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Rozenkrans bidden 

In de oktobermaand bidden we op dinsdagmorgen, 20 minuten voor aanvang van 

de viering, weer de rozenkrans. 

4 oktober, Sint Franciscusfeest – Werelddierendag 

Op woensdagmiddag 4 oktober om 14.30 zal in de Emmauskerk een korte Woord- 

en Gebedsviering worden gehouden voor mens en dier. U kunt dan, samen met uw 

huisdier, kinderen en/of kleinkinderen naar de kerk komen. Na de viering zal diaken 

Jos van Adrichem de dieren zegenen en kan ieder ‘baasje’, groot en klein, ook de 

zegen ontvangen. 

High tea in de pastorie 

Op woensdagmiddag 11 oktober a.s., van 14.00 tot 16.00 uur, wordt er weer een 

high tea in de pastorie verzorgd. Iedereen die het gezellig vindt om samen te ge-

nieten van koffie/thee met lekkere hapjes en een praatje te maken, ook met ie-

mand die je niet kent, is van harte uitgenodigd. Neem gerust een introducee mee, 

bij voorkeur iemand die een gezellig middagje onder de mensen goed kan gebrui-

ken. Reserveer op tijd, want vol is vol: mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 

3979413. De high tea wordt gratis aangeboden. Een vrije financiële bijdrage na af-

loop wordt op prijs gesteld.   

CAFE 

Bij voldoende aanmeldingen starten we op donderdagavond 12 oktober a.s. met 

CAFE (CAtholic Faith Exploration), maandelijkse bijeenkomsten voor volwassenen, 

waarbij we in de sfeer van een café het katholieke geloof gaan verkennen. Na 

ontvangst met koffie/thee kijken en luisteren we naar een korte inleiding over een 

geloofsonderwerp. Daarna gaat de bar open en, onder het genot van een drankje 

en hapje, praten we in kleine groepjes verder over het onderwerp. 
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CAFE vindt (bij minimaal 8 aanmeldingen) plaats in ’t Praethuys (bij de Titus 

Brandsma), ingang aan de Verlengde Tweede Braamstraat. Aanvang: 20.00 uur. 

Wil je meedoen of eerst meer informatie ontvangen, neem contact op met diaken 

Jos van Adrichem: diaken.josvanadrichem@p4ev.nl of telefonisch via het centraal 

parochiesecretariaat: 070 3080414. 

Jongerengroep Inside Out 

Op 14 oktober openen de jongeren weer hun deuren voor het Restaurant Project 

en ditmaal voor het eerst in de Titus Brandsma. Tegen een kleine vergoeding kunt 

u genieten van een lekkere maaltijd en is er de gelegenheid om elkaar te ontmoe-

ten. U kunt zich opgeven bij één van de jongeren of via het secretariaat van de Ti-

tus Brandsma. 

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.  

Voor vragen kun je mailen naar: rkjinsideout@outlook.com. 

De jongeren van Inside Out 

Brugklassers gezocht!  

Zit je in de brugklas en wil je nog mee doen met de vormselvoorbereiding? Eind 

oktober gaan we van start met de nieuwe groep met een nieuw project, dus dat 

wordt spannend!! Geef je dan op via engelinevdark@gmail.com. 

Gezocht: medewerkers gezinsviering!!! 

Zoals u weet is in onze kerk elke eerste zondag van de maand de gezinsviering, 

een viering voor groot en klein, welke wij graag willen voortzetten. Omdat onder-

getekende de enige persoon is die deze viering op dit moment voorbereidt, ben ik 

dringend op zoek naar enkele mensen, die dit willen voortzetten. Mijn gezondheid 

laat het niet meer toe dit nog langer te verzorgen. De tijd die u hieraan zult beste-

den is hooguit één uur per week. Graag wil ik u begeleiden en adviseren zodat u 

deze taak van mij kunt overnemen. Dit is erg belangrijk voor onze parochie omdat 

wij de kinderen immers meer met ons geloof vertrouwd willen maken.  

Ik hoor heel graag van u, e-mail: a.j.m.dekok@online.nl  
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Wilt u ook kerstkaarten doneren voor de kerstmarkt van Inside Out? 

Heeft u er plezier in om mooie kerstkaarten zelf te maken en wilt u er dit jaar een 

goed doel mee dienen, help dan mee om kerst- en nieuwjaarskaarten te maken 

die de jongeren van Inside Out tijdens de kerstmarkt kunnen verkopen. Ook ge-

kochte kaarten die u nog heeft liggen, bruikbaar zijn, maar die u misschien niet 

meer verstuurt, kunt u voor dat doel inleveren. De opbrengst van de kerstmarkt 

gebruikt Inside Out om de door de jongeren uit te voeren diaconale projecten, 

gedurende het jaar, te kunnen bekostigen. 

Wilt u meedoen aan deze actie, lever uw stapel kaarten dan uiterlijk 1 december 

in bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. De jongeren van Inside Out 

zullen ze daar ophalen. 

Als u het leuk vindt om met een groepje samen te komen om voor dit doel kerst-

kaarten te maken, laat het dan uiterlijk 31 oktober weten aan diaken Jos van Adri-

chem diaken.josvanadrichem@p4ev.nl of telefonisch via 070 3080414. Wanneer 

er meer belangstellenden zijn, kunnen in november mogelijk één of meer bijeen-

komsten worden georganiseerd om samen kaarten te maken. 

Anja de Kok, werkgroep gezinsviering 

Wijkcentrum ‘De Luifel’  

In wijkcentrum ‘De Luifel’, aan het Weigeliaplein, wordt één keer in de twee we-

ken op vrijdag tussen de middag een maaltijd verzorgd door vrijwilligers van onze 

parochie. Er zijn nog plaatsen vrij voor 55-plussers die het gezellig vinden om één 

keer in de veertien dagen met elkaar te eten. De maaltijd bestaat uit drie gangen 

en begint om 12.45 uur. Er wordt per maaltijd een vergoeding van €4,- gevraagd. 

Voor meer informatie en om u aan te melden, kunt u contact opnemen met Hetty 

van der Want, tel. 070-3684181. 

Voor dit maaltijdproject in 'De Luifel' zou het fijn zijn als een paar extra vrijwil-

ligers per toerbeurt mee kunnen helpen. Extra ‘koks’ (die het aandurven om voor 

een groep van max. 30 personen te koken) en gastvrouwen en –heren die uitser-

veren en afruimen, zijn zeer welkom. Lijkt het u leuk om mee te helpen en bent u 

beschikbaar op vrijdag (u zult hooguit één keer in de maand worden gevraagd), 

meld u zich dan aan bij diaken Jos van Adrichem, diaken.josvanadrichem@p4ev.nl  
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Wensboomactie 

In het eerste weekend van november zal er in alle kerken van onze parochie weer 

een wensboom staan. Hierin hangen wenskaarten van kinderen die langdurig in 

het ziekenhuis liggen en hun eventuele broertjes en zusjes. Elke kerkbezoeker die 

dat wil, kan een wenskaart uit de boom halen en voor dat kind een door 

haar/hem gewenst cadeautje (ca. €10,-) kopen. Het cadeautje kan tot twee weken 

daarna worden ingeleverd bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap. De 

jongeren van Inside zullen dit jaar mede uitvoering geven aan deze actie in de 

kerken, de cadeautjes meehelpen wegbrengen naar het ziekenhuis en als ze kun-

nen, ook assisteren bij de Sinterklaasmiddag voor deze kinderen. We hopen en 

vertrouwen weer op uw enthousiaste bijdrage aan deze wensboomactie.  

Wereldmissiemaand  

In de Wereldmissiemaand oktober staan dit jaar de katholieke gelovigen in Burki-

na Faso centraal. Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in 

Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de 

armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. 

Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door kli-

maatveranderingen en droogteperiodes.  

De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. 

Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze 

vluchten en vinden bescherming bij zusters of in gezinnen van catechisten.  

Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal 

oudere vrouwen. In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 

vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn.  

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. Daarom steunt Missio de zus-

ters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van hekserij be-

schuldigde vrouwen. Een derde project betreft de kinderen en jongeren die wer-

ken in de illegale goudmijnbouw.  

Geef daarom aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missie-zondag 

22 oktober a.s.  

Paul Kuhlmann, diaken 

  



 

  

Vieringen op zaterdag vanaf 1 januari 2018 

Gedurende de laatste paar jaar is het aantal kerkbezoekers op zaterdagmiddag in 

de kerk Maria van Eik en Duinen en op zaterdagavond in de H. Pastoor van 

Arskerk, sterk teruggelopen. Het pastoresteam heeft daarom, na overleg met de 

betrokken pastoraatgroepen, besloten om vanaf 1 januari 2018 over te gaan tot 

één viering op zaterdag voor beide geloofsgemeenschappen. Het is immers, ge-

zien de geografische ligging van de kerkgebouwen ten opzichte van elkaar, heel 

goed mogelijk om bij elkaar ter kerke te gaan. We zijn ons ervan bewust dat dit 

besluit voor u kan betekenen dat u straks de mogelijkheid niet meer heeft om te 

gaan naar de viering waarvan u gewend was naartoe te gaan. Wij vragen u echter 

begrip voor deze keuze. De organisatie van de zaterdagvieringen werd namelijk 

ook steeds lastiger, vanwege het nog maar beperkt aantal vrijwilligers dat daar-

voor beschikbaar is. Bovendien is het elke zaterdag verzorgen van twee vieringen, 

elk voor een handje vol kerkgangers, verre van kostenefficiënt. 

Met de pastoraatgroepen is gezocht naar een modus die werkbaar is, een even-

wichtige situatie voor beide gemeenschappen brengt en daarmee, naar verwach-

ting, ook tot de meeste tevredenheid onder de betrokken kerkgangers leidt. De 

tijd van de gemeenschappelijke viering wordt 17.00 uur. Deze keuze is gemaakt 

omdat vooral ouderen ’s avonds niet meer zo graag over straat gaan. In de kerk 

Maria van Eik en Duinen klonken de laatste tijd ook bezwaren (vooral bij vrijwil-

ligers) dat een viering midden op de dag zoveel inbreuk doet op de vrije zaterdag. 

Op zaterdagen in de oneven maanden (dus januari, maart, mei, juli, september en 

november) vindt de viering in de Pastoor van Arskerk plaats en in de even maan-

den (dus februari, april, juni, augustus, oktober en december) in de kerk Maria van 

Eik en Duinen. Na een half jaar zullen de pastoraatgroepen van beide kerken de 

zaterdagavondviering evalueren. 

Deze nieuwe situatie zal zeker even wennen zijn, maar laten we samen proberen 

om niet te blijven ‘hangen’ in de gedachte dat het allemaal steeds minder wordt. 

Door op deze manier samen te werken, kunnen we er ook samen sterker door 

worden. Ik hoop in ieder geval van harte, en bid er ook voor, dat de gezamenlijke 

vieringen op de zaterdagen mogen leiden tot nieuwe en vruchtbare ontmoetingen 

tussen parochianen uit beide geloofsgemeenschappen. 

Diaken Jos van Adrichem  



 

Actie Kerkbalans - Wat mooi!  

Ons hoofdkwartier in de Brandtstraat was tegenover de kerk. Ieder jaar gingen we 

daar wel een keer met onze verkenners op bezoek, voor een korte viering of ge-

bed. Bart was zó onder de indruk, die wilde eigenlijk nog wel wat langer blijven. 

“Waarom dan wel?”, vroeg ik. “Nou,” zei Bart, “alles glimt, al dat antiek, het is al-

lemaal zo mooi….”  

Van de week moest ik weer aan Bart denken. Het was na de doop van een kind in 

onze kerk. Twee jonge meisjes liepen geboeid rond over het priesterkoor. Aan-

dachtig keken ze in het rond. Het tabernakel, de kandelaars, de ramen: vol be-

wondering waren ze. En op mijn vraag antwoordden ze: “Het is hier zo fijn en zo 

mooi allemaal…” 

Ik vond het heel bijzonder dat weer te horen, na meer dan dertig jaar. Kinderen 

die onder de indruk zijn en het mooi vinden. Op een of andere manier beseffen ze 

dat ze op een heel bijzondere plaats zijn en ze genieten ervan dat het mooi is al-

lemaal. Zijn wij, nu wij volwassen zijn, eraan gewend geraakt? Valt het daarom 

niet meer iedere keer op, dat het mooi is, dat het onderhouden is en dat er iedere 

dag zorg aan wordt besteed?  

En er wordt zoveel zorg aan besteed en het ís zo mooi, omdat het een bijzondere 

plaats is. De plaats waar wij samenkomen rond de tafel, waar wij lief en leed vie-

ren en er voor elkaar proberen te zijn. De plaats waarvan wij weten dat de Heer in 

ons midden is. Wij komen er graag, we werken en bidden. En dat willen wij nog 

heel lang blijven doen. Dat kan niet zonder geld. De actie Kerkbalans vormt daar 

een belangrijke bouwsteen van. Het is mooi dat u zo flink meedoet om het be-

oogde bedrag te halen. We zijn een heel eind op weg, maar we zijn er nog niet he-

lemaal. Nog een paar maanden te gaan, spannend hoor!  

Op 20 september was de stand € 47.375. 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  



 

  

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 

 

Gebedsintenties oktober 

 

 

 

 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

†  22 - 08  Ria van der Luur  

†  03 - 09  Cisca Kok-Holsnijders 

†  11 - 09  Frans Blokhuis  

†  17 – 09  Nico Kaag   

zo 1 10.00 ov oud Henk vdr Ark en Nel vdr Ark-van Veen, ov fam v Son-
Duivenstijn, ov fam Jeursen-vd Wilk, ov zuster Theodeta 
Giezeman 

di 3 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 

za 7 13.00 Uit dankbaarheid 

zo 8 10.00 Bep Caminada, Jeanne Duijvenstijn-Duijndam, ov oud Jan en 
Dien Stokvis-Vonk  

di 10 10.00 Deta vdn Broek-Giezeman 

za 14 13.00 Wina Bleeker 

zo 15 10.00 Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, voor de lev en ov leden 
fam Giezeman-Franken 

di 17 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 

za 21 13.00 Uit dankbaarheid 

zo 22 10.00 Voor het welzijn van Karolina en Tim, ov oud Kerrebijn, 
Jeanne Duijvenstijn-Duindam, Aleida Akkerman-Sax vdr 
Weijden 

di 24 10.00 Uit dankbaarheid 

za 28 13.00 Uit dankbaarheid 

zo      29 10.00 Wina Bleeker, fam vdr Waart 

di 31 10.00 Uit dankbaarheid 
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Liturgisch rooster oktober 

 

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 september bedroeg € 1998,81 

 
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!  

zo  1 10.00 u. Gezinsviering 

za 7 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang  

zo 8 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor Deo Sacrum  

di 10 10.00 u. Viering 

za 14 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 15 10.00 u. Gezamenlijke Eucharistieviering in de Emmauskerk 
b.g.v. 40 jarig priesterschap van Pastoor C. Dernee 

di 17 10.00 u. Viering 

za 21 13.00 u. Woord- en Communieviering met samenzang 

zo 22 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor Deo Sacrum 

di 24 10.00 u. Viering 

za 28 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 29 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantorij 

di 31 10.00 u. Viering 

wo 1  
19.00 u. 

Allerheiligen 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

do 2  
19.00 u. 

Allerzielen 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor met na afloop in proces-
sie naar de begraafplaats St. Jozef 

za  4 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 5 10.00 u. Gezinsviering 


