Nieuwsbrief januari 2018
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Roep om goed bruikbare kleding, schoeisel en houdbare levensmiddelen
De 'Noodhulp' van onze parochie die momenteel ruim veertig gezinnen ondersteunt, heeft dringend behoefte aan kinderkleding (alle maten), dames- en herenkleding en ook nog goed te dragen schoenen (voor kinderen en volwassenen). De
kleding en schoenen kunnen op werkdagen voor 12.00 uur worden afgeleverd bij
de Emmauskerk. Ook houdbare levensmiddelen zijn door het jaar heen meer dan
welkom. Deze kunt u bij uw eigen geloofsgemeenschap inleveren.
Dus als u 's zondags naar de kerk gaat, neem dan ook eens een blik bruine bonen
mee, een pak rijst, een zak soep of, vul zelf maar in, zolang het maar houdbare levensmiddelen zijn. Achter in de kerk zal een rode bak staan, waarop ‘noodhulp’,
waar u de levensmiddelen in kunt doen.
Pater Richard Lobo
Op zondag 14 januari 2018 wordt pater Richard Lobo van het Gezelschap van het
Goddelijk Woord, SVD, geïnstalleerd als parochieadministrator van de Augustinus
parochie. De installatie vindt plaats tijdens de eucharistie viering waarin bisschop
mgr. J. Liesen als hoofdcelebrant zal voorgaan. De viering vindt plaats in de Franciscuskerk aan het Belgiëplein 4 te Breda. Aanvang 10.30 uur.
U bent uitgenodigd om de viering en installatie bij te wonen.
CAFE op donderdagavond 18 januari, 20.00-22.00 uur
CAFE staat voor Catholic Faith Exploration (het katholieke geloof verkennen) en
vindt plaats in 't Praethuys (2e Verlengde Braamstraat 8). Na ontvangst met koffie
en thee, kijken en luisteren we naar een korte inleiding. Vervolgens gaat de bar
open en praten we in kleine groepjes verder over het onderwerp dat is ingeleid.
CAFE vindt plaats als 8 of meer deelnemers zich hebben aangemeld bij diaken.josvanadrichem@p4ev.nl, eventueel via het secretariaat van
Week van gebed voor de eenheid
De week van zondag 21 tot zondag 28 januari staat in het teken van het gebed
voor de eenheid van christenen. Bij de vieringen op werkdagen staan die week
onze deuren speciaal open voor niet-katholieke gelovigen en alle mensen van

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

goede wil. Op een drietal plaatsen en momenten houden we in het kader van deze gebedsweek speciale oecumenische woord- en gebedsdiensten:
- zondag 21 januari, 10.30 u. Titus Brandsma
- maandag 22 januari, 19.30 u. Maria van Eik en Duinen
- donderdag 25 januari, 19.30 u. Emmaus
U bent van harte welkom!
Oecumenisch Leerhuis weer van start
Maandagavond 22 januari is weer de eerste van een serie van vier avonden Oecumenisch Leerhuis.
Deze vinden plaats in de pastorie van de kerk Maria van Eik en Duinen en zijn dit
jaar gewijd aan vier Bijbelse gestalten: Abraham, Job, Maria en Paulus. Ds. Nico
Riemersma bijt met Abraham de spits af. Aanvang: 20.00 uur.
Voorstelling Bijbelverhaal Esther
Op vrijdagavond 26 januari om 18.30 uur brengen theatergroep ‘De vliegende
speeldoos’ en leerlingen van basisschool ‘Tamar’ het boeiende Bijbelboek 'Esther'
tot leven, waarin het Joodse meisje Esther met de hulp van God, koningin wordt
en haar volk voor uitroeiing weet te behoeden. Deze voorstelling vindt plaats in
de Emmauskerk. De deuren staan om 18.00 uur voor u open. De toegang is gratis,
een vrije bijdrage na de voorstelling wordt op prijs gesteld.
Filmavond zaterdag 27 januari: De Apostel
Om 18.00 uur bent u welkom in de Pastoor van Arskerk (na de viering van 17.00
uur kunt u gelijk blijven) om eerst samen een broodje te eten, waarna we ‘De
apostel’ (L’ Apôtre) gaan kijken. Deze film uit 2015 gaat over het waargebeurde
verhaal van Akim, een jonge moslim in Frankrijk, die samen met zijn broer wordt
opgeleid tot imam. Maar dan breekt Akim met de religie van zijn familie en sluit
hij zich aan bij een kerk. Zijn broer zint op wraak… Voor deelname aan de broodmaaltijd, graag aanmelden bij het secretariaat van de Pastoor van Arskerk: 070
3257269 of pastoorvanars@p4ev.nl
Jongerengroep Inside Out
Op onze website vinden jullie de activiteiten voor januari.
En dan nog dit: afgelopen maand organiseerden we onze jaarlijkse kerstmarkt,
waar we € 1400,- hebben opgehaald, wat ten goede zal komen aan de diaconale
activiteiten die wij organiseren binnen en buiten onze parochie. Wij danken allen
die naar de kerstmarkt kwamen, de koren voor hun kerstzang en vooral alle vrijwilligers die hebben geholpen!!!

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 bijeenkomsten. Wil je meer informatie bezoek dan onze website, www.rkjinsideout.nl of
onze facebook-pagina, www.facebook.com/rkjinsideout Voor vragen kun je mailen naar rkjinsideout@outlook.com
Plastic doppen
De inzameling van plastic doppen in onze parochie is een groot succes. Van ons
inzamelpunt vernamen wij dat er het afgelopen jaar bijna € 35000,- is bijeen gespaard. Daaraan heeft onze parochie een flinke bijdrage geleverd. Heel veel dank
daarvoor. Hiervan kunnen een aantal basisopleidingen van puppy’s worden bekostigd. In 2018 sparen we weer verder. Doet u ook weer mee?
Werkgroep diaconie
De Werkgroep Diaconie wil iedereen bedanken die in de maand december lekkernijen en kleine geschenken heeft aangeleverd voor de kerstpakketten. Mede
dankzij deze en financiële hulp waren wij in staat om 55 kerstpakketten samen te
stellen. Ook veel dank aan hen die de kerstpakketten rondbrachten.
Presentatie van de Eerste Communicanten
Tijdens de gezinsviering van zondag 4 februari a.s. zullen de communicanten voor
2018 worden voorgesteld aan de parochianen. Zij breiden zich momenteel voor
op de grote dag, te weten 27 mei, want dan zullen zij hun Eerste Heilige Communie ontvangen.
Werkgroep Eerste Heilige Communie
Anja de Kok
Actie Kerkbalans - Een grote knal
Ik hoop dat wij er met ons allen weer een geslaagd jaar van kunnen maken, Zalig
Nieuwjaar!
De actie kerkbalans 2017 is afgerond, we kunnen trots zijn op het resultaat, nl
€ 59.317,-. Dank voor uw aandeel daarin. Niet alles ging perfect, maar dat gaan
we in het nieuwe jaar beter doen!
Met flink wat kabaal is dat nieuwe jaar ingeluid. Veel kleine knalletjes samen maken er één grote knal van. Soms denk ik weleens dat het wel wat minder kan,
maar ik hou er toch ook wel van om sommige momenten duidelijk te markeren.
Dan weten we allemaal weer dat er iets bijzonders aan de hand is.
Op zaterdag 20 januari willen wij zo’n bijzonder moment scheppen. Die dag start
de actie Kerkbalans 2018. Om 13.00 uur worden in het hele land de feestklokken
geluid, om het iedereen te laten weten. Ook in onze parochie luiden de klokken.

Wij hebben het raadslid Michel Rogier van het CDA bereid gevonden om de actie
te starten. Hij wil ons graag vertellen wat hij van belang vindt van de actie. Het
bestuur heet hem graag van harte welkom. Maar het is geen zaak van het bestuur
alleen. Daarom nodigen wij kinderen en volwassenen uit om deel te nemen aan
een bijzonder ‘concert’ in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Loosduinen.
Ik noemde het een lawaaiconcert, maar het streven is om met ons te proberen
om, ieder met een eigen geluid, toch samenhang te creëren. Klokken, bellen,
schellen, rammelaars, tamboerijn… wat maakt eigenlijk ‘muziek’ dat klinkt als een
klok? Neem het mee en doe mee! Uw bijdrage is waardevol voor een succes dat
wij samen kunnen maken!
De oude volkeren dachten met veel kabaal de boze geesten af te kunnen weren.
Daar denken wij niet aan, al zijn er duiveltjes genoeg die het ons moeilijk maken.
Maar met elkaar maken wij de actie kerkbalans een succes. Uw bijdrage is onmisbaar en wij zijn er dankbaar voor dat u uw parochie steeds weer steunt.
Inloop vanaf 12.15, inoefenen 12.30 overgaand in speeches met tot besluit:
herrie voor de kerk (13.00 uur).
Uw bijdrage voor het jaar 2018
kunt u overmaken op NL90INGB0000114800
t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik en Duinen.
Gerard van Dijk, voorzitter commissie kerkbijdrage
Liturgisch rooster januari
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10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor
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10.00 u. Viering
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10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
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10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor
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10.00 u. Viering

zo

28

10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
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10.00 u. Viering
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17.00 u. Eucharistieviering met samenzang
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10.00 u. Gezinsviering met voorstellen van de eerste communicantjes

Gebedsintenties januari
zo
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7 10.00 Uit dankbh en zegen voor dochter en haar gezin, Ria vdr Luur,
Nico Kaag, Jacques v Dijk, Kees Jeursen
9 10.00
14 10.00 Anton Wessels en ov familie, Ciska Kok-Holsnijders
16 10.00 Astrid de Bruijn-Oud
21 10.00 Ria vdr Luur, Apolonia Arkesteijn
23 10.00
28 10.00 Ciska Kok-Holsnijders, Nico Kaag
30 10.00 Astrid de Bruijn-Oud

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken
op rekeningnummer: NL64INGB0000260089
t.n.v. Maria van Eik en Duinen
Collecte
De collecte van de maand december bedroeg € 4014,19
Uw bijdrage in de witte kist (adventsactie) bedroeg € 522,75
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!

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

