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Maria ten Hemelopneming 

Op het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, maandag 15 augustus, vieren 
we de Eucharistie in de kerk van Maria van Eik en Duinen om 19.00 uur. Heeft u 
nog Mariadevotionalia die u wilt laten zegenen, neemt u ze dan gerust mee naar 
de kerk en leg ze vooraan neer op het tafeltje bij het altaar. Tijdens de viering zal 
de zegening plaats vinden.  

Kinderzegen 

Alle kinderen: baby’s, kleuters en kinderen van de basisschool worden uitgenodigd 
om in de viering van 4 september a.s., een viering voor groot en klein, de 
kinderzegen te ontvangen. Weet je allemaal van harte welkom en geef het door! 
Anja de Kok, werkgroep Gezinsviering 

Ziekenzondag 2016 

De Zonnebloem afdeling Loosduinen maakt het parochianen graag mogelijk dit 
jaar opnieuw of voor het eerst mee te doen aan de viering van Ziekenzondag, met 
daarin de Zalving van de zieken. De viering is op zondag 11 september om 10.00 
uur in de kerk van Maria van Eik en Duinen.  
Als u de H. Zalving van de zieken wilt ontvangen, meldt u zich dan aan bij het 
parochiesecretariaat voor vrijdag 9 september. Per telefoon: 070-3979413 of  
e-mail: mariavaneikenduinen@hetnet.nl of met behulp van onderstaand strookje. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgave Ziekenzondag 

Naam………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

Adres…………………………………………………………………………………………………...Telefoon……….……………………………………………………… 

Wil meedoen aan de viering op Ziekenzondag, 11 september. 

Wil de H. Zalving van de zieken ontvangen           ja / nee* 

Wil gehaald worden                             ja / nee* 

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 
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Van de Werkgroep Bedevaarten, 

Op zondag 13 december 2015 heeft bisschop mgr. Hans van den Hende met het 
openen van de Heilige Deur in de basiliek St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans te 
Schiedam, letterlijk het heilig Jaar van Barmhartigheid geopend. Op allerlei 
manieren wordt in woord en daad aandacht gegeven aan het Jaar van 
Barmhartigheid. Ook in onze parochie de Vier Evangelisten! Een bedevaart naar de 
basiliek H. Liduina te Schiedam hoort daarbij! 
U wordt door de leden van het pastoraal team van harte uitgenodigd om op 
vrijdag 23 september mee te gaan naar Schiedam. Wij verheugen ons op deze 
kleine, maar mooie en inspirerende bedevaart. U gaat toch ook mee? 
Programma: 

13:00 uur  Vertrek bus vanaf locatie Emmaus locatie 
13.15 uur  Vertrek bus vanaf locatie Maria van Eik en Duinen 
13.30 uur  Tijd nemen om te bidden en te kijken in de kerk 
14:00 uur  Bezinning over het jaar van Barmhartigheid. 
15.00 uur  Koffie/ thee pauze 
15.30 uur  Rondleiding door de basiliek o.l.v. een gids 
16:00 uur   Eucharistieviering, voorganger Pater Richard Lobo 
17:00 uur   Vertrek naar Den Haag 

Er is eventueel ook nog de gelegenheid om het sacrament van Boete en 
Verzoening te ontvangen. 
Opgeven vóór 5 september bij het parochiesecretariaat: 
070 308 04 14 of cps@rkparochiedevierevangelisten.nl 
Voor het busvervoer wordt een bijdrage van € 12,50 gevraagd te voldoen bij het 
instappen. 

Werkgroep Bedevaarten  
Cisca van der Sluijs, 06 28327388 
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De weg kwijt – Actie Kerkbalans  

Wat doe je eigenlijk als je de weg kwijt bent, als ze de wegwijzers hebben 
gedraaid, of de bordjes hebben weggehaald. Zo aan het eind van de vakanties 
moest ik daar nog even aan denken. Je gaat er altijd maar vanuit dat alles klopt, 
dat iedereen zijn best heeft gedaan om je zo goed mogelijk te helpen naar het 
doel waar je op uit bent. Maar soms is dat niet zo, en dan sta je daar en moet je 
zelf iets bedenken… 
Vorig jaar waren wij in Lourdes en vandaar maakten wij een tochtje door de 
bergen. Daar zagen wij op een topje een beeld van Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw. 
Maar van de week las ik, dat zij eigenlijk een beetje verdwaald is, daar in Zuid 
Frankrijk. Het zit namelijk zo. Een rijke Romein wist niet wat hij met zijn geld 
moest aanvangen. 
Hij had geen kinderen en geen erven. In de nacht van 5 augustus 352 verscheen 
Maria hem in zijn droom en gaf hem opdracht een kerk te bouwen op de plaats 
waar de volgende ochtend het plan van de kerk in sneeuw getekend zou staan. 
Vreemd hoor, midden in de zomer. Maar de volgende morgen lag er sneeuw en de 
kerk kwam er: de eerste en de grootste Mariakerk in Rome, Santa Maria Maggiore. 
Nog steeds is het ieder jaar op 5 augustus feest. Zo werd het probleem van het te 
veel aan geld opgelost.  
Gelukkig zijn wij niet verdwaald en wilt u ons helpen ons doel te bereiken, want 
teveel aan geld hebben wij niet. Gelukkig steunt u elke maand de parochie met 
raad en daad, met uw gebed en met uw bijdrage aan de actie Kerkbalans. 
20 juli jl. was de stand € 47.306. Daar zijn we heel blij mee, want zó blijven we een 
levende parochie, met aandacht voor elkaar. Dank dat u dat mogelijk maakt. 

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 

 

Dank aan de handwerkclub 

Enkele dames van de handwerkclub breien dekentjes en poppetjes. Deze gaan 
deels naar kinderen in Mongolië en deels naar kinderen in Bangladesh en Nepal. 
Via Lies van Dijk gaan de dekentjes naar Mongolië en Ria Schmitz zorgt er voor dat 
de gemaakte spullen in Bangladesh en Nepal goed terecht komen. Zij stuurde na-
mens de kinderen een welgemeend dank je wel aan de dames van de handwerk-
club. Als u ook zin heeft om een keer in de veertien dagen mee te doen met brei-
en of iets anders, weet u dan van harte welkom! 



 

Liturgisch rooster augustus 

za 6 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 7 10.00 u.  Eucharistieviering m.m.v. leden Gemengdkoor 

di 9 10.00 u.  Viering 

za 13 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang  

zo 14 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

ma 15  
19.00 u. 

Maria ten Hemelopneming 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 16 15.20 u. Huwelijkssluiting Annelies van der Lans en Arnoud Wiegel 
in St. Jozefkapel 

za 20 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 21 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Cantorij 

di 13 10.00 u. Viering 

za 27 13.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor  

zo 28 10.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

di 30 10.00 u. Viering 

za 3 13.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 4 10.00 u. Kinder- en Gezinsviering met Kinderzegen m.m.v. Gezinskoor 

 
 

 

 

 

 

 

Jongerenactiviteiten 

Repetitie Gezinskoor: Maandagavond 22 aug. van 18.45 - 19.45 u. 

Misdienaar worden: Bel naar het secretariaat: 3979413 

Gezinsviering met kinderzegen Zondag 04 september 

Kinderwoorddienst 4-12 jaar Zondag 11 september 



 

  

Gebedsintenties augustus 

 

 

 

 

Collecte 

De collecte van de maand juli bedroeg € 1984,04 

Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!  

di 2 10.00 Voor een ov. broer 

za 6 13.00 Koos en Frank vdr Waart, uit dankbh en zegen voor klein-
dochter Lianne 

zo 7 10.00 Gezin Jong-Jacobsen, Sjaan Koehler-Duijndam, Fred Knooff,  
Hetty Walschots-Hamer, Ibi Martina, Kees Jeursen 

di 9 10.00 Uit dankbh 

za 13 13.00 Ter ere van de H. Clara, uit dankbh, Jan v Son, Dorus vdr 
Lans 

zo 14 10.00 Tiny  Hoogervorst-de Wilde , gezin Duijndam-v  Leeuwen, 
Hetty Burger-Nuijten, Jo Scholtes-Heppe en zoon Frits, Harry 
Ruijters, Jan Bentvelzen, Wil v Zwet-Stil, 

ma 15 19.00 Ov oud Boek-vdr Lans, Doortje van Gaalen-Lelieveld 

di 16 10.00  

za 20 13.00 Cees de Winter 

zo 21 10.00 Aad v Dijk, Dien Stokvis-Vonk, Leon Steijn, Wim Duijndam 
en zijn gezin, tot zegen over een huwelijk 

di 23 10.00  

za 27 13.00 Ov fam  Jeursen-vd Wilk 

zo 28 10.00 Ov oud Arie Hartman en Mien Hartman-v Niel en dochter 
Lida, ov oud Scheffer-v Veen, Gretha de Haan-Bleijie, gezin 
Gaaserud-Jacobsen, ov oud vdr Lans-vdn Ende, Hetty Wal-
schots-Hamer, Ibi Martina, 
Jan Bentvelzen, Wil v Zwet-Stil 

di 30 10.00 Uit dankbh 

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

 


