerp voor de hongerdoek is gereed en de basis is al op 
een groot scherm, bestaande uit zes panelen, geschilderd. Het inschilderen van de 
verschillende thema’s moet nog grotendeels gebeuren. Daarvoor zijn we op zoek 
naar parochianen, liefst uit de vier verschillende geloofsgemeenschappen, die 
over enig schilderstalent (er wordt geschilderd met acrylverf) beschikken.  
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Zo wordt het kunstwerk een hongerdoek van en voor de hele parochie. Er zal 
worden geschilderd op de zaterdagen 21 januari en 11 februari. Op beide dagen 
van 10.00 tot maximaal 15.00 uur in de pastorie van de geloofsgemeenschap Ma-
ria van Eik en Duinen. 
Heeft u plezier in schilderen en op één van de genoemde data tijd om mee te 
doen, meld u dan aan bij het secretariaat van de Maria van Eik en Duinen 
(mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413). 

Jongerengroep Inside Out 

Afgelopen december organiseerde Inside Out weer de eigen  kerstmarkt: en met 
succes!! We zijn verheugd u te melden dat we ruim 1.240 euro hebben opgehaald 
voor de diaconale activiteiten voor het jaar 2017. Hartelijk dank aan diegene die 
hun spullen ter beschikking stelden voor verkoop, aan alle vrijwilligers die hebben 
bijgedragen aan een succesvolle kerstmarkt en natuurlijk aan alle bezoekers van 
de kerstmarkt!!! 

Op 14 januari vindt voor de 2de keer Project het restaurant plaats. Wilt u een drie-
gangenmenu mee-eten voor €10,-? Geeft u zich dan op bij het centraal parochie-
secretariaat. 
Ben je nieuw in één van onze parochies 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 ge-
werkt om onze website zo snel mogelijk online te brengen. Ga voor meer info en 
updates naar onze facebookpagina, www.facebook.com/rkjinsideout 

Op zondag 29 januari organiseert jongerengroep Inside Out aansluitend aan de 
viering een middag jong voor oud voor de oudere parochianen van de locatie Ma-
ria van Eik en Duinen. De jongeren zorgen voor deze middag voor een gezellig 
programma rondom de vier jaargetijden, een lunch en een hapje en een drankje. 
De middag is geheel kosteloos. Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Geeft u 
zich dan op bij het secretariaat. 

Actie Kerkbalans Kerkbank te koop  

Aan het begin van het jaar was de opwinding niet van de lucht. De kerkbanken 
werden geveild. De boeren boden tegen elkaar op voor de beste plaatsen. Niet 
persé omdat ze vooraan wilden zitten, dicht bij het altaar van de Heer. Nee, het 
was vooral een ‘strijd’ om te laten zien wie het belangrijkste was, althans, wie er 
het meest voor de kerk over had. Als het lukte, wist je voor het komende jaar wel-
ke jouw plaats in de kerk was. Behalve als je niet op tijd kwam, dan zat er mis-
schien iemand anders. Laat komen om gezien te worden was er niet bij. Die veiling 
van de kerkbanken was een goede manier om de begroting voor het nieuwe jaar 
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weer rond te krijgen. Een zekere bron van inkomsten, terwijl het jaar nog moest 
beginnen.  
Eigenlijk doen wij dat nog steeds, proberen aan het begin van het jaar wat zeker-
heid te krijgen over de inkomsten. In januari start weer de actie kerkbalans, u 
heeft er vast al over gehoord. Voor de activiteiten van uw parochie is niet alleen 
uw enthousiasme en uw gebed nodig. Nee, alle plannen kunnen we alleen uitvoe-
ren als ook de begroting rond is.  
Het afgelopen jaar deed u flink mee, met de activiteiten en met de actie kerkba-
lans. Heel fijn, want daarmee laten we iedereen zien, wat voor parochie wij willen 
zijn. Zorg voor de kerk, zorg voor elkaar, zorg voor mensen in onze omgeving die 
het moeilijk hebben. Er zijn voor elkaar, dat willen we toch allemaal heel graag! 
Bidden en werken, zullen we dat het komende jaar weer gaan doen? Samen kun-
nen we het! Zalig Nieuwjaar!  
Medio december 2016 was het resultaat van de actie kerkbalans: € 61.740,95 een 
fors bedrag, waarvoor hartelijk dank. In januari start de actie voor het nieuwe 
jaar. Doet u weer mee? We laten van ons horen! 

Uw bijdrage voor het jaar 2017 
 kunt u overmaken op NL90INGB0000114800 
t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik en Duinen. 

                                                 Gerard van Dijk, 
voorzitter commissie kerkbijdrage 

Gebedsintenties januari 

zo 1 11.00 Frans Aben, Brigitta van Dijk, Lijdia Uijtenwijk, Wim Schouten, 
Nicolaas van der Waart, Mieke van der Waart-van Grol, Kees 
Jeursen  

di 3 10.00  
za 7 13.00 Aad de Kok 
zo 8 10.00 Chris Scheven, Willem Bogaartz, Freek Staffeleu, ov ouders 

Henk van der Ark en Nel van der Ark-van Veen  
di 10 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 
za 14 13.00  
zo 15 10.00 Anton Wessels en ov fam, Dien Stokvis 
di 17 10.00  
za 21 13.00  
zo 22 10.00  
di 24 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 
za 28 13.00  
zo 29 10.00 Willem Boogaartz, Freek Staffeleu 
di 31 10.00  



 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

†     23 - 12  Annie Laurier- Oosterveen 

 

 

 

Liturgisch rooster januari 

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

di 3 10.00 u. Viering 

za 7 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang  

zo 8 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 10 10.00 u. Viering 

za 14 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 15 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v Cantorij 

di 17 10.00 u. Viering 

za 21 13.00 u. Woord- en Communieviering samenzang 

zo 22 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 24 10.00 u. Viering 

za 28 19.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 29 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor 

di 31 10.00 u. Viering 

za 4 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 5 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 

Collecte 

De collecte van de maand december bedroeg € 3563,95 
Uw bijdrage in de witte kist (adventsactie) bedroeg € 846,60 
De kinderen brachten voor de adventsactie € 84,91 bijéén. 

Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage ! 

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 
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