Nieuwsbrief augustus 2017
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Maria ten Hemelopneming
Op het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, dinsdag 15 augustus, vieren we
de Eucharistie in de kerk van Maria van Eik en Duinen om 19.00 uur. Heeft u nog
Mariadevotionalia die u wilt laten zegenen, neemt u ze dan gerust mee naar de
kerk en leg ze vooraan neer op het tafeltje bij het altaar. Tijdens de viering zal de
zegening plaats vinden.
Kerkproeverij
Na de vieringen op zaterdag 26 en zondag 27 augustus ontvangt u een kaart
waarmee u iemand uit uw familie-, vrienden- of kennissenkring kan uitnodigen
om op zondag 10 september met u mee naar de kerk te gaan. We doen op die
zondag mee aan de landelijke actie 'Kerkproeverij', een initiatief van kerken dat
enkele jaren geleden in Groot Brittannië is gestart als 'Back To Church Sunday'. In
het parochieblad Spirit heeft u daar meer over kunnen lezen. Bij 'Kerkproeverij'
worden alle trouwe kerkgangers uitgenodigd om iemand, die niet of minder vertrouwd is met de kerk, op die bewuste zondag mee te vragen. Het is 10 september ook ziekenzondag en dus een mooie gelegenheid voor onze 'introducees' om
niet alleen te ervaren wat wij normaal op zondag ervaren, maar ook getuigen te
zijn van het toedienen van dit bijzondere sacrament.
Terugkomviering voor eerste communicanten met kinderzegen voor alle aanwezige kinderen op zondag 3 september
Op zondag 3 september a.s. zijn alle kinderen van de hele parochie, die in mei hun
eerste heilige communie hebben gedaan, van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een speciale terugkomviering. Ook broertjes en zusjes, vriendjes en
vriendinnetjes zijn van harte welkom. Tijdens deze viering zullen pastoor Kees
Dernee en diaken Jos van Adrichem aan alle kinderen in de kerk de kinderzegen
geven.
Deze terugkomviering met kinderzegen vindt plaats in de geloofsgemeenschap
Maria van Eik en Duinen en begint om 10 uur.
Kinderen die tijdens deze viering mee willen zingen in een gelegenheidskinderkoor
moeten om half tien aanwezig zijn om nog even te kunnen repeteren. Na afloop
van de viering wordt gezellig koffie, thee en limonade gedronken. Ieder gezin is
uitgenodigd om zoete of hartige versnaperingen voor bij de koffie/thee mee te
t
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brengen. Dat hoeft niet meer te zijn dan een hoeveelheid, voldoende voor uw eigen gezin.
Kinderwoorddienst
Het is heel fijn dat Loysa de werkgroep kinderwoorddienst komt versterken. Vanaf
september kunnen we dan ook weer kinderwoorddienst aanbieden op elke tweede, derde en vierde zondag van de maand.
Werkgroep kinderwoorddienst
Gedateerde paaskaarsen
In de kast van de sacristie liggen nog een aantal gedateerde paaskaarsen en wel
van de jaren 1992, 1999, 2003, 2006 en 2007. Mocht een van deze jaren voor u
een bijzondere betekenis hebben en zou de paaskaars van dat jaar die betekenis
versterken, dan kunt u deze kaars krijgen. Neem hiervoor contact op met het parochiesecretariaat.
Pastoraatgroep Maria van Eik en Duinen
Actie Kerkbalans - Samen naar de overkant
We leven in een waterrijk land. Als je dan te voet of met de fiets op pad bent, dan
sta je soms opeens op een plek, waar je niets kunt. Je reisdoel ligt aan de overkant, maar hoe kom je er? In oude tijden was dat nog ingewikkelder, toen waren
er nog veel minder wegen en bruggen. Maar er waren oplossingen. In Deventer
gingen de melkmeisjes met een bootje over de IJssel om de koeien in de stadsweiden te melken en na het melken weer terug. Dat was risicovol, want soms
maakten ze water. In 1331 sloeg het bootje om en de melkmeisjes verdronken…
Er waren steeds mensen die bereid waren om de helpende hand te bieden; met
hun bootjes zetten ze mensen over naar de weg aan de andere kant van het water. Nog steeds kun je zo veilig, zonder al te veel omwegen naar de overkant, naar
een weg die je verder brengt, die het mogelijk maakt om je reis te vervolgen en je
doel te bereiken. De een helpt de ander en beide zijn tevreden.
Zo gaat het ook met de actie Kerkbalans. We zijn op een punt dat we het einddoel
kunnen zien, maar we zijn er nog niet. “Het bootje” is niet echt vol, er kunnen nog
meer mensen bij. Maar ieder doet wat hij kan, we werken, bidden en dragen bij
naar vermogen. Samen halen we vast wel de overkant. Samen gaan we op het
einddoel af. We hopen natuurlijk dat het bootje niet omslaat, of dat we halverwege blijven hangen, maar we weten het pas tegen het eind van de reis. Fijn dat u
met ons mee doet, ieder maand weer, ieder jaar weer. Hartelijk dank! Op 19 juli
was de stand € 43.306,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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10.00 Astrid de Bruijn-Oud
13.00 Bep Caminada, Wina Bleeker
10.00 Uit dankbh en zegen voor kleindochter Lianne, Francien
Hollander-Groenewegen
10.00 Uit dankbaarheid
13.00 Uit dankbaarheid
10.00 Uit dankbh ter ere vd heilige Clara, ov oud Jan en Dien
Stokvis-Vonk, Nel vdr Kooij, Toon Vermeule, ov oud Verbeek-Landré
10.00 Astrid de Bruijn-Oud
13.00 Jan v Son
10.00 Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, Wim Duijndam en zijn
gezin, Bep Caminada, Wina Bleeker, tot zegen over een
huwelijk
10.00 Uit dankbh
13.00 Ov fam Jeursen- vd Wilk, Nel vdr Kooij, Toon Vermeule,
Francien Hollander-Groenewegen
10.00 Ov oud Arie Hartman en Mien Hartman van Niel en dochter Lida
10.00 Uit dankbaarheid
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:
†
†
†

01 – 07 Dien Laager Scherer - van Ark
05 – 07 Jeanne Duijvesteijn- Duijndam
20 – 07 Paul Martini
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Maria ten Hemelopening
19.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
13.00 u. Woord- en Communieviering met samenzang
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10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor
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10.00 u. Kinder- en Gezinsviering met kinderzegen m.m.v. Meidenkoor
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Ziekenzondag
10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor

Jongerenactiviteiten
Repetitie Gezinskoor:
Misdienaar worden:
Kinderwoorddienst

Iedere maandagavond van 18.45 - 19.45 u.
Bel naar het secretariaat: 3979413
Iedere 2e en 4e zondag van de maand

Collecte
De collecte van de maand juli bedroeg € 1933,84
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage !

Ziekenzondag 2017
De Zonnebloem afdeling Loosduinen maakt het parochianen graag mogelijk dit jaar
opnieuw of voor het eerst mee te doen aan de viering van Ziekenzondag, met
daarin de Zalving van de zieken. De viering is op zondag 10 september om 10.00 uur
in de kerk van Maria van Eik en Duinen.
Als u de H. Zalving van de zieken wilt ontvangen, meldt u zich dan aan bij het parochiesecretariaat voor vrijdag 8 september. Per telefoon: 070-3979413 of e-mail:
mariavaneikenduinen@hetnet.nl of met behulp van onderstaand strookje.

Opgave Ziekenzondag
Naam………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………………………Telefoon………………………………………..……………………….
Wil meedoen aan de viering op Ziekenzondag, 10 september.
Wil de H. Zalving van de zieken ontvangen

ja / nee*

Wil gehaald worden

ja / nee*

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

