Nieuwsbrief november 2015
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
7 en 8 november - diaconaal weekend
Aan de vieringen in heel de parochie is dit weekend het thema ‘mensen helpen
van ver en van dichtbij’ meegegeven. Er wordt een deurcollecte gehouden voor
diaconale projecten in onze parochie én u wordt allen uitgenodigd om één of enkele houdbare producten mee naar de kerk te nemen. Deze worden ingezameld
voor onze eigen voedselbank die momenteel maandelijks aan zo’n veertig arme
gezinnen voedselpakketten verstrekt.
Zondag 8 november - presentatie vormelingen
Op zondag 8 november gaan de twintig nieuwe vormelingen van onze parochie op
tournee want ze komen zich in alle vier de kerken tijdens de viering voorstellen.
Uw warme belangstelling is een extra bemoediging voor deze groep tieners. Meer
informatie over de activiteiten van de vormelingen vindt u op de jongerenpagina
van de website www.rkparochiedevierevangelisten.nl
Vanaf dinsdag 10 november vindt de viering op dinsdagmorgen weer plaats in de
zaal van de pastorie.
Zondag 15 november - Instuif Loosduinen/Ars
Op zondag 15 november organiseren de jongeren weer een instuif voor de oudere
parochianen van de locaties Maria van Eik en Duinen en Pastoor van Ars. De instuif zal plaatsvinden op de locatie Maria van Eik en Duinen en start tussen 12:00
en 12:30. De inschrijflijsten liggen klaar achterin de kerk.
Wil je meer informatie over Inside Out? Kijk dan ook eens op onze website:
www.rkj-insideout.nl
Inzameling Voedselbank – 14/15 en 21/22 november
Ook dit jaar - het is inmiddels een goede traditie geworden - zamelt de Werkgroep
Diaconie weer in de maand november houdbare voedselwaren (koffie, thee, rijst,
t
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pasta, chocolade, groenten- en/of vruchten in blik e.d.) in voor de Voedselbank
Loosduinen. Voor dit doel vindt u achter in de kerk weer de manden waar u uw
gaven kunt achterlaten. Tijdens de offerande worden de gaven aan de voet van
het altaar geplaatst. De weekenden waarop de inzamelingen plaatsvinden zijn
14/15 en 21/22 november.
Ouderenviering – 17 november
Op dinsdag 17 november vindt weer de jaarlijkse Ouderenviering van november
plaats. De Eucharistieviering begint om 10:00 uur. Na de viering is er gelegenheid
om elkaar onder het genot van koffie/thee en wat lekkers te ontmoeten in de pastorie. De activiteiten duren tot ongeveer 12:00 uur.
Workshop ‘adventskrans voor thuis’ op vrijdag 27 november
Na een inleiding van pastor Conny Hofschreuder over de oorsprong van de adventskrans en de techniek van het maken, gaat u zelf aan de slag. De kransen zullen door diaken Jos van Adrichem worden gezegend, waarna u uw eigen krans
mee naar huis kunt nemen. Voor materialen wordt gezorgd. Er wordt een eigen
bijdrage van € 7,50 gevraagd (dit is inclusief koffie met iets lekkers).
Locatie: Emmauskerk, van 10.00 – 12.00 uur. Bij meer dan voldoende belangstelling wordt ‘s middags van 14.00 – 16.00 uur een tweede workshop gehouden.
Aanmelden: uiterlijk 20 november per e-mail of telefoon bij het centraal parochiesecretariaat (cps@rkparochiedevierevangelisten.nl of 070-3080414). Meld daarbij
uw naam, contactgegevens en of u eventueel ‘s middags kunt.
Taizeviering
De eerstvolgende Taizéviering vindt plaats op zondag 29 november. Gerepeteerd
wordt er op 26 november.
Meebidden met de lauden in de adventsperiode
Vanaf dinsdag 1 december, wordt elke dinsdag, woensdag en donderdag van de
adventstijd de lauden, het morgengebed uit het getijdenboek, gebeden. De getijden worden over de hele wereld gebeden en zeker niet alleen door geestelijken
en religieuzen. Door het bidden van het morgengebed zijn we in deze voorbereidingstijd op kerstmis in gebed verbonden met vele medechristenen. U bent op
genoemde dagen van harte uitgenodigd om mee te bidden. We doen dat in de
pastorie van de Maria van Eik en Duinen en beginnen steeds om 09.30 uur.

Gaat u tijdens de advent mee op reis door de wereld van het katholieke geloof?
Op drie dinsdagen tijdens de advent bent u van harte uitgenodigd om u te verdiepen in enkele thema’s van het katholieke geloof. Respectievelijk zijn dat ‘Jezus,
God en mens’ (op 1/12), ‘Maria, de Moeder van God’ (op 8/12) en ‘Het mysterie
van God’ (op 15/12). De bijeenkomsten worden gehouden in de pastorie van de
Maria van Eik en Duinen en beginnen rond 11.00 uur (na het koffie drinken na de
eucharistieviering). We kijken dan eerst een film en tijdens een gezamenlijke
lunch gaan we in gesprek over het thema. De bijeenkomsten zullen tot maximaal
14.00 uur duren. Een vrijwillige bijdrage voor de lunch is welkom. Meldt u tijdig
aan bij het secretariaat van de Maria van Eik en Duinen mariavaneikenduinen@hetnet.nl of 070-397 94 13). Gelieve daarbij aan te geven op welke dinsdag(en) u deelneemt en of u van de lunch gebruik maakt.
Vooraankondiging: viering bij opening Heilig Jaar van de Barmhartigheid
Paus Franciscus heeft in zijn bul ‘Misericordiae vultus’ van 11 april 2015, het Heilig
Jaar van de barmhartigheid afgekondigd. Dit heilig jaar begint op 8 december a.s.
en dat vieren wij deze dag in onze parochie met een feestelijke eucharistieviering.
Deze viering in de kerk Maria van Eik en Duinen begint om 10.00 uur. Pastoor
Kees Dernee en pater Richard Lobo zullen samen voorgaan. U bent allen van harte
welkom.
Wie helpt mee met het verzorgen van een kerstbrunch voor eenzamen?
Op dagen dat anderen gezellig met hun familie of vrienden samen zijn, voelen
eenzame mensen zich vele malen meer eenzaam dan anders. Eerste kerstdag is
zo’n dag bij uitstek. Omdat wij als christenen geroepen zijn om ons over de eenzame medemens te ontfermen, is het plan opgevat om op deze dag ( 25 december a.s.) speciaal voor hen een brunch te organiseren. Deze brunch kan alleen
plaatsvinden als voldoende vrijwilligers zich daarvoor willen inzetten. Heb je voor
eerste kerstdag nog geen plannen en kan je best een paar uurtjes van huis om
mee te helpen, meld je dan snel aan (uiterlijk 20 november a.s.) bij diaken Jos van
Adrichem, via diaken.josvanadrichem@rkparochiedevierevangelisten.nl of bij het
secretariaat van de Emmauskerk (070-366 55 62). Zeker weten dat de dankbaarheid van deze mensen jou een goed kerstgevoel zal bezorgen. Tip: kom helpen
met het hele gezin of met vrienden. Het is weer eens een andere kerstactiviteit
om met elkaar te doen! Degenen die zich hebben aangemeld, krijgen eind november bericht of de brunch op eerste kerstdag doorgaat. Geef bij aanmelding
dus duidelijk je contactgegevens door.

Deo Sacrum
Zaterdagavond 12 december 2015 wordt er door het koor Deo Sacrum samen met
Hosanna een kerstconcert gegeven in Gouda. Kaarten in de voorverkoop € 10,00.
Te bestellen bij de penningmeester van het koor Deo Sacrum, Olga Remmerswaal.
Aanmelding Eerste Heilige Communie
Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2016, stuur
dan een mail met de naam, geboortedatum van uw zoon/dochter, adres en tel.nr
naar cps@parochiedevierevangelisten.nl of bel met het Centraal Parochiesecretariaat telefoonnummer 070-3080414. Graag ook vermelden in welke kerk u uw
zoon/dochter de voorbereiding wilt laten doen.
Anja de Kok, werkgroep Eerste Heilige Communie
Adventsactie
Dit jaar vraagt de adventsactie in het kader van moeder en kind om steun voor
Braziliaanse kinderen die het zonder moeder moeten stellen. Deze kinderen worden veelal door de Braziliaanse kinderrechter toevertrouwd aan de zorg op
Woonboerderij Sitio Shalom. De kinderen liefde, bescherming, psychologische bijstand en nieuwe hoop bieden is het doel. Ondanks hun verschrikkelijke geschiedenis en hun ontwikkelingsachterstand, verlaten de jongeren de woonboerderij
met een diploma. Krachtig op eigen benen kunnen ze deel gaan uitmaken van een
maatschappij die ze als bikkelhard hebben ervaren.
Sinds de oprichting zijn ruim 200 jongvolwassenen teruggekeerd in de maatschappij. De ervaring en kennis van deze stichting wordt door de lokale regering
gewaardeerd en steeds meer financieel ondersteund, al draait de woonboerderij
nog vooral op donaties vanuit Nederland.
De gezamenlijke MOV werkgroep van de parochie beveelt dit project van harte
aan.
Paul Kuhlmann
Kerkbalans
Uw bijdrage voor 2015 kunt u overmaken op NL90INGB0000114800
t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik en Duinen.
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Allerheiligen
10.00 u. Eucharistieviering
Allerzielen
19.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor met na afloop in
processie naar de begraafplaats St. Jozef
10.00 u. Viering
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10.00 u. Kinder- en Gezinsviering m.m.v. Gezinskoor
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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 oktober bedroeg € 1084,22
Op Wereldmissiedag bracht u een bedrag bijeen van € 444,87
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage !

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe:
† 27 - 09 Roel van Rossum
† 29 - 09 Nel van der Hoeven- van Beek
† 09 - 10 Tiny Hoogervorst- de Wilde
† 14 - 10 Aad van Dijk
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10.00 Ov vader Augustina Martina, Gerard Luiten, Doortje v
Gaalen-Lelieveld, Harry Ruyters, Theo Boek en ov fam
19.00 Co vdr Elst-Ammerlaan, Nicolaas vdr Waart, Mieke vdr
Waart-v Grol, Els Lardenoye, Albert Gelink, Andre Knaap,
Doortje v Gaalen-Lelieveld, Leen de Groot en Bep de
Groot-van der Spek, Leo de Groot, Elma de GrootPeltenburg, Rene Heijstek, Gerard Hoogerwerf
10.00 Astrid de Bruijn-Oud
13.00 Koos en Frank vdr Waart
10.00 Wies Jegen, Martien Boek, ov missionaris Henk Giezeman,
voor het werk onder de straatkinderen in Kinshasa Congo
10.00
13.00 Riet Jansen-Duijvestijn, Tiny Lelieveld-Tholens
10.00 Jeanne de Ruijt en ov fam de Ruijt-Toussaint, Dien StokvisVonk, Ria Steijn, Ciny Noordermeer-Preusser, ov oud
Moeskops-Vignier, Henny Hunck-de Greef, Toos Koehler,
Dora Hartman-Duijvestijn, Jan Steens, ov oud Duivestein-vd
Bos, Anton Wessels en ov broer
10.00
13.00 Alie v Rijn-Spanjaard, Mien vdr Stap-Gielesen, Theo Boek
en ov fam
10.00 Ov oud Arie Hartman en Mien Hartman-v Niel en dochter
Lida, voor het gezin Duijndam-Luppens, ov oud vdr Lansvdn Ende, ov fam Willemse-Mutsaers
10.00 Astrid de Bruijn-Oud
13.00 Koos en Frank vdr Waart
10.00 Hans vdn Bosch
Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken
op rekeningnummer: NL64INGB0000260089

