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De kerk binnenste buiten 

Op zaterdag 4 juni was er een ‘open dag’ bij de Emmauskerk. Onder het 
motto ‘de kerk binnenste buiten; gastvrijheid staat voorop’, was er een ge-
zellige middag georganiseerd, met voor elk wat wils.  
Aan het eind van de middag was er een loterij waarvan de 3e prijs nog niet 
afgehaald is, nr. 111 
Zonder meer een geslaagde dag met een prima sfeer en prima weer. 

Eerste Heilige Communie 

In een overvolle kerk gingen op zondag 5 juni jl. 14 communicanten, voor 
het eerst aan tafel met de Heer. 

Pater Richard en diaken Jos van Adrichem gingen voor.  
Marijke, Wiktoria, Nadia, Michael, Marcel, Maks, Jimmen, Kuba, Oliwier, 
Igor, Luka en Tim ontvingen die dag hun Eerste Heilige Communie.  
Darian en Jeremiasz hadden begin mei in Polen al hun Eerste Heilige Com-
munie ontvangen, op 5 juni was het hun 'tweede communie'.  
De afsluitende picknick met puzzeltocht op zondag 19 juni was ook een 
groot succes, vooral vanwege het prachtige zonnige weer, waardoor dit al-
lemaal in de tuin van de pastorie kon plaatsvinden. 
Twee communicanten willen graag misdienaar worden. Daarmee zijn we 
natuurlijk erg blij. 

Anja de Kok, werkgroep Eerste Heilige Communie 
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Plastic doppen 

We zijn blij verrast door uw reactie op het verzoek om plastic doppen in te 
zamelen voor de opleiding van geleidehonden. Geweldig dat een groot 
aantal parochianen mee doet. Met vier locaties waar nu doppen worden 
ingezameld, kunnen we samen een steentje bijdragen aan dit mooie pro-
ject. 
Omdat de doppen enige tijd in de plastic zakken bewaard moeten worden, 
willen we u wel vragen om de doppen schoon in te leveren. 

Pastoraatgroep Maria van Eik en Duinen 

Bedevaarten 

De paus nodigt ons uit om eenmaal in dit Heilige jaar een pelgrimstocht te 
maken naar een Heilige deur. Dat kan in Rome, maar ook in ons bisdom in 
de Basiliek van Lidwina te Schiedam. Op vrijdag 23 september a.s. zullen 
wij met onze parochie een pelgrimstocht ondernemen naar deze Basiliek. 
Bij voldoende aanmeldingen vertrekken we met de bus om 10:00 uur vanaf 
de Emmaus. In de Basiliek zullen we de eucharistie vieren en er is ook gele-
genheid tot biechten. Na de lunch en bezoek centrum van Schiedam ver-
trekken we weer in de loop van de middag richting Den Haag. 
Achterin de kerk vindt u de flyers met informatie over de 1- daagse bede-
vaart, op vrijdag 12 augustus, en de 3- daagse bedevaart, van 11 t/m 13 
augustus, naar Kevelaer. 
Meer informatie kunt u vinden op www.bedevaart.nl  
Johan Blonk, 06 22903857 

Het bisdom organiseert van 2 t/m 6 september een bedevaart onder medische 
begeleiding naar Banneux. Voor informatie of opgave:  
Mw. Paula Opstal, tel. 015 3693148 of paula_opstal@hotmail.com 

Werkgroep Kinderwoorddienst 

De werkgroep Kinderwoorddienst houdt vakantie in juli en augustus. 
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Actie Kerkbalans - Waardeloos materiaal  

Eigenlijk kon er nooit iets. Er was nu eenmaal weinig geld en daarom was 
het altijd woekeren om eens iets voor elkaar te krijgen. Een beetje gereed-
schap, wat lijm, soldeer, ja dat was er allemaal wel, dat was nuttig, want 
daarmee kon je reparaties uitvoeren en onderhoud plegen. Gelukkig kon je 
er ook leuke dingen mee doen. 
En zo leerden wij al vroeg dat je ondanks alle gebrek heel leuke dingen kon 
doen. Als er eens een gipsen beeld stuk viel was er verdriet, zeker, maar er 
waren ook grote stukken krijt waar je weer heel wat mee kon doen. Met 
wat blikjes en soldeer kon je heel aardige creaties maken, met eierrekjes 
een lampenkapje. Met haveloze tenten die de oorlog maar net doorstaan 
hadden kon je best nog kamperen. Oude potten en pannen op een knie-
zend houtvuurtje, eindeloos werken om het aan de gang te houden. Als je 
doodmoe in je piepers prikte smaakte het eten geweldig. Juist omdat er 
weinig was, werd je creatief en zo haalde je er het maximum uit. Jaloers 
kon je soms kijken naar anderen, die met veel geld alles konden kopen en 
met de mooiste spullen op stap gingen. Maar bij de eerste regenbui als 
zij klappertandend zeurden, omdat ze niet wisten wat te doen, ging dat ja-
loerse snel over in gevoel van trots. Dat kunnen wij!  
Ik moet dus toegeven dat mijn eerste zinnetje niet klopt. Eigenlijk kon alles, 
als je maar goed keek naar wat je al in handen had. Wie kon iets toevoe-
gen, wie had thuis nog wat blikken, oude pannen, waardeloos materiaal, 
wat opeens een goudmijn bleek. Creatief zijn, niet kijken naar wat anderen 
hebben, naar wat jij niet hebt, maar gebruik maken van de eigen mogelijk-
heden. Nu eenmaal niet alles is voor geld te koop. Met elkaar kunnen wij 
heel wat kennis en kunde inbrengen. Met elkaar kunnen wij een mooie 
gemeenschap bouwen. Behalve veel inspanning hoeft dat niet veel te kos-
ten. Geduld, gebed en soms een beetje geld, helpen ons bij al ons werken. 
Gelukkig hebben wij dat allemaal in handen: u doet mee! De actie kerkba-
lans loopt en elke maand weer draagt u trouw uw steentje bij, tot nu toe is 
dat €44.695. Dank daarvoor. Zo met elkaar bent u waardevol materiaal!     

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 



 

Liturgisch rooster juli 

za 2 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 3 10.00 u.  Kinder- en Gezinsviering 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. Gemengdkoor 

di 12 10.00 u. Viering 

za 16 13.00 u. Woord- en Communieviering met samenzang 

zo 17 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 19 10.00 u. Viering 

za 23 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang  

zo 24 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. leden Gemengd-
koor 

di 26 10.00 u. Viering 

za 30 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 31 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. leden Gemengdkoor 

di 2 10.00 u. Viering 

za 6 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 7 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. leden Gemengdkoor 

Jongerenactiviteiten  

Repetitie Gezinskoor: Iedere maandagavond van 18.45 - 19.45 u. 

Misdienaar worden: Bel naar het secretariaat: 3979413 

Gezinsviering met 
kinderzegen 

Zondag 04 september 

Kinderwoorddienst 4-12 jaar Zondag 11 september 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 
 

†  10 – 06  Frans Aben  

†  24 – 06  Chris Scheven  
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Gebedsintenties juli 

za 2 13.00 Uit dankbh en zegen voor kleinzonen Ted en Lex, Jo 
Scholtes-Heppe en zoon Frits 

zo 3 10.00 Ov oud Henk en Ina Scheffer-v Veen, Gretha de Haan-
Bleijie, Cini Noordermeer-Preusser, Annie Hoevers-
Janssen, 

di 5 10.00 Voor een ov broer 
za 9 13.00 Hetty Burger-Nuijten, Cees de Winter 
zo 10 10.00 Aad v Dijk, Tiny Hoogervorst-de Wilde,  lev  en ov  fam 

Giezeman-Franken, gezin den Ouden-Duijndam, Sjaan 
Koehler-Duyvestijn, Fred Knooff, Cornelia Sax vdr 
Weijden-Geerdes, Jan Bentvelzen,  uit dankbh voor 
een 60- jarig huwelijk 

di 12 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 
za 16 13.00 Marie Tettero, Hetty Walschots-Hamer, Ibi Martina, 

Dorus vdr Lans 
zo 17 10.00 Henny Hunck-de Greef, Dien Stokvis-Vonk, gezin v 

Wijk-Duijndam, Jan Bentvelzen, Harry Ruyters 
di 19 10.00 Uit dankbh 
za 23 13.00 Uit dankbh 
zo 24      10.0 Ov oud Arie Hartman en Mien Hartman-v Niel en 

dochter Lida, Brigitta v Dijk, Leon Steijn, gezin Jacob-
sen-Duijndam, Hetty Burger-Nuijten, Els Lardenoije en 
Servaas Leufkens 

di 26 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 
za 30 13.00 Tiny Hoogervorst-de Wilde, Cees de Winter, Jo Schol-

tes-Heppe en zoon Frits 
zo 31 10.00 Ov fam Boek-vdr Lans, Annie Hoevers-Janssen, ov oud 

Verbeek-Landré 
 

 

Collecte 

De collecte van de maand juni bedroeg € 1762,86 

Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!  

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

 


