Nieuwsbrief januari 2016
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Jongerenviering
De woord- en communieviering op zondag 10 januari wordt een hele bijzondere.
Tieners en jongeren zijn vooral van harte welkom en natuurlijk iedereen die jeugd
en jongeren een warm hart toedraagt. De meisjes en jongens die op 24 januari het
heilig vormsel ontvangen, zijn speciaal uitgenodigd, en ook de M25-groep en de
leden van Inside Out. Tieners die afgelopen jaar deel hebben genomen aan het
bisdomkamp en dit weekend in Loosduinen te gast zijn, zullen ook aan de viering
deelnemen. Het thema van de viering is 'Gedoopt, en dan?' en het koor Vocanimo
zal het geheel muzikaal opluisteren. Een unieke gelegenheid om met wat meer
leeftijdgenoten dan anders samen te vieren. Komen dus!
Diezelfde dag om 10.30 uur zingt het koor Deo Sacrum o.l.v. André Vis in de Titus
Brandsma kerk.
25 jarig jubileum
Op 12 januari 2016 is het 25 jaar geleden dat ik door Mgr. Ph. Bar tot diaken ben
gewijd. Ik wil dit vieren op dezelfde dag met de parochie en mijn familie, in een
eucharistieviering uit dankbaarheid, samen met mijn collega’s. Deze viering zal
zijn in de kerk van Maria van Eik en Duinen en begint om 10.00 uur. U bent daarbij
allen van harte uitgenodigd.
Paul Kuhlmann, diaken.
Week van gebed voor de eenheid
In het kader van de ‘Week van gebed voor de eenheid’ vinden er van zondag 17
tot en met zaterdag 23 januari in diverse kerken oecumenische gebedsdiensten
plaats. We bezinnen ons dan op de vraag welke grote daden van God ons na aan
het hart liggen en hoe we deze samen aan de wereld kunnen verkondigen, in
woord en daad. In onze kerk houden we op maandagavond 18 januari zo'n gebedsdienst. Deze begint om 19.30 uur. Aansluitend vindt de eerste avond in het
kader van het oecumenisch leerhuis plaats.
Oecumenisch Leerhuis
Het Oecumenisch Leerhuis start op maandag 17 januari. Meer informatie over deze en andere avonden vindt u in de folder achter in de kerk.
t
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Vormselviering
Op zondag 24 januari vindt deze feestelijke en plechtige viering plaats. Vicaris A.
van der Helm zal 19 jongeren het Sacrament van het Vormsel toedienen in de Titus Brandsmakerk en het koor Connection verzorgt de muzikale ondersteuning.
De jongeren verheugen zich na een flinke voorbereiding op deze bijzondere dag
met hun families. Alle parochianen zijn van harte welkom!! En laten we samen
bidden, dat de Heilige Geest in ons midden zal zijn.
Passie voor koken en oudere mensen?
Houd je van koken? Lijkt het je leuk om dat voor dankbare oudere mensen te
doen en heb je zo nu en dan op vrijdag tijd? Dan is dit misschien iets voor jou!
Vanaf half januari gaan wij, om de 14 dagen, op vrijdag tussen de middag maaltijden verzorgen voor circa 20 ouderen in buurtcentrum De Luifel aan het Weigeliaplein (Heesterbuurt). Geïnteresseerd? Laat het weten aan Johnny Tran
(johnnytran90@gmail.com) of Jos van Adrichem
(diaken.josvanadrichem@rkparochiedevierevangelisten.nl)
Voorbereiding Actie Kerkbalans 2016
Met de Actie Kerkbalans komt de parochie weer vragen om uw financiële bijdrage. En het bestuur is blij dat u daaraan flink meedoet. De kerk kan immers alleen
blijven bestaan met ook de financiële steun van haar parochianen; van mensen
zoals u. De belastingen maken het aantrekkelijk om uw bijdrage te leveren door
de aftrek van giften toe te staan. In 2014 zijn de fiscale regels nog eens versoepeld. Uw kerkbijdrage is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar (hiervoor geldt een
drempelwaarde van 1% en een maximum van 10%). Indien u uw kerkbijdrage in
de vorm van een periodieke gift giet, waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan uw parochie, dan mag u deze gift volledig aftrekken bij
uw belastingaangifte. Zo maakt de belastingdienst het aantrekkelijker om uw
steentje bij te dragen. Afhankelijk van uw inkomen kan uw voordeel oplopen tot
52%. Wanneer u dat belastingvoordeel (geheel of gedeeltelijk) ten goede laat komen aan de parochie, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer geld kost!
Om uw kerkbijdrage in de vorm van een periodieke gift aan te kunnen merken
dient u wel een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ in tweevoud te tekenen;
één exemplaar is voor uzelf, de andere is voor de parochie. Dit formulier kunt u
downloaden bij de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgen
d/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften en invullen. De
link vindt u ook op de website van de parochie. Als u het formulier ingevuld en
ondertekend inlevert op het secretariaat, kan het bestuur het formulier aanvullen
en krijgt u het ondertekend terug.

Om het u gemakkelijk te maken kan het parochiesecretariaat u ook een informatiepakket geven, zodat u het op uw gemak kunt lezen en invullen
Het parochiebestuur
Jongerengroep Inside Out
De jongeren van Inside Out kijken terug op een geweldig jaar met veel activiteiten. Op 12 en 13 december jl. was de kerstmarkt de afsluiting van het jaar. Maanden van voorbereidingen hebben zich uitbetaald want de tweede kerstmarkt op
rij was een groot succes.
De jongeren van Inside Out danken bij dezen alle vrijwilligers voor hun inzet tijdens de kerstmarkt en iedereen die voor mooie spullen heeft gezorgd. Zonder dat
was het nooit gelukt!!
Natuurlijk zijn er ook in 2016 weer leuke activiteiten. Ben je als jongere nieuw in
de parochie? Voel je vrij en kom langs tijdens één van onze activiteiten. Neem een
kijkje op onze website voor meer info of like onze Facebookpagina om up-to-date
te blijven. Je kunt ook contact opnemen met Bart van Leeuwen. (rkjinsideout@outlook.com)
Prachtig allemaal - Actie Kerkbalans
Wat ik nu ga schrijven heeft u misschien al eens vaker gehoord, maar ik doe het
toch, want ik maakte het zelf mee (4 dec jl.) en het was betoverend. Het was een
prachtige solist op zijn Stradivarius. De zaal was diep ontroerd, heel bijzonder.
Maar wat werd het briljant, toen het hele orkest zachtjes inviel en het stuk completeerde.
Ik kan het niet nalaten te denken aan de overeenkomst met onze kerk. Hoe hard
we ook werken en hoe we ook ons best doen, het leidt pas ergens toe, als we het
met elkaar en voor elkaar doen. Geen valse noot, nou ja, een enkele dan, alleen zó
kunnen wij gestalte geven aan de kerk in Loosduinen. Dan wordt het Jaar van
Barmhartigheid dat wij vieren pas een echt feest, een Heilig Jaar!
Bidden, werken, maar vooral ook sámen bidden en sámen werken (samenwerken)
laat dat een belangrijk thema zijn in het jaar dat voor ons ligt. Zó doen wij het ook
voor de actie Kerkbalans. Samen een bedrag leveren om trots op te zijn, ieder
naar vermogen, zo maken wij een vast fundament waarop de parochie kan ‘draaien. ’
Uw bijdrage voor 2016 kunt u overmaken op NL90INGB0000114800
t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik en Duinen.
Gerard van Dijk,
voorzitter commissie kerkbijdrage

Bericht van mevrouw Laurier
Geregeld wordt gevraagd wanneer mevrouw Laurier weer naar Loosduinen komt.
Op dit moment biedt geen enkel verpleeghuis in Loosduinen de zorg die Mevr.
Laurier nodig heeft. Mevrouw Laurier is na een jaar van vallen en opstaan begin
september opgenomen in Verpleeghuis Sammersbrug. Dit huis biedt haar een
langdurig verblijf met 24 uur verpleeghuiszorg. Het zorgteam in Sammersbrug
doet er alles aan om het voor haar mogelijk te maken, de viering op dinsdagmorgen af en toe mee te vieren.
Bedankje
Namens de Werkgroep Diaconie wil ik graag iedereen die het afgelopen jaar op de
één of andere wijze heeft bijgedragen aan de activiteiten van de werkgroep hartelijk danken.
Hopelijk kan de werkgroep ook dit jaar weer op u rekenen!
Nick Laarakkers,
lid van de Werkgroep Diaconie
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Gebedsintenties januari
vrij
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11.00 u. Brigitta v Dijk, Lidia Uijterwijk, Nicolaas vdr Waart, Mieke
vdr Waart-v Grol, Koos en Frank vdr Waart, Kees Jeursen
13.00 u.

zo
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10.00 u.
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05

10.00 u.
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13.00 u.

zo

10

10.00 u. Dora Hartman-Duijvestijn, Aad van Dijk

di
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10.00 u. Uit dankbh voor diaken Paul Kuhlmann

za
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zo
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di

19

13.00 u. Roel v Rossum, Nel vdr Hoeven-v Beek, Elisabeth JongJeursen, uit dankbh en zegen ter ere van St Antonius,
Uit dankbh fam Jeursen vdn Enden
10.00 u. Anton Wessels en ov fam, Tiny Hoogervorst-de Wilde,
Henny Hunck- de Greef, Dien Stokvis-Vonk, ov oud Joop
en Corry Rapati, Jos Rapati, Trudie Brouwer
10.00 u.

za
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13.00 u. Uit dankbh en zegen voor dochter en gezin

zo
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13.00 u. Jan Steens

di
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10.00 u.

za
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13.00 u. Voor de 21e verjaardag van Dzintar, Astrid vdr Waart

zo

31

10.00 u. Aad van Dijk

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken
op rekeningnummer: NL64INGB0000260089

Liturgisch rooster januari
vr

1

11.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor

za

2

13.00 u. Eucharistieviering met samenzang

zo

3

10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor

di

5

10.00 u. Viering

za

9

13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor

zo

10

10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. VoCaNiMo

di

12

10.00 u. Viering

za

16

13.00 u. Eucharistieviering met samenzang

zo

17

10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor

di

19

10.00 u. Viering

za

23

13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor

zo

24

10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor

di

26

10.00 u. Viering

za

30

13.00 u. Eucharistieviering met samenzang

zo

31

10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor

di

2

10.00 u. Viering

za

6

13.00 u. Eucharistieviering met samenzang

zo

7

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

Jongerenactiviteiten
Repetitie Gezinskoor:
Misdienaar worden:
Kindernevendienst 4-12 jaar

Iedere maandagavond van 18.45 - 19.45 u. uur
Bel naar het secretariaat: 3979413
Iedere zondag m.u.v. bij de kinderviering

Collecte
De collecte van de maand december bedroeg € 4071,22
Uw bijdrage in de witte kist (adventsactie) bedroeg € 863,30
De deur collecte t.b.v. de vluchtelingen bedroeg € 284,01
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage !

