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Tijdcollecte in het weekeinde van 10 en 11 juni  

Aan het eind van de vieringen op zaterdag 10 en zondag 11 juni wordt er, net als 
vorig jaar, een tijdcollecte gehouden. Voor deze collecte vragen we u niet om 
geld, maar om een paar uur van uw tijd te besteden aan een karweitje voor uw 
medemens die dat niet zelf kan, of aan een sociale activiteit met een medemens 
die daar heel veel behoefte aan heeft. U kunt op 10 en 11 juni een tijdcollecte-
briefje invullen, waarop u aangeeft op welke van de voorgestelde data in septem-
ber u zou kunnen en naar welk soort activiteit (praktisch of sociaal) uw voorkeur 
uitgaat. Neem deze zaterdag en zondag dus vooral ook uw agenda mee naar de 
kerk om een activiteit in september te kunnen afspreken en de daarvoor benodig-
de uren te kunnen reserveren. 

Film 'The way' op zaterdag 17 juni a.s. in de Pastoor van Ars  

De hoofdpersoon, Tom, in deze film loopt om een bijzondere reden de Camino de 
Santiago en ontmoet op die tocht naar Santiago de Compostella tal van pelgrims 
die, net als hij, op zoek zijn naar antwoorden op vragen in hun leven. Een film, 
met momenten van herkenning voor mensen die een keer aan deze pelgrimage 
hebben deelgenomen, maar zeker ook boeiend voor iedereen, die zo nu en dan 
worstelt met levensvragen en keuzes die gemaakt moeten worden. Een boeiende 
film dus voor ons allemaal. U bent van harte welkom. Om 14.00 uur is de kerk open. 
De film start om 14.30 uur. Aanmelden mag (070 3257269 of pastoorvanars@p4ev.nl), 
maar is niet strikt noodzakelijk.  

Fietspuzzeltocht zondag 25 juni 

Lekker bewegen en een beetje denksport, daarbij ook nog kans maken op een 
leuke prijs. Doe mee met deze eerste fietspuzzeltocht van de Vier Evangelisten! 
Tussen 12.00 uur en 13.00 uur kunt u starten bij de Titus Brandsmakerk (Kamper-
foelieplein). De tocht gaat richting het Westland en de te fietsen afstand bedraagt 
ongeveer 40 km. Voor de fietstocht wordt een bijdrage van € 10,- gevraagd die u 
bij de start kunt betalen. Hiervoor ontvangt u een lunchpakket en de rest van uw 
bijdrage is ten bate van het diaconaal werk in de parochie. Wilt u deelnemen, 
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meld u zich dan uiterlijk woensdag 21 juni aan bij het centraal parochiesecretariaat 
(070 3080414 of cps@p4ev.nl). Meld daarbij uw telefoonnummer of mailadres, 
zodat wij u kunnen informeren als de fietstocht (bij slecht weer) niet doorgaat. 

Gezinsvieringen 

Zondag 2 juli zal de laatste gezinsviering plaatsvinden vóór de zomervakantie. De 
eerstvolgende gezinsviering is dan weer op zondag 3 september a.s. In deze vie-
ring kunnen kinderen weer de Kinderzegen ontvangen. Zij ontvangen hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging.  
Tevens zijn wij dringend op zoek naar nieuwe werkgroepleden voor onze Werk-
groep Gezinsviering. Ga je graag met kinderen om, wil je iets doen voor deze 
groep binnen onze parochie en heb je nog een paar uur per maand over, laat dan 
van je horen. 
Er zijn diverse mogelijkheden. Anja de Kok, e-mail: a.j.m.dekok@online.nl. 

Anja de Kok,  
Werkgroep Gezinsviering 

De PCI helpt, met uw bijdrage 

De PCI is de Parochiële Caritas Instelling van de RK Parochie de Vier Evangelisten. 
De PCI valt onder het kerkelijk gezag van de bisschop. De PCI stelt zich ten doel de 
caritas een permanent herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochie 
en een werkzaam instrument voor de caritas binnen onze parochie te zijn. 
Per januari 2015 zijn de PCI's van de geloofsgemeenschappen Maria van Eik en 
Duinen en Titus Brandsma gefuseerd en hebben de Emmaus en de Pastoor van 
Ars zich aangesloten. Zo is er een grotere samenwerking en slagkracht ontstaan.   
In de praktijk biedt de PCI hulp aan mensen en groepen in nood én aan de diaco-
nie van de parochie. 
Om die hulp te kunnen bieden, is er geld nodig. Met uw bijdragen kan de PCI hulp 
blijven bieden aan mensen die een materieel steuntje in de rug hard nodig heb-
ben. 
Dank voor uw bijdrage in de deurcollecte, maar om mensen te kunnen blijven 
helpen is er meer nodig. U kunt een gift overmaken op NL57 INGB 00005192 05. 
Dit nummer staat ook in Spirit. Of u kunt ons steunen met een gift in het offerblok 
voor Antoniusbrood achterin de kerk. 

Bestuur van de Parochiële Caritas Instelling  
van de RK Parochie de Vier Evangelisten  
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Jongerengroep Inside Out 

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 bijeen-
komsten. Wil je meer informatie bezoek dan onze website, www.rkjinsideout.nl of 
onze facebookpagina, www.facebook.com/rkjinsideout 

De jongeren van Inside Out 

Het Gezinskoor zoekt leden… maar dan anders 

Het Gezinskoor heeft vele jaren bestaan uit een combinatie van kinderen en vol-
wassenen en dat hebben we altijd zo willen houden. Maar we gaan het anders 
doen: wij zoeken nu alleen nog naar volwassenen, die ons koor willen komen ver-
sterken. 
Wij oefenen op de maandagavond van 7-8 uur in de parochie. Kom eens vrijblij-
vend langs, spreek ons aan, of mail mij, Willem Klaassen: w2kla@hotmail.com 

Parochiebedevaart Lourdes van 20 t/m 28 september 

In het reisverslag van de Lourdesreis van twee jaar terug kun je de indrukken, van 
verschillende pelgrims, lezen. Er staat bijvoorbeeld: ‘Tijdens de H. Mis bij de grot, 
gaat een van de pelgrims op haar knieën op de tegel, waar staat dat Bernadette er 
knielde bij de eerste verschijning op 11 februari 1858’ en verderop: ’Ik kreeg het 
zogenaamde “Lourdes gevoel”. Alsof alles wegviel en ik alleen was, er prikte tra-
nen achter mijn oogleden’ En ook: ‘We namen deel aan de lichtprocessie, we bid-
den de rozenkrans en het lijkt wel Pinksteren, in zoveel talen klinkt het Wees Ge-
groet. Wat een mensenmenigte! De kleine Bernadette heeft zoveel mensen bij el-
kaar gebracht en het doet de mensen goed!....’  
Voelt u zich al aangemoedigd voor de Lourdesreis dit jaar: Schrijf u in, er is nog 
plaats!!!  
Heeft u behoefte aan meer informatie, bel gerust!  

Cisca van der Sluijs, 06 28327388 

Actie Kerkbalans - Een lek dak  

In de fietsenstalling lagen spijkers en stukjes lood, tussen de gebroken leitjes. 
Maar nu is het werk bijna af. Een paar weken hadden de mannen werk op het dak, 
om de leien te vervangen en alles weer goed vast te spijkeren. De leien liggen nu 
weer keurig op een rijtje. Het kan er weer tegen. Ik moet toch nog even denken 
aan een oud verhaal. Gaat ook over een kerk. Het dak lekt en langzaam druppelt 
het water naar binnen. Dat is lastig, dus iemand moet het dak op, om te zien wat 
er aan de hand is. Dat was nog een heel gedoe, maar met een tevreden gezicht 
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komt hij weer terug bij de gelovigen. ‘Het is gefikst. Er lag een pan scheef, die heb 
ik goedgelegd, klaar is Kees.’ Hoeveel pannen liggen er eigenlijk op een dak? Het 
regenwater loopt van dakpan naar dakpan, van lei naar lei, tot het in de regen-
goot belandt en weg, door de regenpijp. Maar als er één dakpan dwars ligt, of als 
er een paar leitjes gebroken zijn, dan loopt dat niet lekker meer. Dan is het dak 
lek.  
Wij zijn met velen, we hebben een parochie met veel actieve gelovigen. Net als de 
dakpannen, of de leitjes werken wij samen om een doel te bereiken. Ieder naar 
zijn of haar vermogen en met zijn of haar kwaliteit. Maar als er één dwars ligt, of 
niet meewerkt, dan werkt de parochie niet lekker.… Oog hebben voor elkaar, kij-
ken waar je elkaar kunt helpen, dat is heel gewoon in onze parochie of geloofs-
gemeenschap. Gelukkig valt daarover niet veel te klagen. Er gebeurt heel veel en 
er gebeuren heel veel mooie dingen. Soms kan het beter, maar ja, wie is perfect?  
Af en toe heten we nieuwe gelovigen welkom er worden mensen gedoopt, men-
sen gaan voor het eerst mee aan tafel bij de Heer. Zo proberen wij kerk te zijn in 
Loosduinen. Een warm welkom, samen werken, samen geloven, samen bidden en 
zingen, we doen het allemaal. En met de actie Kerkbalans wordt een stevige basis 
onder de parochiegemeenschap verkregen, want zonder geld gaat het nu een-
maal niet. En heel veel parochianen dragen maandelijks hun steentje bij, daar zijn 
we heel blij mee. Op 16 mei was de stand € 36.896,-. 

Dank voor uw bijdrage!  

Uw bijdrage voor het jaar 2017 
 kunt u overmaken op NL90INGB0000114800 
t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik en Duinen. 

                                                 Gerard van Dijk, 
voorzitter commissie kerkbijdrage 

 

 

  



 

  

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 

 

Gebedsintenties juni 

 

 

  

 

 

 

 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

†     16 - 05  Wina Bleeker 

  

za 3 13.00 Uit dankbh en zegen fam Jeursen-van Son, Bep Caminada 

zo 4 10.00 Aad de Kok, Riet Grondstra-Ahlers, ov oud Jan en Dien 
Stokvis-Vonk, Nicolaas vdr Waart, Mieke vdr Waart-v Grol 

di 6 10.00  

za 10 13.00 Frans Aben 

zo   11 10.00 Freek Staffeleu, Willie Maakal, Juul Kuik-van Rooy, Nel vdr 
Kooij, Toon Vermeule Francien Hollander-Groenewegen, 
Deta vdn Broek-Giezeman, Anton Wessels en ov schoon-
zus, tot zegen over een huwelijk 

di 13 10.00  

za 17 13.00 Bep Caminada 

zo 18 10.00 ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, Riet Grondstra-Ahlers, 
Annie Laurier-Oosterveen, ov oud. Rijns, uit dankbh, fam 
vdr Waart 

di 20 10.00  

za 24 13.00 Chris Scheven, Nel vdr Kooij, Toon Vermeule 

za 25 10.00 ov oud Arie Hartman en Mien Hartman v Niel en dochter 
Lida, Willie Maakal, Juul Kuik van Rooy, ov oud Jan en Dien 
Stokvis-Vonk, tot zekere intentie 

di 27 10.00  
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Liturgisch rooster juni 

 

Jongerenactiviteiten 

Repetitie Gezinskoor: Iedere maandagavond van 18.45 - 19.45 u. 

Misdienaar worden: Bel naar het secretariaat: 3979413 

Kinderwoorddienst Iedere 2e en 4e zondag van de maand 

Collecte 

De collecte van de maand mei bedroeg € 2155,14 

De deurcollecte voor het PCI bracht € 322,44 op. 
 
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!  

za 3  
13.00 u. 

Pinksteren 
Eucharistieviering met samenzang 

zo 4  
10.00 u. 

Hoogfeest van Pinksteren 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

ma 5  
10.30 u. 

Tweede Pinksterdag 
Gezamenlijke Eucharistieviering in de Pastoor van Arskerk 

di 6 10.00 u. Viering 

za 10 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 11 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantorij de Vier Evangelisten 

di 13 10.00 u. Viering 

za 17 13.00 u. Woord- en Communieviering met samenzang 

zo 18 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 20 10.00 u. Viering 

za 24 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 25 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 27 10.00 u. Viering 

za 1 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang  

zo 2 10.00 u. Kinder- en Gezinsviering m.m.v. Gezinskoor 

di 4 10.00 u. Viering 


