Nieuwsbrief februari 2018
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Communie thuis
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die bij zieke mensen regelmatig de communie
thuis willen brengen. Een mooie en dankbare taak. Lijkt het je wat, meld je dan bij
Jos van Adrichem of bij Wil van der Lans.
CAFE om God beter te leren kennen
Op donderdagavond 15 februari, 20.00-22.00 uur ben je welkom, ook als je in januari niet bent geweest. CAFE staat voor Catholic Faith Exploration (het katholieke geloof verkennen) en vindt plaats in 't Praethuys (2e Verlengde Braamstraat 8).
Na ontvangst met koffie en thee, kijken en luisteren we naar een korte inleiding.
Vervolgens gaat de bar open en praten we in kleine groepjes verder over het onderwerp dat is ingeleid. Het doel is om samen God beter te leren kennen. Graag
vooraf aanmelden: diaken.josvanadrichem@p4ev.nl of via het secretariaat van de
Titus Brandsma (070-3255675).
Vormselvoorbereidingen
Een groep van veertien vormelingen is in september gestart met hun voorbereiding op het heilig vormsel. Zij hebben zich verdiept in de sacramenten, wat bidden
is en dat de de Heilige Geest een inspiratie en kracht kan zijn in hun leven aan de
hand van een nieuw project "Vormselkracht" (Licht op ons pad). Vrijwilligers hebben ook over hun inspiratie verteld, waaronder de jongeren van Inside Out. Tijdens de kerstmarkt maakten zij kerststukjes en brachten die naar zieken toe. Met
een heerlijk nieuwjaarsdiner met Inside-Out werd de kennismaking voortgezet. In
maart wordt er een weekend georganiseerd, waarin de broeders van St. Jan bezocht gaan worden. Het vormsel zal worden toegediend door bisschop van de
Hende op zondag 15 april om 10:30 uur in de Pastoor van Arskerk. Maar eerst zullen zij zich gaan voorstellen op zondag 18 februari tijdens de gezamenlijke viering
in onze kerk.
Kruiswegmeditatie
Elke vrijdagmiddag in de vastentijd om 15.00 uur wordt er bij één van de parochiegemeenschappen een kruiswegmeditatie gehouden. Op 16 februari is dat in
de pastorie van de Maria van Eik en Duinen, op 23 februari in de H. Pastoor van
Ars. U bent van harte welkom!
t

secretariaat: Loosduinse Hoofdstraat 6, ma /m vr 09.30 - 12.30 u. Telefoonnr. 070 3 97 94 13
E-mail: mariavaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl
Pastoraatgroep: Jos van Adrichem, Peter Visser, Wil van der Lans, Lies van Dijk

Vastenactie: “Gaan waar niemand gaat”
Op woensdag 14 februari 2018, Aswoensdag, begint de veertigdagentijd. Deze
voorbereidingstijd op het Paasfeest, is een periode bij uitstek om zo nu en dan
momenten van rust te nemen en stil te staan bij onze relatie met God en met onze medemensen, dichtbij en ver weg. De vastentijd nodigt ons uit tot soberheid en
solidariteit met mensen die het minder hebben. Het thema van de vastenactie
2018 is: “Gaan waar niemand gaat”, met name naar de stad Mbala in het uiterste
noorden van Zambia.
Tijdens de vastenperiode gaan we weer vastenmaaltijden organiseren, die in een
estafette – vorm in de hele parochie worden gehouden. Hier volgt een overzicht:
Dinsdagavond 20 februari 2018 om 18.00 uur in Maria van Eik en Duinen
Zondagmiddag 25 februari 2018 om 12.30 uur in Titus Brandsma
Zaterdag
03 maart 2018 om 14.00 uur in Emmaus
Dinsdagavond 13 maart 2018 om 18.00 uur in Maria van Eik en Duinen
Zaterdagavond 17 maart 2018 om 18.00 uur in Pastoor van Ars
U kunt zich opgeven bij de secretariaten van de verschillende locaties.
Tijdens de maaltijd zal ook het een en ander worden toegelicht over het Vastenactieproject van de zusters van het Heilig Hart in Zambia die begin jaren negentig
een project hebben opgestart om de impact van HIV/aids te verminderen via
voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Aan het einde van de maaltijd collecteren wij ook om
het project van de zusters te ondersteunen.
Werkgroepen Diaconie
Boekbespreking 'Eindelijk thuis
Op de dinsdagen in de vastentijd, beginnend op dinsdag 20 februari a.s., van
11.00 tot 13.00 uur komen we samen in de pastorie om dit werk van Henri
Nouwen, geïnspireerd door het schilderij 'De terugkeer van de verloren zoon' van
Rembrandt, met elkaar te bespreken. De bijeenkomsten worden afgesloten met
een eenvoudige lunch. Wie mee wil doen, het boek nog niet heeft, en dat via de
parochie wil bestellen, kan dat uiterlijk dinsdag 13 februari melden bij het secretariaat (070 3979413). De eerste bijeenkomst ontvangt u dan het boek. In verband
met de lunch, graag voor elke bijeenkomst aanmelden.
Paasbrodenactie
Ook dit jaar worden de heerlijke paasbroden van bakker Van Maanen weer verkocht in onze kerken. Vanaf het weekend van 24/25 februari kunt u na afloop van
de vieringen intekenen voor één of meer paasbroden en betalen. Dat kan tot en
met het weekend van 17/18 maart. Van de € 5,- die u per brood betaalt (de verkoopprijs die de bakker ook rekent), is € 1,75 ten bate van de diaconie van onze

parochie. Bij betaling ontvangt u een betaalbewijs. Na de vieringen in het weekend van 24/25 maart kunt u, in de kerk waar u heeft ingetekend, tegen inlevering
van uw betaalbewijs, uw paasbro(o)d(en) ophalen.
Taalmaatjes en kinderboeken gezocht
In onze parochie (Moerwijk) bevindt zich sinds kort de congregatie van 'de dienaressen van de heilige Geest'. Twee van deze missiezusters spreken gebrekkig Nederlands en zouden geholpen zijn met een taalmaatje die regelmatig met hen in
het Nederlands converseert. Als u het leuk vindt en tijd heeft om ongeveer één
keer per week of twee weken, één a twee uur met een zuster te spreken en haar
een klein beetje te helpen met de Nederlandse taal, kunt u zich aanmelden bij
diaken.josvanadrichem@p4ev.nl. Ook zouden de zusters gebaat zijn met Nederlandse kinderboeken. Als u deze toevallig nog heeft liggen en ze voor dit doel ter
beschikking wilt stellen, lever die kinderboeken dan de eerste helft van deze
maand in bij (het secretariaat van) uw gemeenschap. Daar zullen ze uiterlijk 16
februari a.s. worden opgehaald.
Wereldgebedsdag
Vrijdagmiddag 2 maart is er om 14.00 uur een oecumenische gebedsdienst in de
zaal van de pastorie. Wat deze eerste vrijdag van maart tot een speciale dag van
gebed maakt, is dat er 24 uur lang over de hele wereld gebedsbijeenkomsten
plaatsvinden waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden
worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen, dir jaar voorbereid
door een groep christenen uit Suriname.
Informatiebijeenkomst bedevaart naar Israël
In de week van zondag 21 t/m zondag 28 oktober 2018 is een bedevaart naar Israël gepland. Diaken Jos van Adrichem zal mee gaan als geestelijk begeleider en,
naast pelgrims uit onze parochie, zullen ook pelgrims uit o.a. Delft deelnemen. Op
zaterdagmiddag 3 maart om 15.30 uur wordt in de pastorie van Maria van Eik en
Duinen een informatiebijeenkomst over deze bedevaart verzorgd. Het voorlopig
programma van de reis zal dan worden toegelicht en de nodige overige informatie, zoals de kosten, worden verstrekt. Wie erover denkt om eventueel mee te
gaan, is van harte welkom. Om in te kunnen schatten hoe grote groep we kunnen
verwachten, wordt aanmelding vooraf bij het secretariaat van MED (0703979413) op prijs gesteld.
Bezinningsdagen voor 50-plussers
Van 8 t/m 11 april organiseert de Gemeenschap Emmanuel vier bezinningsdagen
voor 50-plussers in Helvoirt, bij Tilburg. Thema is ‘Welke weg ga ìk’. Welke keuzes
maak ik voor mijn persoonlijk leven, welke weg maakt mij het gelukkigst? Dage-

lijks is er een inhoudelijk programma, wordt er een inleiding gegeven, vieren we
de H. Mis en er is ook tijd voor ontmoeting, een wandeling en gezelligheid. Verblijf
in Bezinningscentrum Emmaus. Meer info: www.emmanuelnederland.nl of bel
077 3828249 of 0346 567341
Actie Kerkbalans - Mooie stilte
Bij een concert speelt iedereen zijn eigen melodie, maar wel samen en op een
manier dat het mooi lijkt. Als dat lukt noemen we het een concert. En soms zijn er
een paar écht héél mooie momenten, dat is als het doodstil is en niemand speelt
of praat…. Wij hadden een mooi concert, bij de aanvang van de actie Kerkbalans.
Het begon met een raadslid dat hier in Loosduinen de klok kwam luiden. En er
was een delicaat publiek, tevens ‘muzikant’, niet echt stil dus.
Ook al waren we met weinig, er waren bijdragen van jong en oud, klein en groot.
Dat is eigenlijk net zoals de actie kerkbalans moet zijn, want wij willen niemand
missen: iedereen is belangrijk. Dat geldt voor deze gemeenschap, maar dat geldt
voor heel dit stadsdeel. De kerk wil er zijn voor iedereen en wil van betekenis zijn
voor iedereen. Dat kan alleen met de bijdrage van ieder van ons. En dat moeten
we uitdragen, niet stilletjes, maar met grote trom!
Natuurlijk is het van belang dat de gebouwen, de kerk en de pastorie er netjes bij
liggen, goed onderhouden en toegankelijk. Daar werken velen van u ook aan mee,
er wordt onkruid gewied, de paadjes geharkt, er is een hele groep die de kerk versiert, de kerststal verzorgt en zo zijn er nog veel meer. Het lijkt allemaal vanzelf te
gaan, maar het is veel werk en er zijn mensen voor nodig die hun schouders eronder zetten.
Maar ook als dat allemaal gebeurd is, blijft er nog iets over. Het kan niet zonder
geld. Geld dat nodig is voor het onderhoud, maar ook om de beroepskrachten de
pastores te betalen en om de activiteiten die hier, in dit stadsdeel te kunnen bekostigen.
Wij willen u graag op de hoogte houden van de stand van de actie. Die stand houden wij bij op een bord dat meestal bij de ingang staat. Iedere maand weer komen
wij een stapje dichter bij het doel, door uw bijdrage. Daar willen wij u graag voor
bedanken. Dit jaar leggen we de lat weer hoog. Dat kan, omdat u weer mee wilt
doen, hoop ik. In stilte, maar toch merkbaar; een mooie stilte. De start van de actie met veel kabaal was mooi. Als we aan het eind van dit jaar de actie afsluiten,
hoop ik dat het resultaat ook weer heel mooi is. De eindstand in 2017 was €
59.715,- Samen kunnen we het maken!
Uw bijdrage voor het jaar 2018
kunt u overmaken op NL90INGB0000114800
t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik en Duinen.
Gerard van Dijk, voorzitter commissie kerkbijdrage

Parttime secretariaatsmedewerker
Parochie de Vier Evangelisten
Bent u servicegericht, flexibel en sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie? Bent u op de vrijdagochtenden beschikbaar maar in voorkomende gevallen
ook op de andere dagen van de week? Dan zijn we misschien wel naar u op zoek!

Functieomschrijving
Bij de fusie van de vier parochies tot de Parochie de Vier Evangelisten is ook een
centraal secretariaat ingericht. Dit secretariaat is vooralsnog alle dagen van de
week behalve de vrijdag bemenst. Voor dit secretariaat zijn we nu op zoek naar
een parttime medewerker die in ieder geval de vrijdagen gedurende de ochtend
het secretariaat kan bemensen, maar ook in voorkomende gevallen op de andere
dagen in kan vallen. Het secretariaat ondersteunt het parochiebestuur en het pastorale team op administratief en secretarieel gebied en is het eerste aanspreekpunt voor de diverse geledingen binnen en buiten de parochie. Als secretariaatsmedewerker heeft u veel contact met de secretariaten op de vier locaties binnen
de parochie, de pastoraatgroepen, de beheercommissies en natuurlijk het parochiebestuur en het pastorale team. U verricht uw werkzaamheden in goede samenspraak met de reeds aanwezige secretariaatsmedewerker.

Uw werkzaamheden:
U ontvangt en behandelt de binnengekomen post en het telefoon- en mailverkeer
ten behoeve van het parochiebestuur en het pastorale team.
U onderhoudt de contacten met de lokale secretariaten, beheercommissies en
pastoraatgroepen maar ook met het bisdom.
U draagt zorg voor een volledige en actuele administratie van onder andere personeel, parochieleden, vrijwilligers, werkgroepen en leveranciers. Tevens beheert
u het fysieke en digitale archief van de parochie.
U houdt de jaarplanner bij en draagt zorg voor het liturgisch rooster.
U onderhoudt de website.
Incidenteel kan u gevraagd worden de vergaderingen van het pastoraal team of
parochiebestuur te notuleren.
Kortom, u bent, tezamen met de reeds werkzame secretariaatsmedewerker, de
steun en toeverlaat van het parochiebestuur en heel flexibel met uw werktijden.

Is dit geen probleem voor u en bent u enthousiast geworden?
Dan gaan we graag met u in gesprek!

Wat kunnen wij bieden:
U kunt per direct aan de slag;
Een afwisselende parttimebaan voor minimaal de vrijdagochtenden;
Een baan met veel uitdaging en veel verantwoordelijkheden;
Werken in een leuke omgeving met veel contacten!
Salaris conform de diocesane richtlijnen voor administratief personeel en afhankelijk van uw leeftijd en ervaring van minimaal € 1985,-- bruto per maand op basis van een volledige werkweek.

Wat vragen we:
U heeft minimaal een opleiding op mbo-niveau;
U heeft administratieve werkervaring;
U bent normaal gesproken altijd op de vrijdagen beschikbaar;
In overleg kunt u zich ook vrijmaken op de andere dagen van de week;
U bent servicegericht, flexibel en sterk in uw mondelinge en schriftelijke communicatie;
U bent bekend met het werken met een PC en met Microsoft Office in het bijzonder;
U heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Bij voorkeur bent u bekend met het werken in een vrijwilligersorganisatie.

Solliciteren:
Bent u diegene die wij zoeken neemt u dan contact op met de secretaris van het
parochiebestuur
Dit kan per email: bestuur@rkparochiedevierevangelisten.nl
of per telefoon via het centraal parochiesecretariaat tel. 070 308 04 14.
U kunt tot 14 februari reageren op deze vacature.
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Aswoensdag
19.00 u. Oecumenische viering m.m.v. Gezinskoor
1e zondag van de veertigdagentijd
17.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gezinskoor
10.00 u. 1e zondag van de veertigdagentijd
Gezamenlijke Eucharistieviering m.m.v. Cantorij
10.00 u. Viering
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3 zondag van de veertigdagentijd
10.00 u. Gezinsviering
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10.00 u. Viering

2e zondag van de veertigdagentijd
17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
2e zondag van de veertigdagentijd
10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengdkoor
10.00 u. Viering
e

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe:
† 13 - 01 Annie Schreuder-Motshagen
† 14 - 01 Jo Tettero-Koehler
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Elisabeth de Jong-Jeursen
Leonie Hendriks
Uit dankbaarheid
Uit dankbhd en zegen ter ere van St. Antoius, uit dankbhd
en zegen fam Jeursen-vd Enden, Fred Knooff en ov fam
11 10.00 Ria vdr Luur, Frans Blokhuis, Jan de Graaf, Jo Scholtesv Heppe en zoon Frits, ov oud Kerrebijn, Ciny Noordermeer-Preusser
13 10.00 Astrid de Bruijn-Oud
14 19.00
17 17.00 Frans Blokhuis, Chris Scheven en ov fam
18 10.00 Anton Wessels en ov fam, Cok van Dijk, ov oud Jan en
Dien Stokvis-Vonk
20 10.00 Uit dankbaarheid
24 17.00
25 10.00 Frans Blokhuis, Nico Kaag, ov oud Arie Hartman en
Mien Hartman-v Niel en dochter Lida, Jan Meijer en
dochter Laura en zegen over zijn gezin
27 10.00 Astrid de Bruijn-Oud

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken
op rekeningnummer: NL64INGB0000260089
t.n.v. Maria van Eik en Duinen
Collecte
De collecte van de maand januari bedroeg € 2082,87
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!
Jongerenactiviteiten
Repetitie Gezinskoor:
Misdienaar worden:
Kinderwoorddienst:

Iedere maandagavond van 18.45 - 19.45 u.
Bel naar het secretariaat: 3979413
Iedere 2e, 3e en 4e zondag van de maand

