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Inzameling voor kerstpakketten 

Ook dit jaar zamelt de Werkgroep Diaconie weer houdbare levensmiddelen om 
kerstpakketten te maken voor hen die het minder hebben binnen onze parochie. 
Te denken valt aan pasta, rijst, koffie, thee, chocolade, vruchten/groenten in blik 
etc. De weekenden dat er wordt ingezameld zijn 5/6 en 12/13 december. De pak-
ketten worden op 17 december klaargemaakt, wilt u helpen, dan zien wij u graag. 
Werkgroep Diaconie 
 
Opening Heilig Jaar van de Barmhartigheid 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, vieren wij de opening van het Hei-
lig Jaar van de Barmhartigheid op dinsdag 8 december a.s. met een feestelijke eu-
charistieviering. Pastoor Kees Dernee en pater Richard Lobo zullen samen voor-
gaan. U bent allen van harte uitgenodigd om dit bijzondere moment mee te vie-
ren. De viering in de kerk Maria van Eik en Duinen begint om 10.00 uur.  
 
Meebidden met de lauden in de adventsperiode 

Elke dinsdag, woensdag en donderdag van de adventstijd (m.u.v. donderdag 24 
december) bidden we gezamenlijk de lauden, het morgengebed uit het getijden-
boek. Door het bidden van het morgengebed zijn we in deze voorbereidingstijd op 
kerstmis in gebed verbonden met vele medechristenen. U bent op genoemde da-
gen 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. 
 
Nog plaatsen vrij op de reis door de wereld van het katholieke geloof 

Wie wil, kan zich alsnog aanmelden om op één of meer dinsdagen van de advents-
tijd samen een film te kijken over een thema binnen het katholieke geloof en 
daarna daarover met elkaar in gesprek te gaan. De thema’s die we behandelen 
zijn: ‘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 en zullen tot 

mailto:mariavaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl
mailto:mariavaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl
http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/


maximaal 14.00 uur duren. Voor de lunch wordt gezorgd. Een vrijwillige bijdrage 
hiervoor is welkom. Graag aanmelden bij het secretariaat van Maria van Eik en 
Duinen, tel. 070-3979413 of (mariavaneikenduinen@hetnet.nl Gelieve daarbij aan 
te geven op welke dinsdag(en) u deelneemt.  
 
Jongerengroep Inside Out - Kerstmarkt 

Op zaterdag 12 en zondag 13 december organiseert jongerengroep Inside Out 
weer een kerstmarkt om geld in te zamelen voor diaconale activiteiten in het jaar 
2016. De jongeren heten u van harte welkom op de kerstmarkt in de Emmaus-
kerk! 
 
De komende weken staan er weer leuke activiteiten op het programma. Ben je 
nieuw in één van onze gemeenschappen en ben je nieuwgierig of wil je mee doen 
met onze groep? Kom dan gerust naar één van onze bijeenkomsten. Ga voor meer 
info naar www.rkj-insideout.nl of like onze Facebookpagina. Of neem contact op 
met Bart van Leeuwen, tel. 06-46282296. Email: bart_v_leeuwen@hotmail.com 
 
Loosduinse Volkskerstzang 

Op zondag 20 december om 16.00 uur zal in onze kerk de traditionele Loosduinse 
Volkskerstzang worden gehouden. Naast het gezamenlijk zingen van bekende 
kerstliederen, zal ook het koor Deo Sacrum o.l.v. André Vis enkele kerstliederen 
ten gehore brengen. Diaken Jos van Adrichem en dominee Jacob Korf zullen een 
toepasselijk kerstverhaal vertellen. Er wordt weer een collecte voor een goed doel 
gehouden. Neem familie, vrienden en kennissen mee om te genieten van deze 
middag.  

Namens de werkgroep oecumene, 
Hetty de Borst- van Setten. 

 
Kinderkerstviering 

Net als voorgaande jaren zal op 24 december om 19.00 uur tijdens een woord- en 
gebedsviering weer het traditionele kinderkerstspel worden gespeeld. Wil je hier-
aan meedoen? Meld je dan uiterlijk 12 december a.s. aan bij Anja de Kok (e-mail: 
a.j.m.dekok@online.nl). We maken er dan met z'n allen weer een mooie viering 
van! 

Anja de Kok, werkgroep gezinsviering 
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Kindje wiegen 

Op Eerste Kerstdag is er, na de viering van 10.00 uur, Kindje wiegen  voor de klein-
tjes en de onderbouw van de basisschool. Natuurlijk zijn de vaders, moeders, 
oma’s en opa’s ook van harte welkom. Wij zingen kerstliedjes en vertellen het 
kerstverhaal, waarbij de kinderen zelf mee mogen spelen als Jozef, Maria, her-
ders, engelen, koningen enz. Er zijn verkleedspullen. Wij hopen dat er veel kin-
deren komen. 
De kindernevendienstgroep 

Kerstbrunch op Eerste Kerstdag voor mensen die anders alleen zouden zijn  
Ziet het ernaar uit dat u Kerstmis (voor het grootste deel) alleen door zal brengen, 
en zou u dit feest graag met anderen willen vieren, kom dan naar onze kerst-
brunch op Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december a.s. Deze feestelijke brunch, ge-
heel in kerstsfeer, wordt gehouden in de Emmauskerk. De brunch begint om 
12.00 uur en eindigt om ongeveer 15.00 uur. Bij het naar huis gaan, zal u om een 
vrijwillige financiële bijdrage worden gevraagd, om de gemaakte kosten enigszins 
te compenseren. Zo kunnen we dit soort activiteiten in de toekomst blijven orga-
niseren. U kunt zich voor de kerstbrunch aanmelden via het centraal parochiese-
cretariaat: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl of 070-3080414. 

 
Actie Kerkbalans - Een interview  

Dat Paus Franciscus vorige maand een interview gaf aan de Straatkrant was we-
reldnieuws. Hoewel de Paus regelmatig in het nieuws is, zijn er niet veel echte in-
terviews. Eindelijk een kans om de paus zelf eens iets te horen vertellen. Als zoon 
van een middenstander was ik meteen geraakt doordat hij vertelde dat hij vroeger 
eigenlijk slager wilde worden. En dat hij niet kon voetballen... Ik werd geen mid-
denstander en de paus geen voetballer en geen slager. Zo werd duidelijk dat je 
lang niet alles zelf kunt bepalen.  
Maar niet alles, wil zeggen dat er toch ook dingen over blijven waar je wel zelf 
over gaat; soms lijkt dat raar, maar soms moet je het tegen de tijdgeest in gaan, 
om te tonen dat er kansen liggen. De paus deed dat zelf door niet in het Aposto-
lisch Paleis te gaan wonen, maar in Santa Marta. Niet in een groot paleis, opgeslo-
ten achter een klein deurtje, maar in een huis met een eetzaal, waar iedere dag 
andere mensen zijn. Zo kon hij midden onder de mensen blijven.  
Veel van wat wij meemaken wordt bepaald door anderen. En daar kun je je soms 
behoorlijk machteloos van voelen. Maar we zouden pas echt verloren zijn, wan-
neer we de moed laten zakken en niet meer opkomen tegen onrecht en de ander 
uit het oog zouden verliezen. Hoe duister het ook lijkt, er zijn altijd kansen voor 
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ieder van ons. Vaak kleine dingen, maar desondanks kan het effect groot zijn. Bid-
den en werken aan een betere wereld mogen wij niet opgeven.  
Wij gaan naar het einde van het jaar. Veel van de plannen zijn uitgevoerd. De 
verwarming brandt weer, het verschil is merkbaar. De actie Kerkbalans verloopt 
goed, € 61.058 per 16-11-2015, we zitten er warm bij, maar we zijn er nog niet he-
lemaal. Doet u ook deze maand weer mee? Ook kleine dingen kunnen verschil 
maken! Dank voor uw bijdragen! 

Uw bijdrage voor 2015 kunt u overmaken op NL90INGB0000114800 

t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik en Duinen. 

 

Collecte 

De collecte van de maand november bedroeg € 2480,81 

Deur collecte jongeren € 159,17 

Deur collecte Diaconie € 265,70 

Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!  

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

†  18 - 11  Ina Scheffer- van Veen 

†  21 - 11  Greta de Haan- Bleijie 
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Liturgisch rooster december 

 

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. Cantor 

di 15 10.00 u. Boeteviering 

za 19 13.00 u. Woord- en Communieviering met samenzang 

zo 20 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 22 10.00 u. Viering 

   Kerstavond 

do 24 19.00 u. 
22.00 u. 

Woord- en Gebedskinderviering m.m.v. Gezinskoor 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

   Eerste kerstdag 

vr 25 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

   Tweede kerstdag 

za 26 10.30 u. Gezamenlijke eucharistieviering in de H. Pastoor van 
Arskerk 

zo 27 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 29 10.00 u. Viering 

do 31 17.00 u. Oudejaarsviering m.m.v. Herenkoor 
vr 1 11.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

za 2 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 3 10.00 u. Eucharistieviering 

di 5 10.00 u. Viering 

za 9 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 10 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. VoCaNiMo 

Jongerenactiviteiten  

  Repetitie Gezinskoor: Iedere maandagavond van 18.45 - 19.45 u. 
uur Misdienaar worden: Bel naar het secretariaat: 3979413 

Kindernevendienst 4-12 jaar Iedere zondag m.u.v. bij de kinderviering 



 

Gebedsintenties december 

 

di 01 10.00  

za 05 13.00 Alie Toussaint-de Vette 

zo 06 10.00 Ria Steijn, Henny Hunck-de Graaf, Riet Jansen-Duijvestijn, 
Toos Koehler, Dora Hartman-Duijvestijn 

di 08 10.00 Astrid de Bruijn-Oud, Kees Jeursen, Fred Blom, Annie Kool-
mees-Waning 

za 12 13.00 Koos en Frank vdr Waart, Theo Boek en ov fam 

zo 13 10.00 Wies Jegen, Martien Boek, Anton Wessels en ov fam, tot 
zegen over een huwelijk 

di 15 10.00  

za 19 13.00  

zo 20 10.00 Jeanne Ruijt en ov fam de Ruijt-Toussaint, Dien Stokvis-
Vonk, Henny Hunck-de Greef, Alie v Rijn-Spanjaard, Mien 
vdr Stap-Gielesen, Pieternella Martina Offerman, Doortje 
van Gaalen-Lelieveld 

di 22 10.00  

do 24 19.00  

  22.00 Ov oud Arie Hartman en Mien Hartman-v Niel en dochter 
Lida, ov oud Henk vdr Ark en Nel vdr Ark-v Veen, ov fam v 
Son-Duivestijn, ov fam Jeursen-vd Wilk, uit dankbh, Brigitta 
v Dijk, Lidia Uijterwijk, Nicolaas vdr Waart, Theo Boek en ov 
fam 

vr 25 10.00 Hans vdn Bosch, Riet Jansen-Duijvestijn, Jan Steens, Toos 
Koehler, Dora Hartman-Duijvestijn, Mieke vdr Waart-v Grol 
voor het werk onder de straatkinderen in Kinshasa Congo, 
Harry Ruyters, Roel van Rossum, ov fam Wessels-Hartman, 
Francien v Velthoven 

za 26   

zo 27 10.00 Ov oud Knijnenburg-Zoethout en Wim Knijnenburg, Nell 
van der Hoeven-van Beek 

di 29 10.00 Astrid de Bruijn-Oud, zuster Lucienne: Trees Giezeman 

do 31 17.00 Uit dankbh en zegen over de fam Jeursen-v Son 

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 
 


