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Aan tafel - Bijbelstudies over gesprekken met Jezus 
Vanaf september 2017 tot en met april 2018 komen wij maandelijks bijeen rondom 
een evangelietekst waarin sprake is van een maaltijd. ‘Samen een maaltijd gebrui-

ken is een goede manier om elkaar van hart tot hart te ontmoeten. In het Nieuwe 
Testament vinden we veel verhalen waarin Jezus met mensen aan tafel ging. Deze 
ontmoetingen leidden vaak tot mooie, prikkelende en confronterende gesprekken.’ 

Data: maandag 11 sept, 9 okt, 13 nov,11 dec, 15 jan, 19 febr, 19 mrt en 16 apr. 
Tijd: 20.00-21.00 uur. Plaats: Pastorie Maria van Eik en Duinen.                                                                      
Bij de eerste en laatste cursusavond wordt vooraf een maaltijd aangeboden om 

18.30 uur. Hiervoor geldt een vrijwillige bijdrage. 
De kosten voor deze Bijbelstudies zijn € 7,50, te voldoen op de eerste cursus-
avond. Opgave voor deelname aan deze Bijbelstudies bij Mevr. Greet Boek, tel. nr. 

070-3970558. 
Duncan Wielzen, pastoraal werker 

Afscheid pater Richard Lobo                                                                     
Nog een paar weken ben ik in de parochie en daarna vertrek ik naar Brabant. Het 
officiële afscheid zal op 17 september om 10:30 uur in de Pastoor van Ars kerk 

plaatsvinden samen met de presentatie van mijn opvolger Klemens Hayon.          
Ik zal onofficieel ook nog van iedere locatie apart afscheid nemen.                  
Voor Maria van Eik en Duinen zal dat zijn op zondag 10 september.  

Zondag 10 september Kerkproeverij                                                            
Zoals eerder bericht, doet onze parochie op zondag 10 september mee aan de lan-
delijke campagne 'Kerkproeverij'. Dat houdt in dat op u een beroep wordt gedaan 

om iemand uit uw familie-, vrienden- of kennissenkring, die niet of minder ver-
trouwd is met de kerk, uit te nodigen om op deze zondag mee naar de kerk te 
gaan. Hopelijk heeft u de speciale uitnodigingskaart inmiddels aan iemand kunnen 

geven en mogen wij op 10 september een mooi aantal bijzondere gasten in onze 
kerk welkom heten. Deze zondag is het ook ziekenzondag. De gasten, aanwezig in 
het kader van Kerkproeverij, doen in de kerken, waar het sacrament van de zieken 

wordt toegediend, een bijzondere ervaring op. 
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Ziekenzondag                                                                                                  
Tot vrijdag 8 september kunt u zich nog opgeven bij het parochiesecretariaat als u 

in de viering van Ziekenzondag op 10 september de ziekenzalving wilt ontvangen. 
De viering begint om 10.00 uur. 

 
Monumentendag 
Zaterdag 9 september is het weer Open Monumentendag. Ook onze kerk wordt 
weer opengesteld van 10.00 uur tot 16.00 uur. Kom gerust met buren, vrienden of 

familie een kijkje nemen! 

 
Zaterdagmiddag 16 september film: 'This is our time'  
Vijf vrienden zijn na jaren studeren klaar met hun opleiding. Ze zijn ambitieus en 

willen allemaal het verschil maken in de maatschappij. Ze ontdekken dat ze niet 
voor niets op aarde zijn en dat de wereld hen nodig heeft. Dit is hun tijd. Een film 
over diepere levensvragen, over gebruik van de talenten die je gekregen hebt. De 

film biedt genoeg stof om over na te praten. Komen dus! Op zaterdagmiddag 16 
september in de Pastoor van Ars. Aanvang film:14.30 uur. De toegang is gratis. 
Aanmelding (via pastoorvanars@p4ev.nl of 070-3257269) wordt op prijs gesteld, 

maar is niet noodzakelijk. 

Jongerengroep Inside Out 
Dag allemaal, na een welverdiende zomervakantie zijn we weer terug met een 
leuk, gezellig en vol programma.  

Nieuw dit seizoen is de activiteit in Waldeckstaete. De jongeren van Inside Out zijn 
sinds dit seizoen vaste vrijwilligers geworden bij Middin dus zal er een klein groep-
je jongeren volgens rooster ééns in de 5 á 6 weken naar Middin gaan om daar een 

gezellige middag te hebben met de bewoners. 
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. Wil je meer informatie bezoek dan onze website, www.rkjinsideout.nl of 

onze facebookpagina, www.facebook.com/rkjinsideout 

De jongeren van Inside Out. 
 

Aanmelding Eerste Heilige Communie                                                      

Kinderen, die in groep 4 van de basisschool zitten, kunnen weer worden 
aangemeld voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Bent u 
ingeschreven in onze parochie en weten wij de doopdatum van uw zoon/dochter, 

dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging. Ook zullen er aanmeldingsformulieren op 
de tafel achter in de kerk liggen.    

Anja de Kok, werkgroep communievoorbereiding 
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Bijbelgroep  parochianen 
Vanaf vrijdag 1 september, van 14.00 uur tot 15.30 uur, zal de bijbelgroep weer 

starten onder leiding van pastoor Kees Dernee in de parochiezaal van de Emmaus-
geloofsgemeenschap. 
Doel is om met elkaar het Evangelie van de komende week te beluisteren, te lezen 

en te bespreken: wat wil Jezus ons vertellen en hoe kunnen we zelf inhoud geven 
aan zijn woorden. De bijeenkomsten zijn voor alle parochianen van de Vier Evan-
gelisten bestemd en zijn gepland op: 1, 15 en 29 september, 13 en 27 oktober, 10 

en 24 november, 8 en 22 december. 
Naast de bijbelgroep op vrijdagmiddag is nog een bijbelgroep geformeerd voor 

diegene die overdag niet kunnen. Deze bijeenkomsten zijn op dinsdagavond, ook 
in de Emmausgeloofsgemeenschap van 19.00 tot 20.30 uur en wel op 5 septem-
ber, 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november en 12 december 
De bijbelgroepen  bestaan op dit moment uit zo’n 10 tot 15 enthousiaste parochia-
nen. Als u belangstelling heeft en zich bij de bijbelgroep op dinsdagavond of vrij-
dagmiddag wilt aansluiten, neem dan contact op met het parochiebureau van de 
geloofsgemeenschap Emmaus, tel. 3665562. We horen graag van u! 
 
 
Data Taizé vieringen 2017/2018 
In de Abdijkerk worden op de volgende data Taizé vieringen gehouden: zondag 24 
september: “vrede”, zondag 26 november: “advent”, zondag 22 januari: “eenheid”, 

zondag 26 maart: “veertigdagentijd”. 
De vieringen beginnen om 19.00 uur en duren tot ca. 19.45 uur 
Na afloop is er koffie en thee. 
 
  



 

Actie Kerkbalans - Beschermde plant   
Heel vroeg in de morgen ga ik weleens op pad, op de fiets. Langs de bossen, of 

door duinen, een uurtje door de stilte. Niemand te zien, heerlijk rustig. Het valt me 
op dat er dit jaar zoveel distels in de duinen staan. Kogeldistels en blauwe zeedis-
tels, stekelig, maar heel mooi. Je zou ze willen plukken, maar de stekels houden 

mij tegen. Trouwens, ze zijn ook nog beschermd, dus plukken is er niet bij. Zó 
kunnen anderen er ook nog van genieten. Zoiets moois moet voor iedereen be-
waard blijven.  
Wat mooi is bewaren en koesteren, dat willen wij graag doen. Dat geldt niet alleen 
voor planten en voor de natuur, maar dat geldt ook voor dingen die ons dierbaar 
zijn. Wij willen graag ons geloof behouden en veilig stellen voor een nageslacht. 
Doorgeven wat ons dierbaar is. De kerk, het gebouw helpt daarbij. Daarom ook 
koesteren wij het gebouw, zoals generaties voor ons dat ook deden. Wij bidden en 
vieren in dat gebouw en komen er samen bij vreugde en verdriet, om het met el-
kaar te delen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Sommigen zagen het liever hele-
maal verdwijnen. En de natuurkrachten doen ook hun werk… Daarom is het goed 
dat u meedoet aan de actie kerkbalans. Samen bidden en werken, samen ook het 
geld bij elkaar brengen dat voor de kerk in Loosduinen nodig is. Geen kasplantje, 
geen stekelige distel, maar een stevige gezonde plant! Op 23 augustus was de 
stand € 45.586. Dank voor uw bijdrage. 
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 
Wie, o wie? 
Een parochiaan met meervoudige lichamelijke beperkingen heeft zeer veel baat bij 
yoga waar ze elke vrijdagmiddag naartoe zou willen. Reizen per taxibus is voor 

haar geen optie omdat ze, in verband met medische behandeling aan huis, op een 
vast tijdstip thuis moet zijn. Totdat ze over de reeds aangevraagde scootmobiel 
beschikt, zou het fijn zijn als een medeparochiaan haar op vrijdagmiddag per auto 

zou kunnen en willen vervoeren. Ze zou dan om 14.30 moeten worden opgehaald 
aan de Palestrinaweg en gereden naar de Norgstraat en om 16.00 uur weer wor-
den opgehaald aan de Norgstraat, zodat ze om 16.15 u weer thuis op de Palestri-

naweg kan zijn. Het gaat waarschijnlijk om een periode van een half jaar. Wanneer 
u interesse heeft om dit een half jaar op vrijdagmiddagen te doen, neem dan con-
tact op met diaken Jos van Adrichem (diaken.josvanadrichem@p4ev.nl, of via het se-

cretariaat van Maria van Eik en Duinen: 070 3979413). 
 
Gedateerde paaskaarsen 

In de kast van de sacristie liggen nog een aantal gedateerde  paaskaarsen en wel 
van de jaren 1992, 1999 en 2006. 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   
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Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 

 

Gebedsintenties september 2017  

 

 

 

 

 
 
 

  

Za. 2 13.00 Bep Caminada 

Zo. 3 10.00 Ovl. missionaris Gerard Giezeman, en voor het werk onder 
de  straatkinderen in Kinshana-Congo , 
,ovl.oud Jan en Dien Stokvis-Vonk,Deta vdn Broek-
Giezeman,Fred Knooff en familie,  uit  dankbaarheid 

Di. 5 10.00 Astrid de Bruijn-Oud, 

Za. 9 13.00 Uit dankbaarheid ,  Wina Bleeker 

Zo. 10 10.00 Voor een verjaardag, Franchien Hollander-Groenewegen, 
Jeanne Duijvenstijn-Duindam,  

Di. 12 10.00 Uit dankbh 

Za 16 13.00 Uit dankbh en zegen fam. Jeursen-v.Son, 

Zo. 17 10.00 Ovl.oud  Jan en Dien Stokvis-Vonk, 

Di. 19 10.00 Deta vdn Broek-Giezeman,Astrid Bruijn-Oud, 

Za. 23 13.00 Bep Caminada 

Zo. 24 10.00 Wina Bleeker, Jeanne Duijvenstijn-Duindam, 

Di. 26 10.00 Uit dankbh 

Za. 30 13.00 Franchien Hollander-Groenewegen 

    

Zo. 1 
Okt   

10.00 Ovl.Oud.Henk  van der Ark en Nel van der Ark-van Veen, 
Ovl.Zuster Theodeta Giezeman,Ovl.Fam. van Son-Duivenstijn 
Ovl.Fam. Jeursen-vd.Wilk,Ovl.Oud.Jan en Dien Stokvis-Vonk 



 

Liturgisch rooster september 

 

Jongerenactiviteiten  

Repetitie Gezinskoor: Iedere maandagavond van 18.45 - 19.45 u. 

Misdienaar worden: Bel naar het secretariaat: 3979413 

Kinderwoorddienst Iedere 2e, 3e en 4e zondag van de maand 

Collecte 

De collecte van de maand augustus bedroeg € 1775,17 

 
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!  

za 2 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 3 10.00 u. Kinder- en Gezinsviering met kinderzegen m.m.v. gelegenheids-
kinderkoor 

di 5 10.00 u. Viering 

za 9 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 10  
10.00 u. 

Ziekenzondag 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 12 19.00 u. Viering 

za 16 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 17 10.00 u. Eucharistieviering met Cantor 

di 19 10.00 u. Viering 

za 23 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 24 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Cantorij 

di 26 10.00 u. Viering 

za 30 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 1 10.00 u. Kinder- en Gezinsviering 

di 3 10.00 u. Viering 

za 7 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 8 10.00 u. Kinder- en Gezinsviering 


