Nieuwsbrief november 2017
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Inzamelen voor de Voedselbank
Ook dit jaar - het is inmiddels een goede traditie geworden - zamelt de Werkgroep

Diaconie in de maand november weer houdbare voedselwaren (koffie, thee, rijst,
pasta, chocolade, groenten- en/of vruchten in blik e.d.) in voor de voedselbank.
Voor dit doel vindt u achter in de kerk weer de manden waar u uw gaven kunt
achterlaten. Tijdens de offerande worden de gaven aan de voet van het altaar geplaatst. De weekenden waarop de inzamelingen plaatsvinden zijn 18/19 en 25/26
november.
Ouderenviering
Op dinsdag 14 november om 10.00 uur vindt weer de jaarlijkse ouderenviering
van november plaats. Na de viering is er gelegenheid om elkaar onder het genot
van koffie/thee en wat lekkers te ontmoeten in de pastorie. De activiteiten duren
tot ongeveer 12.00 uur. Geeft u zich van te voren even op bij het secretariaat?
Food for faith: we delen samen een Bijbelverhaal tijdens een heerlijke en gezellige maaltijd
Eet en deel gezellig mee op zaterdag 18 november a.s.. Rond 18.00 uur gaan we
aan tafel. Wie mee wil helpen koken is welkom vanaf 16.30 uur. Nadat we hebben
afgeruimd en afgewassen, gaan we rond 21.00 uur weer naar huis. Meld je wel
even aan bij Bart van Leeuwen: rkjinsideout@outlook.com.
Ook niet-inside-outleden die jong van hart zijn, zijn van harte welkom.
Weekend 18 en 19 november in het teken van de diaconie
Aan het eind van het heilig jaar van de barmhartigheid heeft paus Franciscus de
zondag voorafgaand aan het Hoogfeest van Christus Koning uitgeroepen tot 'Wereldzondag voor de armen', om zo het thema 'barmhartigheid' in de kerk levend
te houden. Dit jaar valt die zondag op 19 november. Vandaar dat in onze parochie
de vieringen in dat weekend in het teken staan van de diaconie. Aan het eind van
deze vieringen wordt een deurcollecte voor de diaconie binnen de parochie gehouden. Alvast hartelijk dank voor uw gulle bijdrage daaraan.
t

secretariaat: Loosduinse Hoofdstraat 6, ma /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

Filmmiddag: 25 november 14.30 uur
Welkom aan boord van ‘The Polar Express’: Tom Hanks vertolkt de hoofdrol in deze familiefilm: een moderne kerstklassieker om ter voorbereiding op het kerstfeest het goede in ons naar boven te laten komen! Breng uw hele familie mee!
Adventskrans maken voor thuis
Op vrijdag 1 december a.s. wordt een workshop 'adventskransen maken' aangeboden. Na een korte inleiding en uitleg gaat u zelf aan de slag.
De workshop wordt afgesloten met een kort gebedsmoment waarin de zelfgemaakte adventskransen worden gezegend. Om 10.00 uur begint de workshop en
deze duurt tot ca. 12.30 uur. Graag aanmelden bij het centraal parochiesecretariaat (070 3080414). De workshop vindt in de Emmauskerk plaats. Bij meer dan voldoende belangstelling wordt 's middags een tweede workshop (op een andere locatie) georganiseerd. De kosten bedragen € 10,- p.p. (voor materiaal voor de adventskrans en koffie/thee met iets lekkers).
Grote zorgen om gezinsviering op kerstavond!
De laatste jaren is in onze kerk de gezinsviering op kerstavond de drukst bezochte
kerstviering en feitelijk ook de drukst bezochte viering van het jaar. Het is echter
zeer onzeker of deze viering dit jaar plaats kan vinden, omdat er momenteel geen
vrijwilliger is die de organisatie van deze viering op zich kan/wil nemen. Er is daarom een dringende behoefte aan enkele enthousiaste 'kartrekkers' om de gezinsviering op kerstavond zo te verzorgen dat we de vele jonge gezinnen die zullen
komen, niet teleur hoeven te stellen. Heb je interesse? Neem dan via het secretariaat Maria van Eik en Duinen (070 3979413), contact op met diaken Jos van Adrichem.
Verzoek
Een parochiaan uit verzorgingshuis Houthaghe zou graag op zondagmorgen opgehaald willen worden voor de viering van 10.00 uur in onze kerk. Heeft u tijd en zin
om dit te doen, neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat.
Actie Kerkbalans - Schat in de grond
In Brabant waren ze druk bezig met de aardappeloogst. Grote machines reden
over het land en maakten veel herrie tot laat in de avond. Aan de lopende band
vielen de aardappelen in een grote wagen; op naar de schuur. Ik moest weer aan
mezelf denken en de eerste schreden op mijn pad als ‘landbouwer’. We zouden
aardappels gaan poten. De leraar van de schooltuintjes zei nog zó ‘Je moet deze

aardappels heel voorzichtig in de grond doen en toedekken met aarde. Dan wordt
de oogst prima!’ Met die grote schat in het vooruitzicht stopte ik de pieper elleboog diep in de grond. Bij de andere kinderen kon je al na korte tijd groene blaadjes boven de grond zien, maar bij mij duurde het eeuwig, voor er eindelijke een
miezerig sprietje boven de grond kwam. Wat kon er nou toch mis gegaan zijn met
mijn ‘schat’ die ik toch zo zorgvuldig had ingegraven.
Mijn schat was goed verborgen in de grond. Niemand kon erbij. Dat was juist wat
ik niet wilde. Een rijke oogst konden we delen met velen. Wij willen vooral dat het
groeit en groot wordt, maar soms pakt het toch anders uit. Nadien heb ik toch nog
weleens iets geplant. Soms met meer succes. Volhouden en soms opnieuw beginnen. Zaaien, werken, bidden, doen en wachten op de oogst… We praten met elkaar en luisteren naar elkaar, we zaaien en proberen de zaak tot bloei te brengen.
Voor de actie Kerkbalans zijn we hoopvol gestemd. Met de opbrengst waren we
een beetje achter, maar langzaam komt het streefbedrag in beeld. Op 26 oktober
was de stand € 49.997.
Bedankt daarvoor!
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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Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken
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t.n.v. Maria van Eik en Duinen
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Jongerenactiviteiten
Repetitie Gezinskoor:
Misdienaar worden:
Kinderwoorddienst:

Iedere maandagavond van 18.45 - 19.45 u.
Bel naar het secretariaat: 3979413
Iedere 2e, 3e en 4e zondag van de maand

Collecte
De collecte van de maand oktober bedroeg € 1691,30
Collecte wereld missiedag € 423,80
Kinderen wereld missiedag € 15,70
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage !

