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Vrijdag 12/zaterdag 13 mei: Schilderworkshop 'Mijn beeld van Maria' 

Heb je plezier in schilderen en lijkt het je een uitdaging om jouw beeld van Maria 
aan het schildersdoek toe te vertrouwen, kom dan naar de workshop 'Mijn beeld 
van Maria', op vrijdag 12 mei in de pastorie van de Emmauskerk, of op zaterdag 
13 mei in die van de kerk Maria van Eik en Duinen. Beide workshops beginnen om 
10.00 uur en eindigen rond 15.00 uur. Voor doek, acrylverf en penselen wordt ge-
zorgd, evenals voor de lunch. Na een korte inleiding door diaken Jos van Adrichem 
over Maria gaan we aan de slag. Kunstenares Ellen Vermeulen zal de workshop 
begeleiden. Voor de materialen wordt een bijdrage van €10,- gevraagd. Voor de 
lunch wordt een vrije bijdrage op prijs gesteld. Zin en tijd om mee te doen? 
Meld je dan aan bij het secretariaat Emmaus (emmaus@p4ev.nl of 070 3665562, 
voor deelname op vrijdag) of bij het secretariaat Maria van Eik en Duinen 
(mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413, voor deelname op zaterdag). 

Viering voor oudere parochianen 

Op dinsdag 16 mei is er om 10.00 uur weer een viering voor oudere parochianen. 
Na de viering is er een gezellig samenzijn in de pastorie. Een grote groep parochia-
nen ontvangt een uitnodiging, maar ook zonder uitnodiging bent u van harte wel-
kom. Geeft u zich wel even op bij het parochiesecretariaat, 070 3979413. 

Zondag 21 mei: 
De schoonheid van Maria in de zang en andere vormen van kunst 

Koren van onze parochie zingen deze middag in de kerk Maria van Eik en Duinen 
liederen over en tot Maria. Door parochianen gemaakte kunstwerken betreffende 
Maria, waaronder de op 12 en 13 mei geschilderde doeken, worden dan getoond. 
Gesproken teksten en samenzang maken deze bijeenkomst in het kader van mei-
maand Mariamaand' compleet. De bijeenkomst vangt aan om 13.00 uur en zal tot 
ca. 14.30 uur duren. 
De toegang is gratis. Een vrije bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld. De 
opbrengst zal ten goede komen aan diaconale activiteiten van de parochie. 
Wie zelfgemaakte Maria-kunstwerken deze middag graag wil laten zien aan de
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bezoekers van de bijeenkomst, kan zijn of haar schilder-, boetseer-, borduur-, ba-
tikwerk, enzovoorts van 15 t/m 19 mei tussen 10.00 en 12.30 uur brengen naar de 
pastorie van Maria van Eik en Duinen, graag voorzien van een naam, adres en tele-
foonnummer van de eigenaar.  

Bedevaart op Hemelvaartsdag 

Sinds 1988, toen pastoor Hofstede een oude 
traditie herstelde, vindt er ieder jaar op Hemel-
vaartsdag een bedevaart plaats naar de ruïne van 
een kapel uit de 12de eeuw, die zich op de begraaf-
plaats van Eik en Duinen bevindt. In alle vroegte 
vertrekken er die dag vanaf alle kerklocaties in Den 
Haag groepjes mensen om op weg te gaan. Het is 
een bijzondere ervaring zo samen te lopen, in stilte, 
de rozenkrans biddend, in de langzaam wakker 
wordende stad. 
Dit hele jaar wordt er met verschillende activi-
teiten de Reformatie van 500 jaar geleden her-
dacht. 

Vandaar dat dit jaar deze bedevaart een oecumenisch karakter zal hebben en er 
ook protestantse deelnemers vanaf hun kerklocaties meewandelen. 
Wandelt u mee dit jaar? Vertrek 06.15 u. vanaf Maria Eik en Duinen, Loosduinse 
Hoofdstraat 4. 

VERGEET U ZICH NIET OP TE GEVEN VOOR DE LOURDESBEDEVAART VAN 20 TOT 28 SEPTEMBER 
DIT JAAR. ER ZIJN NOG PLAATSEN VRIJ IN BUS EN VLIEGTUIG. 

Cisca van der Sluijs, 06-28327388 

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 of 
telnr. 0164-673976. 
Meer informatie bij Martha Vermeulen, 070-3259985 of 06-44422379 
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Woensdag 31 mei: Food for faith  

Na het favoriete Bijbelverhaal van diaken Jos, over Jozef de dromenkoning, tijdens 
de eerste Food-for-faith-bijeenkomst, is het nu de beurt aan Bart van Leeuwen 
om zijn favoriete Bijbelverhaal met de aanwezige tafelgenoten te delen. Om 18.30 
uur gaan we aan tafel. Wie zin heeft om mee te helpen koken, is om 16.30 uur 
welkom. Rond 20.30 uur zijn maaltijd en Bijbelverhaal afgerond, is de afwas ge-
daan en kunnen we weer naar huis. Ben je tussen de 15 en 35 jaar, eet en doe dan 
gezellig mee in de pastorie van gemeenschap Maria van Eik en Duinen. Meld je 
wel vooraf even aan via diaken.josvanadrichem@p4ev.nl 

Aanmelding vormselvoorbereiding 

In juni zullen we weer starten met een nieuwe groep jongeren, die gevormd wil-
len worden.  Samen met leeftijdsgenoten wordt uw kind bewust gemaakt van de 
kracht en waarde van de Heilige Geest en leert het vertrouwen op deze Helper. Zo 
bouwen ze aan een gelovig houvast voor de rest van zijn/haar leven. Na de voor-
bereiding zal in een feestelijke eucharistieviering, door of namens de bisschop, 
het sacrament van het heilig Vormsel worden toegediend. 
Aanmelden voor deelname aan het vormselproject bij het centraal parochie secreta-
riaat, Leyweg 930, tel. 070 3080414, e-mail  cps@rkparochiedevierevangelisten.nl  
Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst waar 
aanvullende informatie wordt gegeven.  

Engeline van der Ark, e-mail engelinevdark@gmail.com   

Koffiegroep 

Omdat er een paar dames zijn uitgevallen zoeken wij versterking. 
Wie zou er 1 x per maand voor onze kerkgangers op zondag een heerlijk kopje 
koffie of thee willen schenken. Het is altijd gezellig. 

Graag melden bij Greet Boek of het parochiesecretariaat. 

Inside Out 

Ben je nieuw in één van onze geloofsgemeenschappen en ben je nieuwgierig of 
wil je mee doen met onze activiteiten voor jongeren? 
Kom dan gerust naar één van onze bijeenkomsten.  
Ga voor meer info en updates naar onze facebookpagina,  
www.facebook.com/rkjinsideout 
Ook is onze website weer online! www.rkjinsideout.nl  

De jongeren van Inside Out 
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Kindernevendienst 

Juffrouw Alena gaat iets anders doen tijdens de kinderwoorddienst van 14 mei as. 
Het wordt heel leuk en is passend voor deze maand en dit jaar. Wil je weten wat 
er komt, kom allemaal naar de viering van 10.00 uur die dag. We willen niet alles 
prijsgeven maar kunnen wel zeggen dat als je er niet bij bent geweest, je iets ge-
mist hebt". 

Werkgroep kinderwoorddienst  

Koks/serveerders gezocht 

Voor de maaltijdverzorging in buurtcentrum De Luifel aan het Weigeliaplein zoe-
ken we nog enkele vrijwilligers die graag willen koken of serveren voor een groep 
van ca. 25 personen. We verzorgen de warme maaltijd één keer in de 14 dagen op 
vrijdag tussen de middag. Elke vrijwilliger is ongeveer één keer in de maand aan 
de beurt om te koken of serveren. 
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met diaken Jos van Adrichem 
(diaken.josvanadrichem@p4ev.nl). 

Inzameling houdbare levensmiddelen voor parochiële noodhulp 

Vanaf deze maand staat er permanent een mand achter in de kerk voor de inza-
meling van houdbare levensmiddelen ten behoeve van gezinnen die voor het 
kunnen voeden van de gezinsleden een steuntje in de rug nodig hebben. Dit rug-
gensteuntje bieden wij door ze maandelijks een pakket houdbare levensmiddelen 
te geven. De ingezamelde levensmiddelen worden tijdens de viering op de laatste 
zondag van de maand met de offergaven/collecte mee aangedragen en na deze 
viering naar de Emmauskerk gebracht. Daar worden ze verdeeld over de pakket-
ten die op de eerste dinsdag van de maand aan armlastige gezinnen, wonend bin-
nen de grenzen van onze gehele parochie, worden verstrekt. Door de werkgroe-
pen diaconie bij de verschillende geloofsgemeenschappen en/of door de Parochi-
ele Caritas Instelling worden gezinnen voorgedragen om voor de maandelijkse 
verstrekking van een pakket levensmiddelen in aanmerking te komen. Deze ge-
zinnen komen niet in aanmerking voor de officiële voedselbank, maar hebben 
evenwel grote moeite om financieel rond te komen. 
Nadat dit door middel van screening is vastgesteld, kunnen zij voor een bepaalde 
periode maandelijks een levensmiddelenpakket afhalen. Zou het ons als geloofs-
gemeenschap gaan lukken om hier elke maand, met een ruim gevulde mand inge-
zamelde producten, aan bij te dragen? 

Alvast veel dank daarvoor!   
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Actie Kerkbalans- Splinter  

Wat is dat irritant zeg! Ik heb een splinter in mijn vinger en als ik hem een beetje 
verkeerd raak, dan prikt ie. Eerst dacht ik nog hij zweert er wel uit, maar dat is niet 
gebeurd. Voor een pincet zit ie te diep en dat gepeuter, daar houd ik niet van, 
dus... Het is een ‘goede’ herinnering aan het hongerdoek. Toen ik de randjes voor 
het eerst in de verf had gezet zou ik ze gaan schuren en prik..! En nu zit ie daar, in 
mijn vinger.  
Raar eigenlijk, dat hongerdoek, daar heb ik best wel goede herinneringen aan. Het 
is een mooi project geworden, waar we met veel parochianen aan gewerkt heb-
ben. En het was mooi iedere week weer een stukje nadere toelichting te krijgen 
en iets om nog eens over na te denken. En zo werd het nog meer een project voor 
de vier kerken in onze parochie. Maar ja, die splinter maakt de herinnering minder 
zoet.  
Toch heeft het twee kanten. Misschien niet leuk, maar soms moet je een prikje 
hebben om je gedachten weer op de rails te krijgen. Veel dingen lopen vanzelf, op 
routine, zeg maar, en dan gaat het opeens met net te weinig aandacht. En dan 
loop je een splinter op, of de splinter doet weer van zich horen.  
De actie kerkbalans loopt al weer een paar maanden. Gelukkig denkt u geregeld 
aan uw parochie, u doet mee, u bidt mee, en natuurlijk, u maakt regelmatig uw 
bijdrage over. Heel goed, bedankt voor uw bijdrage. 
Maar... toen we deze week nog eens keken naar het resultaat werd ik wel een 
beetje benauwd. We blijven ietsje achter bij de planning en dat is zorgelijk. Met 
het bestuur willen wij u graag informeren over de stand van zaken. Daarover komt 
er een brief. Een speldenprikje, een herinnering aan wat we samen hebben en 
wat we koesteren.  

Jaar    datum   stand     jaartotaal   begroot 

2015    15/4     39.044   70.000     75.000 
2016    13/4     36.003   65.000     70.000 
2017    12/4     33.321     ?        70.000 

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 

 

 



 

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 

 

Gebedsintenties mei 

 

 

 

  

 

 

 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

†     31 - 03  Bep Caminada 

  

di 2 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 

za 6 13.00 Ov fam v Son-Duivestijn, Riet Grondstra-Ahlers 

zo 7 10.00 Freek Staffeleu, Willie Maakal, Juul Kuik-van Rooy, An Koks-v 
Hoof 

di 9 10.00  

za 13 13.00 Aad de Kok, Nel vdr Kooij, Toon Vermeule 

zo 14 10.00 Willem Bogaartz, Sien Noordermeer-Preuser, Annie Laurier-
Oosterveen, uit dankbh, Francien Hollander-Groenewegen, 
Deta vdn Broek-Giezeman, ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk 

di 16 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 

za 20 13.00 Uit dankbaarheid 

zo 21 10.00 Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, Riet Grondstra-Ahlers, 
James Bigbij 

di 23 10.00 Uit dankbaarheid 

do 25 10.00  

za 27 13.00 Freek Staffeleu 

zo 28 10.00 Willem Bogaartz, Willie Maakal, Juul Kuik-van Rooy, Annie 
Laurier-Oosterveen, Nel vdr Kooij, Toon Vermeule, Fran-
cien Hollander-Groenewegen, Deta vdn Broek-Giezeman, 
Jan Hegge, Gerard van Heijningen, voor een verjaardag  

di 30 10.00  
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Liturgisch rooster mei 

 

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 april bedroeg € 2795,00 
Voor de Vastenaktie bracht u een bedrag van € 1001,00 bijeen. 
 
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage! 
 

za 6 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 7 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

di 9 10.00 u. Viering 

za 13 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 14 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantorij de Vier Evangelisten 

di 16 10.00 u. Viering 

za 20 21.30 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 21 10.00 u. Eerste Heilige Communieviering m.m.v. Gezinskoor 

di 23 10.00 u. Viering 

do 25  
10.00 u. 

Hemelvaartsdag 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor  

za 27 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 28 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Herenkoor 

di 30 10.00 u. Viering 

za 3 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang  

zo 4  
10.00 u. 

Eerste Pinksterdag 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

ma 5  
10.30 u. 

Tweede Pinksterdag 
Gezamenlijke Eucharistieviering in de Pastoor van Arskerk 



 

 
 


