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Open monumentendag
Den Haag is een veelzijdige stad: hof- en regeringsstad, stad van vrede en recht,
stad aan zee. Den Haag is ook een monumentale stad met statige herenhuizen en
villa’s, lommerrijke parken en omvangrijke historische 19de-eeuwse wijken.
Ook vele kerken in Den Haag zijn inmiddels een monument, zoals de kerken in
Loosduinen. Op zaterdag 12 september zijn deze opengesteld voor bezichtiging,
zoals de Abdijkerk (oudste gebouw in Den Haag) en onze 134 jaar oude, statige
kerk. Vrijwilligers leiden u desgewenst rond en vertellen u de bijzonderheden.
Van 10.00 tot 16.00 uur bent u welkom. Vanaf 14.00 uur, dus na de Eucharistieviering zal Alfons Witsiers het orgel bespelen met werken van Mozart. Het is dit
jaar 250 jaar geleden dat Mozart de stad Den Haag bezocht.
Peter Visser
Ziekenzondag
Tot vrijdag 11 september kunt u zich nog opgeven bij het parochiesecretariaat
als u in de viering van Ziekenzondag op 13 september de ziekenzalving wilt ontvangen. De viering begint om 10.00 uur.
Handwerkclub
De dames van de handwerkclub zijn maandag 17 augustus op stap geweest. Om
13.30 uur vertrokken zij in 3 auto's naar het Lozerhof in het Randveen. Daar
stonden rolstoelen klaar voor de niet zo goed meer lopende dames. Na de koffie
gingen we met de lift naar de kelder. Sinds een jaar is daar een Herinneringsmuseum gevestigd, jaren ‘50-‘70. De dames genoten van het interieur van keuken,
slaap-, huis- en kinderkamer uit hun jeugd. Ook een oude kapperszaak, schoolklasje en nog meer uit vervlogen tijden.
Het was weer een gezellige middag, pure nostalgie!
Bijbelcatechese
Op vrijdag 4 september om 14.00 uur ging de bijbelgroep onder de bezielende
leiding van pastoor Dernee in de Emmauskerk weer van start. De evangelielezing van de komende zondag dient als uitgangspunt. We luisteren naar de tekst,
we lezen de tekst en we spreken met elkaar over de tekst om tot dieper inzicht te
komen. De groep bestaat op dit moment uit ongeveer 12 personen en iedereen is
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van harte welkom! De bijeenkomsten eindigen om 15.30 uur. De andere data
zijn: 11 september, 9 en 23 oktober, 6, 13 en 27 november en 11 december.
4 oktober, gezamenlijke viering in de Pastoor van Ars
Op zondag 4 oktober om 10.30 uur is er in onze parochie een gezamenlijke Eucharistieviering in concelebratie in de geloofsgemeenschap van de Pastoor van
Ars. Onze parochie- priesters, diakens en pastoraal werkers zullen voorgaan in
de viering. Het zangkoor van de Pastoor van Ars zal muzikale ondersteuning
verzorgen. Dit betekent dat alle andere kerken die zondagochtend dicht zullen
zijn. De gebedsintenties die inmiddels zijn opgegeven bij onze geloofsgemeenschap zullen worden meegenomen naar de Pastoor van Ars en daar worden
voorgelezen. U bent die zondag van harte welkom in de Pastoor van Ars.
Namens de pastoraatgroep,
Peter Visser
Geloof- en ontmoetingsdag
Woensdag 21 oktober is zoals u eerder hebt kunnen lezen de geloof- en ontmoetingsdag in de parochie van de Vier Evangelisten. Deze dag zal plaats vinden in
de Emmauskerk aan de Leyweg. Een dag om kracht en bemoediging op te doen
voor ons dagelijks leven. Een dag waarin we samen ons geloof beleven in de
viering van de Eucharistie en een Maria lof. Maar ook een dag met muziek en
ontspanning. Wij mogen elkaar ontmoeten vanuit de vier wijkkerken en kunnen
ervaren dat we een parochie zijn.
Voor eten en drinken wordt gezorgd. Deelname is gratis, wel wordt er aan het
eind van de dag een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Wanneer u wilt deelnemen of misschien iemand kent die wil deelnemen kunt u
zich aanmelden bij het centraal parochiesecretariaat tel: 070 3080414. U bent
van harte uitgenodigd.
Voor de ontmoetingsdag hebben wij nog vrijwilligers nodig om de dag goed te
laten verlopen. Meldt u aan bij het secretariaat. Verdere informatie uitgebreid in
de vorige Spirit.
Namens de voorbereidingsgroep,
Gerda Bronsteijn
Geloven Nu
In oktober start weer de gespreksgroep "Geloven Nu". Wij spreken met elkaar in
kleine kring over geloof en leven. Aan de hand van een stukje uit de bijbel probeert ieder een eigen inbreng te hebben.
"Geloven Nu" verwacht niet dat je een Bijbelkenner bent en is niet loodzwaar.
Inlichtingen: Greet Boek - tel. 3970558
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Berichten jongerengroep Inside Out
Na een welverdiende vakantie, waarin we de jongerenruimtes van de locaties
Emmaus en Maria van Eik en Duinen hebben opgeknapt, starten we weer met
het nieuwe seizoen. Daarbij ook het ontwikkelen van nieuwe projecten. Maar
daarover later meer.
Heb je als jongere interesse om je bij ons aan te sluiten? Kom dan gerust langs
bij een van onze bijeenkomsten, of neem contact op met Bart van Leeuwen, tel.
06-46282296, email: bart_v_leeuwen@hotmail.com Kijk dan ook eens op onze
website: www.rkj-insideout.nl
Jongerenviering
De eerste jongerenviering in het nieuwe seizoen vindt plaats op zaterdag 26 september om 19:00 op de locatie Emmauskerk. Hierna zal er elke 3 a 4 weken een
jongerenviering plaatsvinden op 1 van de 4 locaties. De jongerenvieringen worden muzikaal ondersteund door JK Let It Out.
Agenda jongerengroep Inside Out
Datum
Activiteit
Locatie
Zon 6 sept. Bezoek Liduina tentoonstelling, eten bij Pater Richard Zon 27 sept. Bespreken Kerstmarkt, oefenen zaalvoetbaltoernooi Emmaus
Zon 04 okt. Zaalvoetbaltoernooi RKJ Baarn
Zon 25 okt. Voorbereiding Instuif + Groot Schilderij
Titus Brandsma
Actie Kerkbalans - Een ding op je pad
Een tochtje langs het strand. Daar ligt een oude plank, die heeft vast tijden in zee
gelegen. Verweerd en uitgevreten. Je zou er zó aan voorbij lopen. Maar kijk, iemand anders pakt hem op. Die ziet er blijkbaar iets anders in. Welllicht kan hij
er iets van maken. Wie zou het zijn, een kunstenaar misschien?
Hij zou de plank kunnen meenemen, bewerken, uitsnijden, iets moois van maken. Een groot beeldhouwer kijkend naar een prachtig marmeren beeld merkte
eens op: “Het beeld zat al in het marmer, ik hoefde het er alleen maar uit te halen.” Blijkbaar zag hij er iets in dat anderen nog niet gezien hadden, al zal een
zekere vaardigheid ook nodig zijn.
Wij staan voor een nieuw werkjaar. Er ligt weer van alles voor onze voeten. Wat
zien wij er eigenlijk in? Hebben wij zelf niet een kwaliteit om er iets van te maken? Met elkaar hebben wij heel wat vaardigheid in huis. Het zit erin, kunnen
wij het eruit halen? Ieder met zijn eigen kennen en kunnen. Bidden, werken, samen bidden, samen werken, zo samen maken wij er iets moois van, een heel jaar
lang.
De actie kerkbalans ligt op stoom. Het laat zien, hoe we samen heel wat kunnen.
Oppakken wat op je pad komt, kansen zien. Alleen met uw bijdrage in gebed, in
werk, of in geld kunnen wij veel voor elkaar en voor de anderen betekenen, kunnen wij samen kerk zijn. 19 aug. stond de teller op € 53.517. Het bestuur dankt u
voor uw bijdragen!
Uw bijdrage voor 2015 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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Liturgisch rooster september
za

5

10.00 u. Eucharistieviering met samenzang

zo

6

di

8

10.00 u. Woord- en Communieviering met kinderzegen en medewerking van het Gezinskoor
13.00 u. Viering

za

12

10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor

zo

13

di

15

Ziekenzalving
10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
13.00 u. Viering

za

19

10.00 u. Woord- en Communieviering met samenzang

zo

20

10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor

di

22

13.00 u. Viering

za

26

10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor

zo

27

10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengdkoor

di

29

13.00 u. Viering

za

3

10.00 u. Eucharistieviering met samenzang

zo

4

10.30 u. Gezamenlijke eucharistieviering in de Pastoor van Arskerk

------------------------------------------------------------------------------------------------Jongerenactiviteiten
Repetitie Gezinskoor:
Iedere maandagavond van 18.45 - 19.45 uur
Misdienaar worden:
Bel naar het secretariaat: 3979413
Gezinsviering:
Zondag 6 september met kinderzegen
Kindernevendienst 4-12 jaar
Vanaf zondag 13 september
------------------------------------------------------------------------------------------------Collecte
De collecte van de maand augustus bedroeg € 2171,78
De collecte t.b.v. MIVA bracht € 142,49 op.

Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!
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Gebedsintenties september
za
zo
di
za

5 13.00 u. Ov Missionaris Gerard Giezeman, vh werk onder de straatkinderen in Kinshasa, Congo
6 10.00 u. Co vdr Elst-Ammerlaan, Henny Hunck-de Greef, Riet Jansen-Duyvestijn, Jacques Lieffering, Toos Koehler
8 10.00 u. Astrid de Bruijn-Oud

zo

12 13.00 u. Uit dankbh en zegen fam Jeursen-v Son, Johannes Persoon
en zegen over zijn gezin
13 10.00 u. Theo Thomassen, Ria Steijn, Wies Jegen

di

15 10.00 u.

za

19 13.00 u. Alie v Rijn-Spanjaard, Mien vdr Stap-Gielesen

zo

di

20 10.00 u. Jeanne de Ruijt en ov fam de Ruijt-Toussaint, Dien Stokvisvonk, vh gezin Wim Duijndam, Corrie v Geest-v Velzen,
Jadwiga v Rijn-Patronska
22 10.00 u. Astrid de Bruijn-Oud

za

26 13.00 u. Hans vdn Bosch

zo

27 10.00 u. Ov oud Theo Thomassen en Netty Thomassen-de Jonge, ov
oud Arie Hartman en Mien Hartman-v Niel en dochter Lida,
ov oud Henk vdr Ark en Nel vdr Ark-v Veen, Alie Toussaint-de Vette, Toos Koehler, Dora Hartman-Duijvestijn,
Jan Steens
29 10.00 u.

di

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL64INGB0000260089
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