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Reis door de wereld van het katholieke geloof 

In navolging van woensdag 17 februari en dinsdag 1 maart, vinden er op dinsdag 8 
en woensdag 16 maart in de pastorie van de Maria van Eik en Duinen nog twee 
bijeenkomsten plaats in deze serie. Op 8 maart staat het onderwerp ‘liturgie en 
eucharistie’ centraal en op 16 maart ‘gebed en geestelijk leven’. Nadat de afleve-
ring van de documentaire ‘Catholicism’ is getoond, gaan we met elkaar in gesprek 
en gebruiken we een eenvoudige lunch, waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt 
gevraagd. Graag aanmelden bij het secretariaat van de kerk Maria van Eik en Dui-
nen. 

Twee communicantjes worden gedoopt 

Tijdens de gezinsviering van zondag 6 maart zullen twee communicantjes worden 
gedoopt door pater Richard. Het gaat om Luka Gerrits en Jimmen Raboen. Samen 
met hun ouders zijn zij door diaken Jos van Adrichem voorbereid naar deze be-
langrijke stap.  

Anja de Kok, werkroep gezinsviering  

Van de werkgroep diaconie 

Namens de Voedselbank hartelijk dank voor alle door u geschonken wasmiddelen. 
In de weekeinden van 5/6 en 12/13 maart a.s. zamelt de werkgroep diaconie als 
vanouds weer fruit en andere lekkernijen (chocolade, sultana, kleine blikjes met 
fruit, kleine bakjes appelmoes e.d.) in voor het vullen van de Paasbakjes. Wilt u 
graag bananen of kiwi's geven, doe dit dan bij voorkeur het laatste weekend i.v.m. 
de houdbaarheid. 

Kindernevendienst, 

We zijn met de kindernevendienst al een paar weken bezig met de voorbereiding 
op Pasen. We hebben een gebedsboom en de voetstappen gemaakt op weg naar 
Pasen. En we gaan nog meer leuke dingen doen in de komende paar weken. We 
hopen dat er veel kinderen komen. 

Tot gauw in de kindernevendienst 
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Doen wat Jezus ons heeft voorgedaan 

Op de donderdagavonden 10 en 17 maart oriënteren we ons, aan de hand van 
(Bijbel)teksten en afbeeldingen, op wat Jezus zei en liet zien ten aanzien van het 
dienen van onze naasten. De diakens Paul Kuhlmann en Jos van Adrichem leiden 
deze avonden waarvoor iedere geïnteresseerde welkom is en speciaal degenen 
die werkzaam zijn in de diaconie. De bijeenkomsten vinden beide plaats in de 
Emmauskerk, aanvang 19.30 uur. 

Palmpasenstokken maken 

Op woensdag 16 maart om 14.00 uur kunnen de kinderen van de basisschool 
weer Palmpasenstokken maken in de pastorie van Maria van Eik en Duinen. Met 
hun palmpaasstok lopen de kinderen dan mee in de Palmpasenoptocht op zondag 
20 maart om 10.00 uur in de gezinsviering. Na afloop van de viering worden de 
Palmpasenstokken naar de bewoners van het verzorgingshuis Loosduinse Hof ge-
bracht. Als je komt knutselen, neem dan zelf versiering, snoep en fruit mee om je 
stok mooi te maken. Wij zorgen voor de stokken. Het wordt vast weer heel gezel-
lig. Broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van 
harte welkom. Wel graag aanmelden bij het parochiesecretariaat tijdens werkda-
gen tussen 9.30 en 12.30 uur, telnr. 070-3979413. 

Anja de Kok, werkgroep gezinsviering 

Pelgrimage Vastenactie 

Vastenactie organiseert dit jaar een pelgrimstocht binnen het bisdom Rotterdam. 
Een mooie gelegenheid om met een groep parochianen een dag te wandelen, te 
bezinnen en een bijdrage te leveren aan de Vastenactie. 
De datum is zaterdag 19 maart. Startpunt: hal van het Albedacollege, Schiedam, 
nabij station Schiedam Nieuwland. Starttijd: 09.30 uur. Er wordt een route van ca. 
20 km gelopen. Kosten voor deelname bedragen € 10,-. Als u geïnteresseerd bent, 
kunt u dat melden bij één van de diakens. 
email: diaken.josvanadrichem@p4ev.nl en paulkuhlmann65@gmail.com. 
Zij geven dan nadere informatie. Als u niet kunt mailen, kunt u uw telefoonnum-
mer aan het secretariaat van uw kerk doorgeven met het verzoek om door één 
van de diakens te worden teruggebeld.   
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Passiecantate op Palmzondag 

Op zondag 20 maart om 14.30 uur wordt in de kerk Maria van Eik en Duinen een 
passiecantate gehouden. Het koor Deo Sacrum zal liederen ten gehore brengen 
die betrekking hebben op het lijden en sterven van Jezus, waaronder het Stabat 
Mater van Rheinberger. Ook zullen we samen liederen zingen die passen bij deze 
tijd. Muziek en zang zullen worden afgewisseld met gesproken teksten. Ook de 
schilderstukken, gemaakt tijdens de workshop ‘Schilderen met passie’ op 5 maart, 
zullen te bezichtigen zijn. Toegang is gratis. Er zal wel een collecte worden gehou-
den voor de Vastenactie.    

Avondgebed 

In samenwerking met de werkgroep Oecumene zal er in de Goede Week op 
maandag 21 maart in de Abdijkerk een avondgebed gehouden worden. Dinsdag 
22 maart is er een Taizé-viering in de St. Jozefkapel en op woensdag 23 maart een 
avondgebed in onze kerk. De vieringen beginnen om 19.00 uur. 

Steun onze voedselbank met een heerlijk Paasbrood  

De jongeren van M25 Den Haag Zuid hebben als activiteit in de vastenperiode ge-
kozen voor de verkoop van Paasbroden in onze kerken, waarmee we als parochie 
arme mensen dichtbij via onze eigen voedselbank helpen. Bakkerij Van Maanen 
werkt graag mee aan deze actie. De M25ers zullen op één of meer zater-/zondagen 
na de viering aanwezig zijn voor de verkoop, maar na elke weekendviering, tot en 
met Palmzondag (20 maart), kunt u intekenen voor één of meer Paasbroden en 
we vragen u dan alvast te betalen. Voor een  Paasbrood betaalt u €5,-, waarvan 
€2,- naar de voedselbank gaat. Met het betaalbewijs dat u ontvangt, kunt u na de 
Paaswake of de hoogmis van Pasen uw Paasbrood/-broden in ontvangst nemen. 

Actie Kerkbalans - Delen  

Een moderne gedachte is die van de Trickledowneconomics. Dat verhaal gaat er-
van uit dat de armen vanzelf hun deel krijgen wanneer beter gesitueerden hun 
geld uitgeven. De ruimte die er is wordt geheel gebruikt ten eigen nutte, de ander 
redt zich wel van wat doorsijpelt als er geld in de economie wordt gebracht. Een 
(drog-) redenering om de eigen consumptie op peil te houden. Dat klinkt niet erg 
als delen en ook niet als de barmhartigheid waartoe paus Franciscus ons oproept. 
Je hoeft niet alles meer zelf te hebben, om toch alles te kunnen gebruiken, als je 
het kunt delen met anderen. Dat is ook een trend: de deeleconomie. Niet meer 
iedereen een eigen auto, die de meeste dagen voor de deur staat, niet meer je ei-
gen boormachine, geen overbodige dingen in je huis, als je ze van een ander kunt 
gebruiken. Wat zou het mooi zijn, als we ons dat nu eens ter harte namen, want 



 

het geeft ruimte om andere dingen te doen, om je welvaart te delen en het ver-
sterkt de band tussen mensen. Een mooie gedachte voor de veertigdagentijd.  
Wat de actie Kerkbalans aangaat zit het wel goed met het delen. Zo op het eerste 
oog gaan we ook dit jaar het streefbedrag halen. Het verzoek om uw toezegging 
wat op te hogen is gehoord, dank daarvoor. Eind februari was de stand € 25.337. 
Helaas zijn er toch weer wat minder deelnemers. Overlijden, verhuizen we heb-
ben ermee te maken, de nieuwe buren kennen ons niet. Misschien moeten we 
ook onze zorgen wel delen, niet persé met elkaar maar met buren en kennissen, 
om hen te bewegen ook mee te gaan doen met de kerkbijdrage. Delen met ge-
bed, met woord en daad.  

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 

 
 
 

 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

†  31 – 01  Henk Scheffer 

 † 08 – 02  Sjaan Koehler-Duijvestijn 

†  10 – 02  Fred Knooff 

†  25 – 02  Cees de Winter 
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Liturgisch rooster maart 

za 5 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

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

di 8 10.00 u.  Viering 

za 12 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor  

zo 13 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 15 10.00 u. Viering 

za 19 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

zo 20 10.00 u. Palmzondag 
Kinder- en Gezinsviering m.m.v. Gezinskoor 

di 22 10.00 u. Boeteviering met biechtgelegenheid tijdens en na de 
viering 

do 24  
19.00 u. 

Witte Donderdag 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor 

vr 25  
15.00 u. 

 
19.00 u. 

Goede Vrijdag 
Kruisweg met biechtgelegenheid tijdens en daarna. 
m.m.v. projectkoor 
Kruisverering m.m.v. projectkoor 

za 26  
21.30 u. 

Paaszaterdag 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

zo 27  
10.00 u. 

Eerste Paasdag 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 
Na de viering voor de kinderen eieren zoeken 

ma 28  
10.00 u. 

Tweede Paasdag 
Gezamenlijke Eucharistieviering in de Emmauskerk 

di 29 10.00 u. Viering 

za 2 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 3 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 

 



 

Gebedsintenties maart 

za 5 13.00  

zo 6 10.00 Daniël Sax vdr Weijden, Aleida Akkerman-Sax vdr Weijden 

   Ov zuster Lucienne Giezeman, Annie Hoevers-Janssen 

di 8 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 

za 12 13.00  

zo 13 10.00 Aad v Dijk, Tiny Hoogervorst- de Wilde, ov oud Henk vdr 
Ark en Nel vdr Ark-v Veen, Ina Scheffer-v Veen, Gretha de 
Haan-Bleijie, Hans Jansen, Nicolaas vdr Waart, Doortje v 
Gaalen-Lelieveld, Kees Jeursen 

di 15 10.00  

za 19 13.00  

zo 20 10.00 Anton Wessels en ov fam, Henny Hunck-de Greef, Dien 
Stokvis-Vonk, ov oud Kerrebijn, Leo Steijn, Wim Knijnen-
burg 

di 22 10.00  

do 24 19.00  

vrij  25 19.00  

za 26 21.30 Nicolaas vdr Waart, ov fam Boek-vdr Lans, Eric Ooijevaar, 
uit dankbh en zegen voor het gezin van een jarige dochter 

zo 27 10.00 Roel v Rossum, Nel vdr Hoeven-v Beek, Aad v Dijk, ov oud 
Arie Hartman en Mien Hartman-v Niel en dochter Lida, Ina 
Scheffer-v Veen, Gretha de Haan-Bleijie, Nicolaas vdr Waart, 
Mieke vdr Waart-v Grol, Elisabeth vdr Waart, Koos Valen-
tin, ov oud v Vliet-v Schaijik, uit dankbh v h krijgen v een 2e 
kans, Harry Ruyters 

di 29 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 

 

 

 

Collecte 

De collecte van de maand februari bedroeg € 1790,66 

Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage! 

 

 

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

 


