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Lauden tijdens de vastenperiode 

Op de dinsdag-, woensdag- en donderdagochtenden gedurende de vastentijd, be-
ginnend op donderdag 11 februari, wordt in de kapel (pastorie) van de Maria van 
Eik en Duinen weer gezamenlijk de lauden gebeden. Aanvang: 09.30 uur. 

Vastentijd, tijd voor geloofsverdieping  

Aan de hand van vijf afleveringen van de documentaireserie 'Catholicism' verdie-
pen we ons in het geloof; op woensdag 17 februari: het onderricht van Jezus, 
woensdag 24 februari: Christus en de kerk, dinsdag 1 maart: liturgie en eucharis-
tie, dinsdag 8 maart: gebed en geestelijk leven en woensdag 16 maart: het eeu-
wig leven. De afleveringen zijn goed los van elkaar te bekijken. 
De bijeenkomsten zijn steeds van 11.00 tot uiterlijk 14.00 uur en vinden plaats in 
de pastorie van de Maria van Eik en Duinen. Meld je vooraf aan bij het secretari-
aat van deze gemeenschap. Voor de verzorgde eenvoudige lunch wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd. 

Werkgroep Diaconie 

In de weekenden van 6/7 en 13/14 februari zamelt de Werkgroep Diaconie weer 
wasmiddelen in voor de Voedselbank. Zij hopen natuurlijk weer op uw gulle ga-
ven! 

Even minderen voor een ander, de Ander. 

Op 10 februari 2016 begint de veertigdagentijd. Tijd om stil te staan bij wat wij 
kunnen betekenen voor mensen om ons heen, dichtbij en ver weg. De vastentijd 
nodigt ons uit tot soberheid en delen met mensen die het minder hebben. Het 
thema van de campagne 2016 is: Water, bron van alle leven. Een vastenactie voor 
Oeganda.  
We gaan dan ook weer soepmaaltijden organiseren, die in een estafette – vorm in 
de hele parochie worden gehouden:  
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Zaterdag 13 februari om 14.00 uur ( Emmaus )  

Dinsdag 23 februari om 17.30 uur  ( Maria van Eik en Duinen ) 

Zondag 28 februari om 11.30 uur   ( Titus Brandsma ) 

Dinsdag 8 maart om 17.30        ( Maria van Eik en Duinen ) 

Maandag 14 maart om 17.30 uur   ( Pastoor van Ars ) 

De veertigdagentijd is een tijd om het met wat minder te doen. Dan kunt u uw 
tijd, geld en aandacht delen met iemand die uw steun kan gebruiken, of dat nu 
ver weg is of juist heel dichtbij.  

Namens MOV Paul Kuhlmann, diaken 

Start nieuwe serie 'Geloven Nu' op maandag 22 februari 

Met elkaar in gesprek gaan over je eigen leven en opvattingen aan de hand van 
Bijbelverhalen, in een ontspannen en rustige sfeer, dat is het doel van 'Geloven 
Nu'. Op maandag 22 februari 2016 start een nieuwe serie van acht bijeenkomsten. 
Tijd: 20.00 - 21.30 uur.  
Op die avond ontvang je het nieuwe 'Geloven Nu-werkboek' en worden de data 
van de overige bijeenkomsten bekend gemaakt. Graag vooraf aanmelden bij het 
secretariaat van Maria van Eik en Duinen of bij Greet Boek (070-3970558). 
 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Als onderdeel van het preventiebeleid sluit de Rooms-Katholieke Kerk in Neder-
land met de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan bij een brede maatschappelijke 
tendens om goede waarborgen te geven voor de omgang met kinderen en jonge-
ren, mensen in kwetsbare situaties, omgang met vertrouwelijke gegevens, met 
geld en/of met goederen. Onze Parochie de Vier Evangelisten onderschrijft dit be-
lang. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen 
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samen-
leving. Wij zullen voor die vrijwilligers die in onze parochie werken met een of 
meerdere genoemde doelgroepen een VOG aanvragen. U hoeft zelf geen actie te 
ondernemen en er zijn voor u geen kosten aan verbonden. In het voorjaar van 
2016 wordt met u contact opgenomen door Ineke Brizee. De parochie vraagt de 
VOG daarna voor u aan. Heeft u vragen over de VOG?  Neem dan contact op met 
het centraal parochiesecretariaat tel. 308 04 14 of: 
cps@rkparochiedevierevangelisten.nl. 

Namens de werkgroep vrijwilligersbeleid, 
Willem Brizee 
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Jongerengroep Inside Out 

Kerstmarkt 

Het definitieve bedrag van de kerstmarkt is bekend. We hebben het mooie bedrag 
opgehaald van € 1300,-!!!! De jongeren willen iedereen bedanken voor de 
ingezamelde spullen en voor u bezoek tijdens de kerstmarkt! 

Agenda jongerengroep Inside Out. 
In februari gaat een deel van de jongeren van Inside Out op jongerenreis naar 
Rome! Op 28 februari zal de volgende bijeenkomst zijn op de locatie Emmaus. 
We zullen dan kennis gaan maken met de vormelingen. 
Ben je nieuw in één van onze parochies en ben je nieuwsgierig of wil je mee doen 
met onze activiteiten? Kom dan gerust naar één van onze bijeenkomsten. Ga voor 
meer info naar www.rkj-insideout.nl of like onze Facebookpagina. Of neem contact 
op met Bart van Leeuwen. Tel. 06-46282296. Email: bart_v_leeuwen@hotmail.com 

Actie Kerkbalans - Koud of warm  

Het was koud, die maandag. Ik was onderweg met de enveloppen voor de kerkba-
lans. Hoe komt het toch, dat ik maar steeds moest denken aan vroeger: mijn va-
der bij de kachel, houtjes hakken met zijn grote kaasmes. Het halve huis in de 
rook, maar het had effect. Tegen de tijd dat iedereen op was, brandde de kachel 
en was het warm. Als wij zover waren, was hij al lang in de winkel, maar af en toe 
kwam hij nog even kijken en aan de kachel schudden. En dan zwermden wij uit, 
met een gerust hart naar werk en school. Er werd voor ons gezorgd, zoveel was 
duidelijk. 
Zo’n warm huis, daar verlang je naar. Een plek waar je welkom bent, wie je ook 
bent en waar je ook vandaan komt. Onze kerk wil zo’n plek zijn, warm en uitnodi-
gend. Maar zo’n plek kan alleen bestaan als ieder daaraan meewerkt, zich open 
stelt voor anderen, anderen aansteekt, en zó bereid is af en toe een handje toe te 
steken. Dat kan ook een bijdrage zijn aan de actie Kerkbalans, die in januari is ge-
start. Hoe het precies zal uitpakken moeten we afwachten, maar de eerste resul-
taten zijn veelbelovend. Weg met de kou, wij maken het warm, daar zorgen wij 
samen voor!  

Uw bijdrage voor het jaar 2016 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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Wereldjongerendagen in Krakau 

"Het WJD-gevoel is zo bijzonder dat je het niet in woorden uit kan leggen, je moet 
het ervaren." Ga dus mee (als je tussen 16 en 30 jaar bent) en mis deze 'once-in-a-
lifetime-ervaring' niet! Het bisdom Rotterdam biedt een schitterend reispro-
gramma aan met, voorafgaand aan de WJD, bezoeken aan Echternach, Marburg, 
Eichstätt en Praag. De uiteindelijke bestemming is Krakau, waar honderdduizen-
den jongeren, samen met de paus, het geloof vieren. Deze reis vindt plaats van 17 
juli t/m 2 augustus 2016. Voor meer info en aanmelding, mail of bel Bart van 
Leeuwen: bart_v_leeuwen@hotmail.com; 06 46282296. Laat hem ook weten als 
je de WJD wilt ervaren, maar niet zoveel dagen mee kan. Als daar voldoende ani-
mo voor is, organiseren we vanuit de parochie een kortere reis.     

Schilderen met passie 

Op zaterdag 5 maart gaan we weer schilderen, nu geïnspireerd door het lijdens-
verhaal van Jezus Christus. We zullen het verhaal eerst samen lezen en elke deel-
nemer schildert daarna, naar eigen inzicht en op geheel eigen wijze, een fragment 
dat hem/haar bijzonder aanspreekt. Om 10.00 uur gaan we van start en we stop-
pen uiterlijk 15.00 uur. 
Locatie: pastorie Maria van Eik en Duinen. Voor materiaal wordt een bijdrage van 
€10,- gevraagd, voor de verzorgde lunch een vrijwillige bijdrage. Aanmelden bij 
het secretariaat van de Maria van Eik en Duinen. De schilderwerken zullen te zien 
zijn tijdens de passiecantate op zondagmiddag 20 maart.  

Oecumenisch Leerhuis 

In deze maand zijn er weer twee avonden van het Oecumenisch Leerhuis. 
Zie voor meer informatie de folders achter in de kerk. 
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Liturgisch rooster februari 

za 6 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 7 10.00 u.  Kinder- en Gezinsviering m.m.v. Gezinskoor 

di 9 10.00 u.  Viering 

wo 10  
19.00 u. 

Aswoensdag 
Viering m.m.v. Gezinskoor 

za 13 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang  

zo 14 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 16 10.00 u. Viering 

za 20 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 21 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor 

di 23 10.00 u. Viering 

za 27 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 28 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 1 10.00 u. Viering 

za 5 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 6 10.00 u. Kinder- en Gezinsviering m.m.v. Gezinskoor 

 

Jongerenactiviteiten 

  Repetitie Gezinskoor: Iedere maandagavond van 18.45 - 19.45 u. 

Misdienaar worden: Bel naar het secretariaat: 3979413 

Kindernevendienst 4-12 jaar Iedere zondag m.u.v. bij de kinderviering 

Collecte 

De collecte van de maand januari bedroeg € 2487,02 

Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!  

 

 

 

 

 

 



 

Gebedsintenties februari 

di 02 10.00  

za 06 13.00 Uit dankbh 

zo 07 10.00 Uit dankbh 

di 09 10.00 Koos en Frank vdr Waart, Astrid de Bruijn-Oud 

za 13 13.00  

zo 14 10.00 Tiny Hoogervorst-de Wilde, Aad v Dijk, Tiny Lelieveld-
Tholens, Ina Scheffer-v Veen, Gretha d Haan-Bleijie, Ciny Noor-
dermeer-Preuser, Johan Sax vdr Weijden 

di 16 10.00  

za 20 13.00  

zo 21 10.00 Anton Wessels en ov fam, Roel v Rossum Nel vdr Hoeven-v 
Beek, Henny Hunck-de Greef, Dien Stokvis-Vonk, ov oud 
Kerrebijn, Johan Sax vdr Weijden 

di 23 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 

za 27 13.00  Jan Steens 

zo 28 10.00 Ov oud Arie Hartman en Mien Hartman en dochter Lida, ov 
oud Verbeek-Landré 

 

 

 

 

 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

†  04 - 01  Casper van Bijsterveld 

         †  12 - 01  Leo Steijn  

          †  12 - 01  Jeanne Boek- van der Lans 

†  31 - 01  Hettie Burger- Nuyten 

 

 

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 
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