Nieuwsbrief juni 2016
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Tijdcollecte op 11 en 12 juni
Aan het eind van de vieringen in het weekeinde van 11 en 12 juni zal een korte
toelichting worden gegeven op de reeds in de Spirit aangekondigde tijdcollecte en
krijgt u de gelegenheid om een tijdcollectebriefje in te vullen. Eventueel kunt u
dat ook thuis doen. Het is handig als u uw agenda en een pen bij u heeft.
Film 'Intouchables' in de Pastoor van Arskerk
Zaterdagmiddag 11 juni van 14:30 -17:30 uur wordt in de Pastoor van Arskerk de
'feel good' film 'Intouchables' gedraaid. Deze film, op ware feiten gebaseerd, over
een zwaar invalide miljonair die een Senegalese jongeman als persoonlijke verzorger krijgt, moet je gezien hebben! Wonderbaarlijk hoe twee levens die niet bij elkaar lijken te passen, elkaar aanvullen en beïnvloeden.
Graag vooraf aanmelden bij pater Richard Lobo (richardsvd@gmail.com) of bij
Marianne de Jong; 070-3252567.
Kindernevendienst
De kinderen die onlangs hun 1e communie hebben gedaan willen vast wel meer
weten over Jezus en hoe je met elkaar en met Jezus samen, Gods rijk kan opbouwen. Daarom worden zij van harte uitgenodigd om mee te doen aan de kinderwoorddiensten. Elke zondag, gewoon als jullie naar de kerk komen. De 1e zondag
van de maand is er geen aparte kinderwoorddienst omdat er dan een gezinsmis is
die speciaal voor kinderen is.
Omdat de scholen vakantie hebben in de maanden jullie en augustus houden wij
ook even vakantie.
We hopen je heel graag te zien tijdens de kinderwoorddiensten.
Juf Alena, juf Joke, juf Cora en meester André.
Film 'Petrus en Paulus' op dinsdag 28 juni
Een dag voor het hoogfeest van H.H. Petrus en Paulus, dinsdag 28 juni (dus niet,
zoals eerder aangekondigd, op woensdag 29 juni) van 11.00 tot ca. 14.00 uur,
bekijken wij in de pastorie van Maria van Eik en Duinen, de documentaire
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
Rekeningnummer NL90INGB0000114800
Pastoraatgroep: Jos van Adrichem, Peter Visser, Wil van der Lans, Lies van Dijk

‘Petrus en Paulus’ uit de serie ‘Catholicism’. Nadat de film is getoond, wordt er
samen over gesproken en met elkaar geluncht. Voor de lunch wordt een kleine financiële bijdrage zeer op prijs gesteld. Graag vooraf aanmelden bij het secretariaat van deze gemeenschap.
Aankomende bedevaarten
Informatie van de bedevaart op 9 juli a.s. naar Brielle vindt u achter in de kerk. Er
hangt een poster en er zijn flyers, tevens inschrijfformulieren, met informatie. Er
kan voor 5 euro een lunch worden gereserveerd. Bij eventuele vragen over deze
bedevaart kunt u bij ondergetekende terecht. De inschrijving sluit op 2 juli a.s.
Vermeldenswaard is ook de bedevaart ‘Ontmoetingsronde Nederland’.
Deze 14- daagse fietsbedevaart voert u langs de randen van Nederland, van de
Noordzeekust tot aan de Achterhoek en van Groningen tot aan Brabant. Iedere
dag wordt er 100 km gefietst en iedere dag is er een pastoraal moment. Het is ook
mogelijk delen van deze bedevaart te fietsen, zelfs meedoen met 1 dag is mogelijk.
Meer informatie op de website: www.vnb.nl of bij Johan Blonk, tel. 06 22903857
Zomerkampen van het bisdom
Kinderen, tieners en jongeren die zin hebben in een gezellige en actieve vakantieweek, waarin op verschillende momenten en uiteenlopende manieren, ook
het geloof met elkaar wordt gedeeld, mogen de zomerkampweek van het bisdom
(10 t/m 16 juli, of 17 t/m 23 juli 2016) niet aan hun neus voorbij laten gaan!
Voor actuele informatie en aanmelden:
www.bisdomrotterdam.nl/algemeen/jongeren/Pages/Zomerkampen.aspx.
Ook kan informatie worden gevraagd bij diaken Jos van Adrichem, die dit jaar voor
de elfde keer (omdat het zo gezellig is!) als begeleider meegaat met het tienerkamp.
Vrijwilligers gevraagd voor organisatie parochie-fietspuzzeltocht en dag tegen
de eenzaamheid
Op zondag 11 september a.s. staat een fietspuzzeltocht van de parochie gepland
en op zaterdag 1 oktober een ontmoetingsmiddag in het kader van de nationale
week tegen de eenzaamheid. Voor de organisatie van beide activiteiten zijn we op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Voelt u zich geroepen om aan één van beide activiteiten uw steentje bij te dragen,
meld u zich dan aan bij diaken Jos van Adrichem (diaken.josvanadrichem@p4ev.nl
of telefonisch via het centraal parochiesecretariaat: 070 3080414)

Bisschoppen bevelen speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen aan
In de week van 30 mei tot en met 5 juni geeft de stichting Bisschoppelijke Vastenactie met een speciale campagne aandacht aan vluchtelingen. Deze campagne
wordt van harte aanbevolen door de Nederlandse bisschoppen. Voor de campagne heeft de stichting een project geadopteerd van Caritas Jordanië. Meer dan 11
miljoen mensen zijn sinds de start van het conflict in Syrië het land ontvlucht. De
grootste stroom komt terecht in buurlanden als Jordanië, waar momenteel maar
liefst 1.400.000 Syrische en Irakese vluchtelingen verblijven. Voor slechts twintig
procent van hen is plek in vluchtelingenkampen. De overige 1,12 miljoen leven,
onder erbarmelijke omstandigheden, in en rond de steden. Deze vluchtelingen lenen gedreven door wanhoop geld of gebruiken hun spaargeld om te overleven. Ze
besparen op voedsel, sturen kinderen uit bedelen of zoeken hun toevlucht in gevaarlijk en illegaal werk. Caritas Jordanië biedt hulp aan deze mensen. Kijk voor
meer informatie op www.stichtingbva.nl. Via deze website kunt u rechtstreeks
doneren.
U kunt ook een gift over maken: ter attentie van Stichting BVA, rekeningnummer
IBAN: NL 38 INGB 0002 0105 34 onder vermelding van Vluchtelingen.
Creatief geloof
Nu al voor de derde keer waren gelovigen in de weer met penseel en verf om aan
de hand van teksten uit het Evangelie schilderwerken te maken. Misschien hebt u
ze al gezien. Laatst was er een tentoonstelling in de Emmauskerk van allerlei werk,
geïnspireerd door Matheus 25, de werken van barmhartigheid.
Het plan bestaat om een hongerdoek te maken voor onze parochie, waarin een
aantal elementen uit de lezingen voor de vastentijd worden meegenomen, maar
dat ook heel duidelijk voortkomt uit onze parochie. Niet ‘zomaar’ een hongerdoek, maar een parochieproject. Een project dus, waar meerdere parochianen
vanuit de vier gemeenschappen aan meewerken. Lukt dat?
Je kunt niet met tien man een kwast vasthouden, daarom maken wij een ontwerp
waaraan verschillende mensen kunnen meewerken (schilderen), maar dat ook
ruimte biedt om met andere technieken aan de gang te gaan. Te denken valt aan
haken, of breien (niet mijn kwaliteit), applicatiewerk, quilting, maar ook wel voor
stoerdere uitvoeringen: beeldhouwwerk, draadfiguren, glas in lood, enfin, u kent
zelf uw eigen kracht beter dan ik.
Met een eerste ontwerp ben ik vast wat ideeën aan het uitwerken. Ik heb al iets
geschilderd, er wordt gehaakt aan één modelletje en ik zou wel een mozaïekwerkje willen maken, van stukjes porselein in beton… Maar ja, wij hebben zelf niet genoeg gebroken kopjes in leuke kleurtjes, dus ik weet nog niet of dat wel lukt.

Daar zou u natuurlijk meteen al mee kunnen helpen.
Voor suggesties, reacties, ideeën, aanmeldingen om hier iets in te willen doen,
kunt u terecht bij diaken Jos van Adrichem, of bij ondergetekende.
Gerard van Dijk, Gerard-van-dijk@planet.nl
Gezamenlijke viering
Op 2 oktober 2016 viert de Parochie de Vier Evangelisten de jaarlijkse parochiedag met een gezamenlijke viering in de kerk van Maria van Eik en Duinen. Wij nodigen de andere koren van onze parochie uit om samen deze feestelijke Eucharistieviering te ondersteunen. Individuele koorzangers zijn ook zeer welkom. Wilt u
ons vóór 1 juli a.s. laten weten met hoeveel koorleden u meezingt? Wij laten u
dan weten welke mis en motetten er gezongen zullen worden en indien nodig
zorgen wij voor de bladmuziek. In september starten we met de gezamenlijke repetities. Meldt u zich als koor of als individuele zanger aan door een email te sturen naar bestuur@koordeosacrum.nl Wij kijken ernaar uit u bij ons te verwelkomen.
Bestuur Gemengd Koor Deo Sacrum
Agenda jongerengroep Inside Out
De komende weken hebben we weer leuke activiteiten op het programma staan
zoals:
Zondag 12 juni
Zondag 19 juni
Zondag 3 juli
8, 9 en 10 juli

Jongerenviering
Jong Voor Oud
Ontmoetingsmiddag
Kampweekend + Jongerenviering + Brainstormen nieuwe seizoen + seizoensafsluiting

Titus Brandsma
Emmaus
Emmaus
Loosduinen

Ben je nieuw in onze parochie 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 onze Jongerengroep Inside Out Facebookpagina. Ook kun je contact met ons
opnemen via rkjinsideout@outlook.com We hopen je snel te zien.
Door een probleem met de host is onze website tijdelijk uit de lucht. We zijn hard
bezig met de opbouw van een vervangende site. Zodra deze site online komt zullen we dit via de nieuwsbrieven laten weten en houd natuurlijk onze Facebookpagina in de gaten!
De jongeren van Inside Out

Afscheid Johnny Tran
In het afgelopen 1,5 jaar heb ik met plezier stage gelopen in uw parochie ‘de Vier
Evangelisten’. In het weekend van 18 en 19 juni loopt mijn stageperiode ten einde. Op zondag 19 juni zal er van mij afscheid genomen worden tijdens de viering
(om 10:30 uur) in de Titus Brandsma. U bent van harte welkom om bij deze viering
aanwezig te zijn en na afloop onder genot van een kopje koffie of thee afscheid
van mij te nemen. In de komende editie van de Spirit kunt u lezen over mijn stageervaring.
Johnny Tran
Actie Kerkbalans - Doorgeven graag
Ik zit in de kerk en mijn vader zit naast me. Geduldig neemt mijn vader mijn kerkboekje over en slaat de goede bladzijde op. Ik lees… “Ik heb het uit.” zeg ik even
later En hij slaat geduldig een nieuw stukje op en wij gaan verder.
Ik zit in de kerk naast mijn vader. Ik heb zojuist de goede pagina in het liedboek
opgezocht en het hem aangereikt, maar hij ziet niet zo goed en horen valt niet
mee. Hij zingt mee met het lied waarvan hij de tekst en de melodie uit zijn geheugen opdiept.
Generaties helpen elkaar en leren elkaar. De oudere leeft voor en draagt over aan
de volgende generatie. Niet altijd zie je direct wat ervan terecht komt. Nemen ze
het aan? Geven zij het door? Toch is dat de manier waarop wij gemeenschap
vormen. Werken aan een geloof dat je doorgeeft. Werken aan een Verhaal waarvan je wil dat het verder gaat, omdat het boven mensen uit gaat. Bidden dat het
lukt.
Zo bouwen wij aan onze Kerk; het gebouw is daarvan een uiterlijk verschijnsel,
maar wel van groot belang. Het helpt ons bij ons samenkomen en bij onze relatie
met elkaar en met God. Daar werkt u graag aan mee, gezien uw bijdragen aan de
actie kerkbalans. Half mei was de stand € 38.279,-. Bidden en werken, met oog
voor elkaar Zo willen wij samen kerk zijn.
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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Eucharistieviering met samenzang
Eerste Heilige Communieviering m.m.v. Gezinskoor
Viering
Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
Viering
Woord- en Communieviering met samenzang
Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Viering
Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengdkoor
Viering
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13.00 u. Eucharistieviering met samenzang
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10.00 u. Kinder- en Gezinsviering m.m.v. Gezinskoor

Jongerenactiviteiten
Repetitie Gezinskoor:
Misdienaar worden:
Kindernevendienst 4-12 jaar
1e H. Communieviering

Iedere maandagavond van 18.45 - 19.45 u.
Bel naar het secretariaat: 3979413
Iedere zondag m.u.v. bij de kinderviering
Zondag 5 juni

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe:
† 11 – 05 Jan Bentvelzen
† 16 – 05 Wil van Zwet-Stil

Gebedsintenties juni
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13.00 Uit dankbh en zegen voor fam Jeursen-v Son, Jo ScholtesHeppe en zoon Frits
10.00 Annie Hoevers-Janssen, Leo Steijn, ov oma Czestawa
Kinyczuk, fam Gasior
10.00
13.00 Hetty Burger-Nuijten, Cees de Winter
10.00 Netty Thomassen-de Jonge, Aad v Dijk, Tiny Hoogervorst- de
Wilde, ov oud Henk en Ina Scheffer-v Veen, Gretha de HaanBleijie, tot zegen over een huwelijk, Wim Duijndam en ov
fam
10.00 Astrid de Bruijn-Oud
13.00 Uit dankbaarheid
10.00 Henny Hunck-de Greef, Dien Stokvis-Vonk, Hans Jansen,
ov oud Rijns, ov oud Boek-vdr Lans, voor een dochter en
kleindochter, Sjaan Koehler-Duijvestijn, fam vdr Waart,
Martien Boek
10.00 Uit dankbaarheid
13.00 Koos en Frank vdr Waart, Cees de Winter, Hetty WalschotsHamer, Ibi Martini, Dorus vdr Lans
10.00 Tiny Hoogervorst-de Wilde, ov oud Arie Hartman en Mien
Hartman- v Niel en dochter Lida, Leo Steijn, Wim Schreuder,
tot zekere intentie, Fred Knooff en ov fam, ov fam vdr Drift
10.00 Astrid de Bruijn-Oud

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken
op rekeningnummer: NL64INGB0000260089
Collecte
De collecte van de maand mei bedroeg € 1708,30
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage !

