
Nieuwsbrief december 2017 
R.K. Parochie de Vier Evangelisten 

Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen 
 

secretariaat: Loosduinse Hoofdstraat 6, ma 
t
/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  jaargang 4 -2015 

 

Samen de vespers bidden in de adventstijd 

Vanaf dinsdag 5 t/m vrijdag 22 december wordt op werkdagen, met uitzondering 
van de maandag, gezamenlijk de vespers (het avondgebed) gebeden. Aanvang: 
16.30 uur. Locatie: pastorie Maria van Eik en Duinen. U bent van harte uitgeno-
digd mee te bidden. Bidden kunnen we immers allemaal.  

Adventsactie 

Op 3 december, de eerste zondag van de Advent start weer de Adventsactie. Net 
als vorig jaar zal onze aandacht en steun weer uitgaan naar het project “ Straat-
kinderen terug naar huis”. Net als in veel andere landen in Afrika leven in Rwanda 
veel kinderen op straat. Vaak zijn ze hun gezin ontvlucht, vanwege armoede, ziek-
te, misbruik of geweld. Maar ook op straat worden ze geconfronteerd met ge-
weld, drugsgebruik, misbruik, ziekte en honger. In de hoofdstad Kigali leven naar 
schatting 3000 straatkinderen, voornamelijk jongens. 
Adventsactie steunt Projectpartner CECYDAR in hun werk voor de straatkinderen.  
Ze leggen allereerst contact met hen op straat, geven opvangmogelijkheden in 
hun centrum en als het echt goed gaat, proberen ze kinderen terug te plaatsen in 
hun gezin of in een pleeggezin. 
Steun voor de straatkinderen in Kigali en hun families is meer dan nodig. De Ad-
ventsactie 2017 wordt dan ook van harte bij u aanbe-volen. Voor uw bijdrage 
staat de witte kist weer achter in de kerk. 

Namens de parochiebrede Werkgroep Diaconie, 
Paul Kuhlmann, diaken. 

Bezinningsbijeenkomst Johannes de Doper 

Op donderdag 7 december a.s. verzorgt pater Klemens Hayon een lezing/bezinning 
over Johannes de Doper. In deze voorbereidingstijd op het kerstfeest staan we stil 
bij deze wegbereider van Jezus Christus. Na de bezinning gebruiken we samen een 
eenvoudige broodmaaltijd. Locatie: Pastoor van Arskerk. Aanvang 11.00 uur (aan-
sluitend aan het koffiedrinken na de eucharistieviering van 10.00 uur). In verband 
met de maaltijd, graag vooraf aanmelden: 070 3257269 of pastoorvanars@p4ev.nl. 
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Kinderwoorddienst 

In de komende adventsperiode willen wij aan de hand van diverse Bijbelse perso-
nen met de kinderen naar het kerstfeest toegroeien. Alle kinderen zijn van harte 
uitgenodigd om die vier zondagen mee te komen naar de eucharistieviering. Wie 
we allemaal op bezoek krijgen is nog een verrassing. 

Jongerengroep Inside Out 

Ook dit jaar is er weer een kerstmarkt op de Emmaüs locatie. Deze vindt plaats op 
zaterdag 9 en zondag 10 december. En ook dit jaar zijn we weer op zoek naar 
kerstspullen. Heeft u nog oude (kerst) spullen die u niet meer gebruikt? Wij ne-
men deze graag aan. De jongeren zullen de spullen na de vieringen van het week-
end in ontvangst nemen. U kunt uw spullen inleveren tot en met zondag 03 de-
cember. 
De kerstmarkt zal open zijn op zaterdag 9 december van 10:00 uur tot 17:00 uur 
en zondag 10 december van 12:00 uur tot 16:00 uur. Zoals altijd is er van alles te 
beleven deze dagen. Wij hopen u op de kerstmarkt te verwelkomen. 
Ben je nieuw in één van onze geloofsgemeenschappen en ben je nieuwgierig 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  

Inzamelen Kerstpakketten 

De weekenden van 9/10 en 16/17 december zamelt de Werkgroep Diaconie weer 
artikelen in (denk aan [kerst]chocolade, soep, macaroni, koffie, thee, pakjes limo-
nade, ragout, koekjes e.d.) voor de kerstpakketten die vlak voor de Kerst worden 
aangeboden aan parochianen die wel iets extra’s kunnen gebruiken. In de man-
den achter in de kerk kunt u uw bijdrage achterlaten.  
Kent u een adres dat volgens u in aanmerking komt voor een pakket? Dan kunt u 
dit adres in een gesloten enveloppe met daarop de tekst 'Diaconie' afgeven bij één 
van de leden van de werkgroep of bij het secretariaat. Met de adresgegevens 
wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. Bij voorbaat dank. 
De Werkgroep Diaconie 

Festival of lessons and carols 

Deze bijzondere kerstviering, uit de Anglicaanse traditie, bestaat uit negen lezin-
gen die betrekking hebben op het Kerstverhaal en die worden afgewisseld door 
negen Christmas Carols. Het Woerdens Vocaal Ensemble o.l.v. André Vis brengt de 
Carols ten gehore. Pater Klemens Hayon, diaken Jos van Adrichem en enkele lec-
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toren dragen de gebeden en teksten uit de heilige Schrift voor. De viering vindt 
plaats op zaterdag 16 december om 19.00 uur in de kerk Maria van Eik en Duinen. 

Kinderkerstviering – doe je mee? 

De wintertijd is aangebroken en dit betekent ook weer dat Kerstmis in aantocht is. 
Net zoals de voorgaande jaren is het de bedoeling weer een prachtige 
Kinderkerstviering te houden in de kerk van Maria van Eik en Duinen. De kinderen 
die hieraan de afgelopen jaren hebben meegewerkt, hebben hieraan fijne herin-
neringen. 
Je kunt je aanmelden bij Anja de Kok of het parochiesecretariaat, tel. 070 3979413 
of mariavaneikenduinen@hetnet.nl  
We repeteren zaterdag 16 december om 14.00 uur en woensdag 20 december om 
14.00 uur. Wij kijken er weer erg naar uit. Jullie ook?  

Anja de Kok, werkgroep Gezinsviering,  
e-mail: a.j.m.de.kok@online.nl 

Kerstbrunch eerste kerstdag 

Wie het gezellig vindt om op eerste kerstdag, maandag 25 december 2017, samen 
te eten, een praatje te maken en zo samen kerstfeest te vieren, is van harte 
welkom op de kerstbrunch in de Emmauskerk. Ontvangst vanaf 11.45 uur. Aanvang 
brunch: 12.00 uur. Deze duurt tot ca. 14.30 uur. Een vrije financiële bijdrage wordt 
op prijs gesteld. In verband met de inkopen, graag vooraf aanmelden (tot uiterlijk 
woensdag 20 december) bij het centraal parochiesecretariaat (tel: 070 3080414, 
e-mail: cps@p4ev.nl).   

’t Praethuys 

Eindelijk is het dan zover! Na een lange weg van renoveren en verbouwen, is t’ 
Praethuys, dat in de tuin van de Titus Brandsma staat, klaar om in gebruik te wor-
den genomen. Een bijzondere ontmoetingsplek voor jong en oud, parochianen en 
buurtbewoners. Op 07 januari na de viering (omstreeks 12:00 uur) zal de feestelij-
ke opening plaatsvinden met aansluitend een nieuwjaarsreceptie. U bent allen 
van harte welkom om dit bijzondere moment met ons te vieren en om met elkaar 
het nieuwe jaar in te luiden. Wij hopen u op zondag 07 januari te verwelkomen! 
Martha Vermeulen en Hari Anthony 

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 ondergetekende de enige persoon is die deze viering op dit moment voor-
bereidt, ben ik dringend op zoek naar enkele mensen, die dit willen voortzetten. 
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Mijn gezondheid laat het niet meer toe dit nog langer te verzorgen. Graag wil ik u 
begeleiden en adviseren zodat u deze taak van mij kunt overnemen. Het zou 
jammer zijn als deze vieringen er niet meer zouden zijn. Indien u meer informatie 
wilt hebben of zich wilt aanmelden hoor ik graag van u.  

Anja de Kok, werkgroep Gezinsviering 
e-mail: a.j.m.dekok@online.nl  

Actie Kerkbalans - Twee kanten  

Onlangs zat ik naast een burgemeester in vol ornaat: donker pak, ambtsketen... 
Vol bewondering keek ik ernaar en hij legde het graag uit. In de schakels was het 
eiland afgebeeld. Centraal de penning met het gemeentewapen. Hij vertelde dat 
hij wel goed moest oppassen bij het omdoen van dit 'regaal'. Aan de achterkant 
van de ‘gemeentepenning’ stond namelijk ook nog iets: het wapen van het ko-
ninkrijk. Als hij optreedt namens de koning draagt hij die kant zichtbaar. Dat vond 
ik dus heel bijzonder. Je ziet een meneer met een ketting met twee kanten, waar-
van er één verborgen is.  
Het hield me bezig, dat begrijpt u. En waarom: Het einde van het (kerkelijk) jaar 
gaat gladjes over in het nieuwe. Van werkelijkheid naar verwachting. Straks gaat 
2017 weer over naar 2018. We kijken terug, maar ook vooruit. De werkelijkheid 
zien we maandelijks op de bankrekening en we schrijven erover. Maar iedere 
maand weer is er ook een verwachting. We weten hoe veel u inmiddels bijeen-
bracht voor de actie Kerkbalans, nl  € 52.197,. en daarvoor danken wij u hartelijk! 
Maar we hopen ook wel dat we het bedrag uit de begroting (€ 70.000,--) zullen 
halen. Of dat gaat lukken is lang niet zeker, want we lopen wel iets achter. Twee 
kanten van dezelfde zaak. Vol verwachting klopt ons hart.  

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 

Vieringen op zaterdag in 2018 

Zoals in een eerdere Nieuwsbrief door diaken Jos van Adrichem aangekondigd en 
toegelicht zal met ingang van 1-1-2018 de viering op zaterdag afwisselend in de 
Pastoor van Ars en in de Maria van Eik en Duinen worden verzorgd. Het tijdstip 
van de viering wordt dan 17.00 uur. In de oneven maanden, te beginnen dus 
met januari, zal de viering in de Pastoor van Ars kerk zijn en in de even maanden 
[februari, april etc] in 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 december 

 

 

Collecte 

De collecte van de maand november bedroeg € 2016,37 
De collecte voor de diaconie bedroeg € 202,65 
De actie voor aandacht bracht € 129,85 

Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!  

za 2 13.00 Bep Caminada, Cisca Kok-Holsnijders 
zo 3 10.00 Jeanne Duijvestijn-Duindam  
di 5 10.00  
za 9 13.00 Wina Bleeker, Frans Blokhuis  
zo 10 10.00 Tot zegen over een huwelijk, ov oud Jan en Dien Stokvis– 

Vonk, Ria vdr Luur, Anton Wessels en ov fam, Nico Kaag 
di 12 10.00  
za 16 13.00  
zo 17 10.00 Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, Jeanne Duijvestijn-

Duindam, Cisca kok-Holsnijders 
di 19 10.00  
za 23 13.00 Ria vdr Luur, Frans Blokhuis  
zo 24 10.00 Nico Kaag 
zo 24 19.00  
zo 24 22.00 Jeanne Duijvestijn-Duindam, Nicolaas vdr Waart, Cisca Kok-

Holsnijders, Brigitta van Dijk, ov oud Schouten, Lydia Uyter-
wijk 

ma 25 10.00 Ov oud Arie Hartman en Mien Hartman-v Niel en dochter 
Lida, ov oud Henk vdr Ark en Nel vdr Ark-v Veen, ov zuster 
Lucienne en zuster Theodeta Giezeman, Aad de Bruijn, Ciny 
Noordermeer-Preusser, ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, 
Deta vdn Broek-Giezeman, Wina Bleeker, Nicolaas vdr 
Waart, Mieke vdr Waart- van Grol Ov fam Wessels-
Hartman, Francina van Velthoven 

di 26 10.00  
za 30 13.00  
zo 31 10.00 Ov fam v Son-Duivestijn, ov fam Jeursen-vd Wilk 

Uit dankbh en zegen fam Jeursen-v Son 



 

Liturgisch rooster december 

 

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 
 

za 2 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang  

zo 3  
10.00 u. 

Eerste zondag van de Advent 
Gezinsviering 

di 5 10.00 u. Viering 

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

zo 10  
10.00 u. 

Tweede zondag van de Advent 
Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 12 10.00 u. Viering 

za 16 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 17  
10.00 u. 

Derde zondag van de Advent 
Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 19 10.00 u. Boeteviering 

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

zo 24  
10.00 u. 

 
19.00 u. 
22.00 u. 

Vierde zondag van de Advent 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 
Kerstavond 
Kinderkerstviering 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

ma 25  
10.00 u. 
12.00 u. 

Eerste kerstdag 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 
Kindje wiegen 

di 26  
10.00 u. 

Tweede kerstdag 
Gezamenlijke Eucharistieviering met Cantor 

za 30 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo  31 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor 

ma 1 11.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 2 10.00 u. Viering 


