Nieuwsbrief februari 2017
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Hongerdoek van en voor de parochie
De hongerdoek vordert gestaag. We zijn verheugd dat van elke geloofsgemeenschap al iemand aan dit schilderwerk heeft bijgedragen. Op zaterdag 11 februari
komen we van 10.00 tot ca. 15.00 uur weer samen in de pastorie van de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen, om de thema's verder in te schilderen.
Wie dan kan en plezier heeft in schilderen is van harte welkom.
Meld u wel vooraf aan bij het secretariaat van de Maria van Eik en Duinen
(mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413).
High tea in de pastorie
Zin in een kop thee of koffie, met heerlijke hartige en zoete lekkernijen en een gezellig praatje, kom dan op woensdagmiddag 15 februari naar de pastorie van de
Maria van Eik en Duinen. De high tea begint om 14.00 uur en zal tot ca. 16.00 uur
duren. Een vrije financiële gift bij het naar huis gaan, wordt op prijs gesteld. Wees
zeker van een plekje en reserveer bij het secretariaat van de Maria van Eik en
Duinen (mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413).
Inzamelen wasmiddelen
De weekenden van 11/12 en 18/19 februari zamelt de Werkgroep Diaconie wasmiddelen in voor de Voedselbank Houtwijk. Kunt u misschien nog een pak of fles
met wasmiddel missen t.b.v. de Voedselbank? De manden staan op genoemde
data achterin de Kerk.
Food for faith (voor jongeren tot en met 35 jaar)
Houd je van koken en/of lekker eten en wil je tijdens de maaltijd ook nog iets opsteken over het geloof, door boeiende verhalen uit de Bijbel en/of ervaringen van
tafelgenoten, doe dan mee op woensdag 15 februari in de pastorie van de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen. Om 16.30 uur beginnen we met koken, rond 18.00 uur gaan we aan tafel om tijdens de maaltijd in gesprek te gaan,
die avond naar aanleiding van het favoriete Bijbelverhaal van diaken Jos van Adrichem. Nadat we hebben afgeruimd en afgewassen, gaan we uiterlijk 20.30 uur
weer naar huis. Wil je meedoen, meld je dan aan bij diaken.josvanadrichem@p4ev.nl.
t

secretariaat: Loosduinse Hoofdstraat 6, ma /m vr 09.30 - 12.30 u. Telefoonnr. 070 3 97 94 13
E-mail: mariavaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl
Pastoraatgroep: Jos van Adrichem, Peter Visser, Wil van der Lans, Lies van Dijk

Geef daarbij aan of je meedoet met koken (vanaf 16.30 uur) of vanaf aanvang van de
maaltijd (18.00 uur) aanwezig bent.

Filmmiddag in de kerk Pastoor van Ars
Op zaterdagmiddag 18 februari van 14.30 tot 17.00 uur kijken we naar de film The
encounter, Paradise lost’, in Nederland uitgekomen onder de titel ‘De ontmoeting
2’. Een drugshandelaar, zijn verslaafde vrouw en bikkelharde handlanger worden
gevangen gehouden door een geschorste agent die uit is op wraak. Een mysterieuze gast biedt alle aanwezigen nog een laatste kans op een verzoenende afloop….. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd. Wat houdt u nog tegen?
Aanmelden bij het secretariaat van de Pastoor van Ars (070 3257269 of pastoorvanars@p4ev.nl) wordt aanbevolen, maar is niet strikt noodzakelijk.
H. Vormsel
Op zondag 26 februari zullen tijdens de viering van 10:00 uur in de Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen 12 jongeren gevormd worden door Bisschop
van den Hende. De vormelingen hebben in januari al kennisgemaakt met de Bisschop, die aanwezig was tijdens het bezoek aan de Broeders van St. Jan. Die middag kregen ze daar een rondleiding, zagen ook de bierbrouwerij, kookten gezamenlijk en namen deel aan de vespers in de kerk.
U bent allen van harte uitgenodigd bij deze feestelijke viering, waar in het koor
Connection de muzikale ondersteuning zal verzorgen!
Oecumenisch leerhuis
In februari vinden twee avonden plaats in het kader van het oecumenisch leerhuis
met dit jaar als thema 'barmhartigheid'. Op maandag 6 februari verzorgt ds. Kees
Buist een lezing over het diaconaal perspectief van barmhartigheid.
Op maandag 20 februari licht diaken Jos van Adrichem de visie van paus Franciscus
op barmhartigheid toe. Beide avonden beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in
de Abdijkerk aan de Willem III straat. Aanmelden is niet nodig.
Inside Out
Met ingang van het nieuwe jaar gaat de M25 groep op in Inside Out. Dit betekent
dat de groep actieve M25’ers zich zullen aansluiten bij Inside Out en er nog maar
1 jongerengroep zal zijn binnen de Parochie de Vier Evangelisten. Maar dit betekent niet dat de M25 activiteiten verloren gaan. Wij zullen de activiteiten van M25
Den Haag Breed aanbieden aan de jongeren die daar in aanmerking voor komen
en het gedachtegoed van M25 blijven uitdragen. Ben je nieuw in één van onze geloofsgemeenschappen en ben je nieuwgierig of wil je mee doen met onze activi-

teiten? 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 updates naar onze
facebookpagina, www.facebook.com/rkjinsideout
De jongeren van Inside Out
Wereldgebedsdag 2017
Dit jaar willen wij op vrijdagmiddag 3 maart om 14.00 uur in de St. Jozefkapel bij
elkaar komen met mensen uit christelijke kerken. Door Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben. Het thema dit jaar is "Eerlijk?" Komt u ook? Van harte welkom.
Actie Kerkbalans

Zaterdag 21 januari heeft wethouder Baldewsingh het startsein gegeven voor de
Actie kerkbalans in Den Haag. Na het in gang zetten van de klokken van de Emmauskerk aan de Leyweg, hield wethouder Baldewsingh een korte toespraak voor
de aanwezigen.
Hij benadrukte daarin dat de Bijbel één en al boodschap van goed burgerschap is.
Bijbelse verhalen leren ons dat je problemen aan kunt als je onderkent dat je niet
alleen bent. Het draait in het leven niet om 'ikke, ikke, ikke', maar om 'wij'.
Wij vormen de samenleving. Vanuit de kerk, de parochie, die deel uitmaakt van de
samenleving, worden mooie diaconale dingen gedaan. Vanuit de kerk wordt heel
veel geïnvesteerd in activiteiten die er aan bijdragen dat medeburgers in de wijk
het goed hebben. Om dat te kunnen blijven doen, heeft de kerk wel hulp nodig.
Verder bouwen aan kerk en stad vraagt een bijdrage van iedereen, in de vorm van
inzet, maar zeker ook van financiële steun. In 2016 brachten we in Maria van Eik
en Duinen met elkaar € 64.082 bijeen. En daarom nodigde de wethouder iedereen
van harte uit om ook dit jaar aan de Actie Kerkbalans mee te doen.
“'Mijn kerk verbindt' is het thema van deze jaarlijkse Actie. De woorden van Jezus
Christus 'Heb je naaste lief als jezelf' verbinden 'spiritualiteit' met 'solidariteit'. Dat
mensen van de kerk steeds die verbinding blijven maken, dat zij vanuit hun 'gelovig
zijn' er voor de ander zijn, opdat de ander zich in jou herkent en jij je in de ander. “
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
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4 13.00 u. Jo Scholtes-Heppe en zoon Frits, Piet van Son
5 10.00 u. Frans Aben, Aad de Kok, Willie Maakal, Juul Kuik-van
Rooij, voor het gezin Duijndam-van Leeuwen
7 10.00 u. Astrid de Bruijn-Oud
11 13.00 u. Ov fam vdr Lans-de Waal, Fred Knooff
12 10.00 u. Jo Scholtes-Heppe en zoon Frits, Sien Noordermeer-Preuser,
voor het welzijn van Elke, Johan Sax van der Weijden senior
14 10.00 u.
18 13.00 u. Riet Grondstra-Ahlers
19 10.00 u. Anton Wessels en ov fam, Freek Staffeleu, Dien StokvisVonk, Tiny Lelieveld-Tholens, ov oud Verbeek-Landré
21 10.00 u.
25 13.00 u.
26 10.00 u. ov oud Arie Hartman en Mien Hartman-van Niel en dochter Lida, Willem Bogaartz, Willie Maakal, Juul Kuik-van
Rooij, voor het gezin Duijndam-Luppens, Johan Sax vdr
Weijden jr.
28 10.00 u.
Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken
op rekeningnummer: NL64INGB0000260089
t.n.v. Maria van Eik en Duinen

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe:
†
†

31 - 12 Nel van der Kooij
08 - 01 Toon Vermeule

Collecte
De collecte van de maand januari bedroeg € 1951,09
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage !

Liturgisch rooster februari
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13.00 u. Woord- en Communieviering met samenzang

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

di
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10.00 u. Viering

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

zo
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10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengdkoor
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10.00 u. Viering
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13.00 u. Eucharistieviering met samenzang

zo

19

10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor

di
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10.00 u. Viering

za
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13.00 u. Eucharistieviering met samenzang

zo

26

di

28

10.00 u. Eucharistieviering met toediening van het H. Vormsel door
Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, m.m.v. koor Connection
10.00 u. Viering

wo
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Aswoensdag
19.00 u. Oecumenische viering m.m.v. Gezinskoor

za
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13.00 u. Eucharistieviering met samenzang

zo

5

10.00 u. Gezamenlijke Eucharistieviering in de Emmauskerk

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

