
Nieuwsbrief april 2017 
R.K. Parochie de Vier Evangelisten 

Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen 
 

secretariaat: Loosduinse Hoofdstraat 6, ma 
t
/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  jaargang 4 -2015 

 

Palmpasenstokken maken  

Op woensdag 5 april om 14.00 uur kunnen de kinderen van de basisschool weer 
Palmpasenstokken maken in de pastorie van de kerk van Maria van Eik en Duinen. 
Dit is voor alle kinderen die mee gaan lopen in de Palmpasenoptocht op zondag 9 
april om 10.00 uur in de kerk van Maria van Eik en Duinen tijdens een speciale ge-
zinsviering. Tijdens deze viering zijn de kinderen van harte welkom bij een speciale 
kindernevendienst. Na afloop van de viering mogen jullie de Palmpasenstokken 
naar ouderen en zieken brengen. Als je komt knutselen, neem dan zelf versiering, 
snoep en fruit mee om je stok mooi te maken. Stokken zijn aanwezig.  
Komen jullie ook? Het wordt vast weer heel gezellig. 

Anja de Kok,  
werkgroep gezinsviering 

Werkgroep Oecumene 

Op dinsdagavond 11 april vindt er om19.00 uur in de Jozefkapel een Taizéviering 
plaats. 

Kinderkruisweg op Goede vrijdag 

Op Goede vrijdag, 14 april, vindt er in de kerk Maria van Eik en Duinen een specia-
le kinderkruisweg plaats. Diaken Jos van Adrichem maakt dan samen met de aan-
wezige kinderen een voettocht langs de staties in de kerk. Deze staties vormen 
samen het lijdensverhaal van Jezus waarover zal worden gelezen en gezongen. De 
kinderkruisweg begint om 11.00 uur en wordt speciaal aanbevolen voor kinderen 
die zich voorbereiden op hun eerste heilige communie.   

Paaseieren zoeken  

Op Eerste Paasdag na de hoogmis van 10.00 uur kunnen de kinderen weer paasei-
eren komen zoeken. Bij goed weer liggen de paaseieren in de tuin verstopt en bij 
slecht weer in de pastorie. Er is een extra groot ei of haas  te bemachtigen. Komen 
jullie ook? 

Anja de Kok,  
werkgroep gezinsviering
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Paasbrunch 

Na het succes van de afgelopen jaren organiseert de werkgroep Diaconie dit jaar 
weer een gezellige paasbrunch op maandag 17 april, tweede paasdag, van 12.00 – 
14.30 uur in de Emmauskerk aan de Leyweg, bedoeld voor alle parochianen van 
de parochie deVier Evangelisten. Er zijn geen kosten aan verbonden, wel wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
U kunt zich opgeven o.v.v. naam, adres en telefoonnummer op maandag tot en 
met donderdag van 9.30 – 12.00 uur bij  het centraal parochiesecretariaat, tel 
070-3080414 of email:  cps@rkparochiedevierevangelisten.nl       

Namens de werkgroep Diaconie, 
Anja de Bruijn 

Theatervoorstelling ‘De omzieners’ op woensdagavond 19 april 

Dit theaterstuk wordt uitgevoerd onder regie van de Joseph Wresinski Cultuur 
Stichting door acteurs die, ondanks hun armoede, door toedoen van de stichting 
de kans krijgen om, met coaching door professionele acteurs, hun acteertalent te 
ontplooien. De voorstelling draait om een tuinman. Op de begraafplaats waar hij 
werkt, ontmoet hij mensen uit de wereld van het hebben en uit de wereld van het 
zijn……. Wie zouden de meest gelukkige zijn?  
De voorstelling vindt plaats in de Emmauskerk en begint om 20.30 uur. De toe-
gang is gratis. 

Film en gezellige broodmaaltijd in de Pastoor van Arskerk 

Op zaterdagmiddag 22 april is er in de Pastoor van Arskerk weer een filmmiddag. 
Deze begint om 14.30 uur. We kijken dan naar ‘De Apostel’, een waargebeurd 
verhaal over Akim, een jonge moslim in Frankrijk, die samen met zijn broer wordt 
opgeleid tot imam. Maar op enig moment breekt Akim met de religie van zijn fa-
milie en sluit hij zich aan bij een kerk…..  
Deze zaterdag houden we na de film een gezellige gezamenlijke broodmaaltijd. 
We vieren nog volop Pasen en daar hoort een maaltijd bij. De maaltijd begint om 
17.00 uur en zal om 18.30 uur zijn beëindigd. Ook wanneer u niet naar de film 
komt, bent u van harte uitgenodigd om aan de maaltijd deel te nemen. Voor 
deelname aan de maaltijd, graag reserveren. Dat kan tot en met donderdag 20 

april. Voor de maaltijd wordt een vrije financiële bijdrage zeer op prijs gesteld. 

Viering 4 mei 

Op 4 mei vindt in onze kerk weer een oecumenische viering plaats voorafgaand 
aan de nationale dodenherdenking. Om 19.00uur gaat de kerk open. Er kan dan 
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een vredeswens aan de krans worden gehecht. Om half acht begint de viéring en 
om 19.50 uur gaan wij gezamenlijk de krans bij het monument neerleggen. 

Werkgroep Oecumene 

Mededelingen 

Aan eind van elke weekeind viering worden er altijd een aantal mededelingen 
voorgelezen. Soms zijn het er maar een paar, soms zijn het er veel. Mededelingen 
worden ons aangereikt vanuit de werkgroepen, dus we willen ook niemand te-
leurstellen. Wellicht kunt u niet alle mededelingen onthouden, maar u kunt ze 
thuis nog wel rustig nalezen. Op de website www.rkparochiedevierevangelisten.nl 
worden ze iedere week gepubliceerd. Als u op de website van onze parochie bent, 
kiest u voor "Maria van Eik en Duinen", klik dan op "nieuws" en kies dan voor "lo-
kaal nieuwsblad". 

Namens de redactie van de website, 
Peter Visser 

Maak u met Hemelvaart vrij voor God! 
Het weekend van Hemelvaartsdag is een mooie tijd om eens intensief bezig te zijn 
met je geloof. Wilt u daar eens tijd voor vrij maken? Kom dan naar een Cursillo-
weekend: geen stille retraite maar vrolijke, blije ontmoetingen met elkaar en met 
de Heer. Kom het zelf ervaren: laat u raken door Zijn aanwezigheid! Het Cursillo-
weekend wordt dit jaar gehouden in prachtig gelegen bezinningscentrum ‘Onze 
Lieve Vrouw ter Nood’ in het Noord-Hollandse Heiloo vanaf 25 mei (17.00 uur) 
t/m 28 mei (17.00 uur).  
Opgeven kan via: www.cursillo.nl of info@cursillo.nl, tel. 0164-673976. 
Meer informatie bij Martha Vermeulen, 070-3259985 of 06-44422379 
 
Zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren  
Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen voor iedereen tussen 
de 8 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom Rotterdam en duren van zondag 
16 t/m zaterdag 22 juli. Er zijn drie zomerkampen, die ingedeeld zijn op leeftijd. 
Kinderkamp: 8-12 jaar (€ 120,00 per kind) in Amerongen 
Tienerkamp: 13-14 jaar (€ 130,00 per tiener) in Lisse 
Jongerenkamp: 15-17 jaar (€ 140,00 per jongere) in Roosendaal. 
De genoemde prijs voor het kamp dekt alle kosten: verblijf, maaltijden en activi-
teiten. Kinderen, tieners en jongeren kunnen zich opgeven vóór 10 juni 2017. 
Meer informatie en een digitaal inschrijfformulier zijn te vinden op 
www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen  of via  
pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl  
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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 bijeen-
komsten. 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 

Bedevaarten 

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bede-
vaarten naar Banneux. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: 

Een één-daagse bedevaart op zaterdag 6 mei 2017, kosten € 54.- 
Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 19 mei t/m 
dinsdag 23 mei 2017, kosten € 260.- 

Een twee-daagse bedevaart op 27 en 28 mei 2017, kosten €119.- 

Verdere informatie bij Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 0153693148 
e-mail : paula_opstal@hotmail.com  
 
Nieuws uit de werkgroep bedevaarten 

Nogmaals maken wij u graag attent op de bedevaart van onze parochie naar 
Lourdes in september dit jaar. 
De reis met de bus is van 20 t/m 28 september en met het vliegtuig van 22 t/m 27 
september.  
De groepen zullen in Lourdes een gemeenschappelijk programma hebben. 
De kosten voor beide reismogelijkheden zijn 899,- euro. 
Financiën mogen geen belemmering vormen om mee te gaan.  
Informeert u anders bij mij. De volgende informatiebijeenkomst is op zaterdag 
22 april in de Marlotkerk aan het Bloklanderplein 15 te Den Haag om 10:00 uur. 

Johan Blonk, 06 22903857 
werkgroep bedevaarten, locatie Maria Eik en Duinen 

  

http://www.facebook.com/rkjinsideout
mailto:paula_opstal@hotmail.com


 

  

Actie Kerkbalans - Nieuw pak 

De lente kleurt de aarde langzaam groen. Tussen het groen verschijnen voorzich-
tig wat bloemen. De aarde komt weer tot leven. Onzichtbaar in de aarde zoeken 
de wortels hun weg naar voedsel en water. Boven de grond zoekt de plant een 
weg naar het licht. Water en licht geven aan de wereld nieuw leven.  
Al weer een flink tijdje geleden was ik misdienaar bij de zusters. Op een keer rond 
aswoensdag moesten wij even nablijven. Er kwam een zuster bij en zij nam ons de 
maat. Wisten wij veel. Toen wij kwamen voor de paaswake hingen er opeens al-
lemaal nieuwe ‘togen’ in de sacristie, voor ieder één, en hij paste precies. Een 
nieuw pak, zodat wij op ons paasbest het grote feest konden meevieren. Zó kon je 
van afstand al zien, dat alles nieuw zou worden. Nieuwe kleren, nieuwe mensen, 
nieuw leven.  
In de kerk staat (stond) het hongerdoek. Licht en water spelen daar doorheen. 
Veel mensen hebben eraan gewerkt. Vele anderen hebben op hun eigen wijze een 
andere invulling gegeven aan wat op het doek is uitgebeeld. Misschien inspireert 
het u ook nog wel? De eigen creativiteit krijgt een impuls, nieuw leven… 
Heel veel parochianen hebben ook meegedaan aan de actie Kerkbalans. De lo-
pers, natuurlijk, zij hebben u bezocht en de envelopjes weer opgehaald. Maar u 
heeft die envelopjes gevuld met het goede nieuws. U wilt bijdragen aan de vitale 
parochie die wij samen willen zijn. Uw kerkbijdrage geeft daar een goede basis 
aan. Op 22 maart was de stand € 27.800. Dank daarvoor! 
Samen werken aan nieuw leven! Zalig Pasen! 

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 

 

 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

†     01 - 03  Francien Hollander- Groenewegen 

†   02 - 03  Deta van den Broek- Giezeman 

†   14 - 03  Jan Stokvis 
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Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 

 

Gebedsintenties april 

 

 

 

 

 

za 1 13.00 Uit dankbaarheid 
zo 2 10.00 Jo Scholtes-Heppe en zoon Frits, voor het welzijn van een 

jarige dochter, Annie Laurier-Oosterveen 
di 4 10.00 Anton Wessels en ov familie 
za 8 13.00  
zo 9 10.00 Freek Staffeleu, ov fam van Son-Duivesteijn, voor het 

gezin Jacobsen-Duijndam, Mieke vdr Waart-v Grol, Daniell 
Sax vdr Weijden, Nel vdr Kooij, Toon Vermeule, voor het 
welslagen van een operatie 

za 15 21.30 Nicolaas vdr Waart 
zo 16 10.00 Aad de Kok, Willem Bogaartz, Dien Stokvis-Vonk, Willie 

Maakal, Juul Kuik-v Rooy, Toos Grimbergen-Bergenhenen-
gouwen, Riet Grondstra-Ahlers, Koos Valentin, Annie Lau-
rier-Oosterveen, Nicolaas vdr Waart, Mieke vdr Waart-v 
Grol, Elisabeth vdr Waart 

di 18 10.00 Astrid de Bruijn-Oud  
za 22 13.00 Uit dankbh en zegen fam Jeursen- vdr Enden, uit dankbh 

en zegen fam Jeursen-v Son, Wim Duijndam en zijn gezin 
zo 23 10.00  Ov oud Henk vdr Ark en Nel vdr Ark-v Veen, voor lev en ov 

fam Giezeman-Franken, voor het werk onder de straatkin-
deren in Kinshana-Congo, Henk Verbeek, Freek Staffeleu 

di 25 10.00  
za 29 13.00 Ov fam Jeursen-vdr Wilk, gezin Bergenhenengouwen-

Duijndam 
zo 30 10.00 Ov oud Arie Hartman en Mien Hartman v Niel en dochter 

Lida, Annie Laurier-Oosterveen, uit dankbh, Toon Vermeule, 
Nel vdr Kooij, An Koks-v Hoof 



 

  

Liturgisch rooster april 

 

za 1  
13.00 u. 

5e zondag van de vastentijd 
Eucharistieviering met samenzang 

zo 2 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

di 4 10.00 u. Viering 

za 8  
13.00 u. 

Palmzondag 
Eucharistieviering met samenzang  

zo 9  
10.00 u. 

Palmzondag 
Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

di 11 10.00 u. Boeteviering met biechtgelegenheid tijdens en na de viering 

  19.00 u. Taizéviering in de Jozefkapel 

do 13  
19.00 u. 

Witte Donderdag 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor 

vr 14  
11.00 u. 
15.00 u. 
19.00 u. 

Goede Vrijdag 
Kinderkruisweg 
Kruisweg m.m.v. Cantorij de Vier Evangelisten 
Plechtigheden m.m.v. Herenkoor 

za 15  
21.30 u. 

Stille Zaterdag 
Paaswake m.m.v. Gemengdkoor 

zo 16  
10.00 u. 

Eerste Paasdag 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 
Na de viering is er voor de kinderen paaseieren zoeken 

ma 17  
10.00 u. 

Tweede Paasdag 
Gezamenlijke viering in de Emmauskerk 

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. Woord- en Communieviering m.m.v. Herenkoor 

di 2 10.00 u. Viering 

za 6 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 7 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 maart bedroeg € 1713,96 
 
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!  

 

 

 

 

 


