Nieuwsbrief april 2016
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Encycliek 'Laudato si' nader bekeken
Op de woensdagen 6 en 20 april en 4 mei neemt pater Richard Lobo, samen met
u, de mooie encycliek 'Laudato si' (Wees geprezen) onder de loep. Paus Franciscus
schreef deze encycliek in lijn met de Sociale Leer van de Kerk en uit daarin zijn
zorgen ten aanzien van ons gemeenschappelijk huis: Moeder Aarde, Gods Schepping. De bijeenkomsten vinden op deze woensdagen van 10 tot 12 uur plaats in de
Pastoor van Arskerk. Graag vooraf aanmelden bij het secretariaat:
pastoorvanars@p4ev.nl of 070-325 72 69.
Reis door de wereld van het katholieke geloof
Op de dinsdagen 26 april en 3 mei kijken we weer naar een aflevering uit de documentairereeks 'Catholicism'. Het gaat om afleveringen die in de vastenperiode
geen doorgang hebben kunnen vinden: gebed en geestelijk leven én het eeuwig
leven. Nadat de film getoond is, wordt er samen over gesproken en met elkaar geluncht. De bijeenkomsten vinden van 11.00 tot 14.00 uur plaats in de pastorie van
de gemeenschap Maria van Eik en Duinen. Voor de gezamenlijke lunch geldt een
vrijwillige donatie. Graag vooraf aanmelden bij het secretariaat van de Maria van
Eik en Duinen: mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070-397 94 13.
Workshop 'Barmhartigheid op schildersdoek'
Op zaterdag 30 april wordt een speciale schilder workshop gehouden in het kader
van het heilig jaar van de barmhartigheid. We gaan dan schilderijen maken aan de
hand van verhalen over barmhartigheid in de Bijbel. Tijdens de workshop zal een
aantal verhalen over barmhartigheid de revue passeren, maar de deelnemers zijn
vrij om een eigen Bijbelverhaal over barmhartigheid als uitgangspunt voor hun
schilderij te nemen. De resultaten van deze workshop zullen worden tentoongesteld tijdens de expositie over barmhartigheid in het weekeinde van 21 en 22 mei
in de Emmauskerk. De schilder-workshop vindt plaats in de pastorie van de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen, vangt aan om 10.00 uur en zal tot
maximaal 15.00 uur duren. Voor de lunch wordt gezorgd.
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secretariaat: Loosduinse Hoofdstraat 6 – ma /m vr. 09.30 – 12.30 u. Telefoonnr. 070 3 97 94 13
E-mail: mariavaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl
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Rekeningnummer NL90INGB0000114800
Pastoraatgroep: Jos van Adrichem, Peter Visser, Wil van der Lans, Lies van Dijk

De kosten voor het materiaal bedragen €10,-.
Voor de lunch geldt een vrijwillige donatie. Graag vooraf aanmelden bij het secretariaat van de Maria van Eik en Duinen: mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070397 94 13.
Bedevaart op Hemelvaartsdag
Op donderdag 5 mei a.s., Hemelvaartsdag, wordt voor de 28e keer de bedevaart naar de ruïne op begraafplaats Oud Eik en Duinen gelopen. Deze ruïne is een
restant van de kapel die in 1247 door graaf Willem II van Holland is gebouwd ter
nagedachtenis aan zijn vader Floris IV. De kapel werd toegewijd aan Onze Lieve
Vrouw van Zeven Smarten. De laatste jaren is de ruïne op deze ochtend een ontmoetingsplek voor de vroege vogels onder de gelovigen van alle katholieke geloofsgemeenschappen in Den Haag. Om 07.00 uur komen de groepen vanuit die
geloofsgemeenschappen samen bij de ingang van de begraafplaats. Vervolgens is
er een korte processie rondom de ruïne met liederen en gebed. Aansluitend (7.15
uur) wordt in de aula een eucharistieviering gehouden. De bedevaart en de eucharistieviering staan dit jaar in het teken van het Heilig jaar van de Barmhartigheid. Dit jaar is de bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende, uitgenodigd om
aan de bedevaart deel te nemen en voor te gaan in de eucharistieviering. Het is
nog niet bekend of hij aanwezig zal zijn. Op de website van de parochies houden
we u op de hoogte. Als u aan de bedevaart wilt deelnemen, zorg dan dat u op tijd
bij uw eigen geloofsgemeenschap bent. De vertrektijd bij Maria van Eik en Duinen
is 06.15 uur. Zie ook www.stjacobus.nl of www.rkparochiedevierevangelisten.nl
Kindernevendienst
Bij het kindernevedienst leest iemand een verhaal voor maar niet zo maar een
verhaal. Het is het zelfde verhaal dat de pastoor in de kerk voor leest maar dan in
kindertaal. Daarna mogen we kleuren en tekenen. Wel over het verhaal. De tekeningen of kleurplaten mogen we mee nemen naar huis. Ik vind het daar leuk en ik
denk dat andere kinderen dat ook vinden.
Asia
Viering 4 mei
Op 4 mei vindt in onze kerk weer een oecumenische viering plaats voorafgaand
aan de nationale dodenherdenking. Om 19.00uur gaat de kerk open. Er kan dan
een vredeswens aan de krans worden gehecht. Om half acht begint de viéring en
om 19.50 uur gaan wij gezamenlijk de krans bij het monument neerleggen.
Werkgroep Oecumene

Nieuws uit de Werkgroep Bedevaarten
Graag willen we u maandelijks informeren over de op handen zijnde bedevaarten.
De eerst volgende bedevaart georganiseerd door de stichting ‘Haagse
Bedevaarten’, is de opening van het bedevaart-seizoen in Kevelaer.
Deze bedevaart wordt gehouden op 30 april en 1 mei. Wilt u met deze bedevaart
meegaan, neem dan contact op met de contactpersoon bedevaarten van uw
geloofsgemeenschap (zie hieronder). Verdere informatie over deze bedevaart
vindt u op www.bedevaart.nl .
U kunt zich nog steeds aanmelden voor de 6-daagse bedevaart naar Lourdes met
de parochie uit het Westland. Pastoor Hans Smulders heeft tijdens deze bedevaart de geestelijke begeleiding. Voor meer informatie zie www.vnb.nl.
Werkgroep Bedevaarten ‘Vier Evangelisten’.
Contactpersoon geloofsgemeenschap Maria Eik en Duinen:
Johan Blonk 06 20 16 31 80
Oproep
Bent u in het bezit van een kunstwerk of in de gelegenheid om een kunstwerk te
maken dat over 'barmhartigheid' gaat, en bent u bereid dit te tonen tijdens de expositie over de barmhartigheid op zaterdag 21 en zondag 22 mei, neem dan contact op met diaken Jos van Adrichem, diaken.josvanadrichem@p4ev.nl of 0703080414 (dit is het nummer van het centraal parochiesecretariaat dat u met hem
in contact zal brengen). Onder kunstwerken verstaan we trouwens niet alleen
schilder- of beeldhouwwerken. U kunt daarbij ook denken aan bloemsierkunst,
handwerk, muziek, dans, theater, noem maar op. Het zou heel fijn zijn als u bereid
bent om het weekend na Pinksteren te tonen welke creatieve geest bij u aan het
werk is geweest!
Berichten jongerengroep Inside Out
De jongeren die naar Rome zijn geweest, hebben dit ervaren als een zeer inspirerende reis. Het verslag van deze reis kunt u lezen in de volgende editie van de Spirit of het digitale nieuwsblad van Inside Out. Aanmelden voor het digitale nieuwsblad? Stuur een mailtje naar rkjinsideout@outlook.com
Ben je nieuw in één van onze locaties en ben je nieuwgierig of wil je mee doen
met onze activiteiten? Kom dan gerust naar één van onze bijeenkomsten. Ga voor
meer info naar www.rkj-insideout.nl of like onze Facebookpagina Jongerengroep
Inside Out.
Of neem contact op met Bart van Leeuwen. Tel. 06-46282296.
Email: rkjinsideout@outlook.com

Actie Kerkbalans - Tamboer-maitre
Het was een mooie viering, Palmzondag. De kinderen waren er met hun palmpaasstokken en tegen het einde van de viering kwam de jeugdband van Scouting
om hen naar de Loosduinse Hof te brengen, waar de senioren op hen wachtten.
Een feest voor jong en oud! Na de kerk en de koffie reden wij nog even een blokje
rond. Vlak achter de kerk liep een jongen over straat, zwaaiend met zijn tamboermaitrestok, afgemeten passen, keurig in de maat. Het leek alsof hij een grote
band dirigeerde, maar hij liep heel alleen. Hij genoot ervan en wij ook, maar
toch…
Je hebt mensen nodig die de maat slaan, de juiste toon aangeven, de weg wijzen
en regie voeren, maar wat heb je daaraan, als er niemand volgt? Al je slepen en
werken heeft veel meer zin, wanneer er mensen zijn die meedoen, alle op hun eigen manier.
Zelfs de mensen die toekijken en enthousiast juichen en klappen leveren hun aandeel.
Moeders met hun kleintjes, jongens op de fiets, voor zo’n vrolijk wijsje…
Het geeft mij een goed gevoel te weten dat er zoveel mensen zijn die met ons
meedoen, die enthousiast hun bijdrage leveren, ieder op eigen wijze. Vaak met
geld, vaak met gebed, beide nodig. De band is nog aangesloten en er staat flink
wat publiek. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, dat wij samen kerk willen
zijn. Bidden, werken, spelen, alles wat je samen doet bouwt op.
Er zijn voor elkaar en met elkaar, dat is de vreugde van het Evangelie.
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:
† 03 – 03 Hetty Walschots- Hamer
† 07 – 03 Ibi Martina
† 25 – 03 Dorus van der Lans
† 29 – 03 Jo Scholtes- Heppe
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Eucharistieviering met samenzang
Kinder- en Gezinsviering m.m.v. Gezinskoor
Viering
Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
Viering
Eucharistieviering met samenzang
Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor
Viering
Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
Viering
Eucharistieviering met samenzang

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

Jongerenactiviteiten
Repetitie Gezinskoor:
Misdienaar worden:
Kindernevendienst 4-12 jaar

Iedere maandagavond van 18.45 - 19.45 u.
Bel naar het secretariaat: 3979413
Iedere zondag m.u.v. bij de kinderviering
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13.00 Uit dankbh
10.00 Mieke vdr Waart-v Grol, Annie Hoevers-Janssen, zegen
voor een jarige dochter, Hennie Hunck-de Greef, Cor van
Dijk, Leoni Hendriks, Albert Hunck
10.00
13.00 Koos en Frank vdr Waart, ov fam v Son-Duivestijn, ov fam
Boek en vdr Lans, ov fam Ooijevaar-Potter, Kees Veldt en ov
fam, Eric Ooijevaar, uit dankbh bij een 12 ½ jarig huwelijk
10.00 Tiny Hoogervorst-d Wilde, Daniël Sax vdr Weijden, Leo Steijn,
zegen voor een kleinzoon en partner, Anton Wessels en
jarige dochter, Sjaan Koehler-Duijvestijn, Fred Knooff
10.00
13.00 Hetty Burger-Nuyten
10.00 Roel v Rossum, Nel vdr Hoeven-v Beek, Aad v Dijk, Henny
Hunck-d Greef, Dien Stokvis-Vonk, ov oud Henk en Ina
Scheffer-v Veen, Gretha de Haan-Bleijie, fam Westhoff
10.00
13.00 Uit dankbh en zegen v fam Jeursen-vd Enden en kleinzoon
Luc, uit dankbh en zegen fam Jeursen-v Son
10.00 Ov oud Arie Hartman en Mien Hartman- v Niel en dochter
Lida, ov oud Henk vdr Ark en vdr Ark-v Veen, ov oud Rijns
voor lev en ov leden fam Giezeman-Franken, Annie Hoevers-Janssen, Wim Duijndam en zijn gezin
10.00
13.00 Ov fam v Son-Duivestijn, ov fam Jeursen-vd Wilk
Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken
op rekeningnummer: NL64INGB0000260089

Collecte
De collecte van de maand maart bedroeg € 2704,30
Voor de Vastenaktie bracht u een bedrag bijeen van € 1599,82
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage !

