Nieuwsbrief maart 2017
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Vastenactie 2017 - Even minderen voor een ander, de Ander
Op woensdag 1 maart 2017, Aswoensdag, begin van de veertigdagentijd. Deze
voorbereidingstijd op het Paasfeest, is een periode bij uitstek om zo nu en dan
momenten van rust te nemen en stil te staan bij onze relatie met God en met onze medemensen, dichtbij en ver weg. De vastentijd nodigt ons uit tot soberheid en
solidariteit met mensen die het minder hebben. Het thema van de campagne
2017 is: Eilanden van hoop in San Salvador. De hoofdstad van El Salvador staat
centraal in de campagne.
Tijdens de vastenperiode gaan we weer vastenmaaltijden organiseren, die in een
estafette–vorm in de hele parochie worden gehouden. Hier volgt een overzicht:
Zaterdagmiddag 4 maart 2017 om 14.00 uur - Emmaus
Dinsdagavond 14 maart 2017 om 18.00 uur - Maria van Eik en Duinen
Zondag
2 april 2017 om 11.30 uur - Titus Brandsma
Dinsdagavond 4 april 2017 om 18.00 uur - Maria van Eik en Duinen
Zaterdagavond 8 april 2017 om 17.30 uur - Pastoor van Ars
Opgave voor deelname bij uw parochiesecretariaat.
Bij elke vastenmaaltijd zal om een vrije financiële bijdrage worden gevraagd ten
bate van het vastenactieproject. ‘Vasten doe je niet voor jezelf, vasten doe je voor
een ander’, zei Augustinus. Solidariteit is ook altijd iets van jezelf geven, voegt
emerituspaus Benedictus er aan toe. En iets van jezelf geven om daarmee de ander te dienen, doe je ten diepste voor de Ander, voor God. Dat het voor u en onze
medemens in San Salvador een goede vastentijd mag zijn.
Namens Diaconie Parochie,
Paul Kuhlmann, diaken.
Kruiswegmeditatie op vrijdagmiddagen
Elke vrijdag van de veertigdagentijd om 15.00 uur houden we in de pastorie van
de Maria van Eik en Duinen een meditatieve bijeenkomst aan de hand van beelden van de kruisweg, steeds van een andere kunstenaar. Voor deelname hoeft
niet te worden gereserveerd. Wees welkom! De bijeenkomsten zullen ongeveer
drie kwartier duren.
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

Inzamelen voor de Paasbakjes
De werkgroep diaconie maakt ook dit jaar weer paasbakjes voor parochianen, die
we vlak voor de paasdagen willen verrassen. We zamelen weer twee weekeinden
achter elkaar houdbare producten, zoals vruchten in blik en (paas)chocolaatjes in.
In het weekeinde van 25/26 maart en 1/2 april kunt u deze producten in de manden achter in de kerk inleveren. Vers fruit graag in het 2e weekeinde meenemen.
Kindernevendienst
Vanaf 2017 is de kinderwoordendienst alleen maar mogelijk op de tweede en de
vierde zondagen per maand. Dat vinden wij ontzettend jammer. Wij zijn op zoek
naar een versterking voor de derde zondag. Misschien is dat iets voor u? Laat ons
weten via parochiesecretariaat. Deze maand zijn alle kinderen welkom op 14 en
26 maart.
André Harren en Alena Boer
Inside Out
Ben je nieuw in één van onze geloofsgemeenschappen en ben je nieuwsgierig 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 updates naar onze facebookpagina,
www.facebook.com/rkjinsideout
De jongeren van Inside Out

Laatste avond Oecumenisch Leerhuis
Op maandagavond 6 maart zal de laatste avond van het Oecumenisch Leerhuis in
het teken staan van barmhartigheid en kunst. Uitleg bij de 'Zeven werken van
barmhartigheid' van de Meester van Alkmaar zal worden afgewisseld met muziekwerken en gedichten over barmhartigheid. Petra Oudshoorn en diaken Jos van
Adrichem zijn deze avond de inleiders. Het Oecumenisch Leerhuis vindt plaats in
de Abdijkerk en begint om 20.00 uur. Aanmelding is niet nodig.
Paaseieren schilderen
Schilder nu zelf een mooi paasei, een echt ei of een kaars in de vorm van een ei.
Het wordt vast een mooi kunstwerkje om thuis uw paasversiering mee te verrijken. Het schilderen vindt plaats op donderdag 30 maart in de Emmauskerk, van
10.00 tot ca. 13.30 uur. Voor het materiaal wordt een bijdrage van € 10,- gevraagd. Hier wordt dus voor gezorgd. Voor een verzorgde lunch wordt een vrije

bijdrage zeer op prijs gesteld. Meld u voor deze activiteit aan bij het secretariaat
van de Emmaus: emmaus@p4ev.nl of 070 3665562.
Matteüspassie
Het middenkoor Voice of Praise uit Pijnacker brengt op zondag 2 april om 14.30
uur in de Emmauskerk de Matteüspassie ten gehore. De schrijver, Piet van Midden, en de componist, Gerard van Amstel, hebben bij dit werk de koralen van Johann Sebastian Bach gebruikt. Aanmelding is niet nodig. De entree is gratis. Door
het koor zal wel een vrije bijdrage worden gevraagd voor een goed doel dat Voice
of Praise met haar optredens steunt.
Stille Omgang
In de nacht van zaterdag 18 naar zondag 19 maart vindt in Amsterdam voor de
136ste keer de Stille Omgang plaats. Jaarlijks doen ongeveer 5000 mensen mee
aan deze tocht, waarbij het ‘Mirakel van Amsterdam’ wordt herdacht. In 1345
vond dit wonder plaats, toen bleef een hostie van een zieke zelfs in het vuur ongeschonden. Om 21:45 uur vertrekken de bussen uit Voorburg. Na aankomst in
Amsterdam wordt de Stille Omgang, die ongeveer een uur duurt, in het oude centrum gelopen. Daarna is er een eucharistieviering in de Krijtberg. De bussen vertrekken weer naar Voorburg rond 01:15 uur. Achterin de kerk vindt u de flyers
met meer informatie en inschrijfformulier.
Johan Blonk, werkgroep bedevaarten, locatie Maria Eik en Duinen
06 22903857
Thuis komen van een bedevaart naar Lourdes voelt als herboren zijn
Negen dagen onderweg zijn, de dagelijkse zorgen thuis laten en de dingen delen
die je wilt delen met medepelgrims, zijn ingrediënten voor een ontspannen thuis
komen. Een bedevaart naar Lourdes biedt echter meer dan dat. Je verlangens, pijnen en verdriet in het leven mag je er toevertrouwen aan Maria. Als je haar vraagt
om jouw voorspreekster bij God te zijn, en je op Maria’s gebed en op Gods barmhartigheid vertrouwt, kun je in Lourdes veel ballast achterlaten en voelt het als
herboren als je weer thuis bent.
Ervaar het zelf door van 20 tot en met 29 september mee te gaan met de gezamenlijke Lourdesbedevaart van parochie Maria Sterre der Zee en parochie de Vier
Evangelisten.
Kom vrijblijvend naar één van onze informatiebijeenkomsten:
zaterdag 25 maart, 10.30 uur in de Emmauskerk, Leyweg 930;
zaterdag 22 april, 10.30 uur in de Marlotkerk, Bloklanderplein 15.

Meer informatie en aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij de contactpersoon van uw geloofsgemeenschap:
Johan Blonk, 06 22 90 38 57, j.blonk@haeghegroep.nl
Bijzondere reis voor 50+
Van 12 t/m 17 juni organiseert de Gemeenschap Emmanuel een reis voor 50plussers naar Paray-le-Monial in midden Frankrijk. Thema van de reis is “Kom en
zie”. Dagelijks is er een goed inhoudelijk programma, wordt er een inleiding gegeven, wordt de H. Mis gevierd en er is tijd voor ontmoeting en gezelligheid. Reis
per touringcar, verblijf in een goed hotel. Meer info: www.emmanuelnederland.nl
of bel 077 3828249
Doolhof
Een tijdje geleden waren wij in Frankrijk in de kathedraal. Al eeuwenlang ruimen
ze één keer in de maand de stoeltjes op en dan wordt het ‘doolhof’ zichtbaar. Als
stil gebed, als boetedoening, of gewoon ter ere van de Hemelse Vader (Moeder),
volgen mensen het patroon op de vloer als bidweg. Mensen doen het met overgave, het is een serieuze zaak.
Heel anders was dat vorige maand in onze eigen kerk. Bij de wandeling naar de
Communie stapte één van de kinderen zorgvuldig van het ene zwarte steentje
naar het andere. Zorgvuldig zijn eigen weg bepalend, maar zichtbaar met plezier.
In vreugde óp naar de tafel van de Heer.
Ook al zijn we soms wat somber gesteld, van de kinderen leren wij dat er toch ook
veel is om gelukkig mee te zijn. De afgelopen weken voerden wij de actie Kerkbalans. Bij de meeste parochianen is iemand op bezoek geweest met de enveloppe,
of om de enveloppe te halen. Heel veel van u deden de enveloppe zelf al in de
witte kist. Heel fijn dat er weer zoveel mensen willen meedoen met de actie Kerkbalans. Deze week maakten wij de tussenstand op. Hoewel we iets lager uitkomen
dan vorig jaar, mag het resultaat er weer zijn. Dank voor uw bijdrage! De lopers
bedankt voor hun inzet! Vol goede moed gaan wij op weg. Stapje voor stapje op
naar een mooi resultaat!
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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13.00
10.00 Freek Staffeleu, ov Zuster Lucienne Trees Giezeman,
Riet Grondstra-Alhers
10.00
13.00
10.00 ov oud Henk vdr Ark en Nel vdr Ark-van Veen, Aad de Kok,
Willem Bogaartz, Hans Janssen, ov oud Arie Hartman en
Mien Hartman-v Niel en dochter Lida, Annie LaurierOosterveen, Nicolaas vdr Waart, uit dankbaarheid
10.00 Astrid de Bruijn-Oud
13.00
10.00 Anton Wessels en ov fam, Dien Stokvis-Vonk, Willie Maakal,
Juul Kuik-van Rooij, ov ouders Rijns
10.00
13.00 Freek Staffeleu, Dorus vdr Lans en ov fam, uit dankbaarheid en zegen voor dochter en haar gezin
10.00 Willem Bogaartz, Riet Grondstra-Ahlers, Annie LaurierOosterveen, Daniel Sax vdr Weijden, Aleida AkkermansSax vdr Weijden
10.00 Astrid de Bruijn-Oud

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken
op rekeningnummer: NL64INGB0000260089
t.n.v. Maria van Eik en Duinen
Collecte
De collecte van de maand februari bedroeg € 1589,30
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage !

Liturgisch rooster maart
1e zondag van de vastentijd
13.00 u. Eucharistieviering met samenzang
1e zondag van de vastentijd
10.00 u. Gezamenlijke Eucharistieviering in de Emmauskerk
10.00 u. Viering
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5 zondag van de vastentijd
13.00 u. Eucharistieviering met samenzang
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5 zondag van de vastentijd
10.00 u. Kinder- en Gezinsviering m.m.v. Gezinskoor

2e zondag van de vastentijd
13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
2e zondag van de vastentijd
10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
10.00 u. Viering
3e zondag van de vastentijd
13.00 u. Woord- en Communieviering met samenzang
3e zondag van de vastentijd
10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantorij
10.00 u. Viering
4e zondag van de vastentijd
13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
4e zondag van de vastentijd
10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengdkoor
10.00 u. Viering
e

e

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

