Nieuwsbrief maart 2018
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Kruiswegmeditatie
Elke vrijdagmiddag in de vastentijd om 15.00 uur wordt er bij één van onze gemeenschappen een kruiswegmeditatie gehouden. Te weten: Emmaus op 2 maart,
Titus Brandsma op 9 maart, Maria van Eik en Duinen op 16 maart en H. Pastoor
van Ars op 23 maart. U bent van harte welkom!
Paasbrodenactie
Tot en met het weekend van 17/18 maart kunt u na de viering één of meer Paasbroden bestellen en betalen. 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 tegen inlevering van uw betaalbewijs, uw paasbro(o)d(en) ophalen.
Film 'Exodus: Gods and Kings' op zaterdagavond 17 maart
Na de eucharistieviering en de vastenmaaltijd in de Pastoor van Ars kerk kijken we
vanaf 19.00 uur deze bioscoopfilm uit 2014 over de uittocht van het volk Israël uit
Egypte. Met de Goede Week in zicht is deze film een aanrader! Het feest van de
Uittocht uit Egypte, het Joodse Paasfeest, heeft immers een directe relatie met
onze Witte donderdagviering. Vooral komen kijken dus! Wilt u zich vooraf wel
even aanmelden alstublieft (070 3257269).
Vastenmaaltijden in maart
In de maand maart vinden nog twee vastenmaaltijden plaats:
Dinsdag 13 maart om 18:00 uur op onze eigen locatie en
Zaterdag 17 maart om 18:00 uur in de Pastoor van Ars.
U kunt zich opgeven bij de secretariaten van de verschillende locaties.
Aan het einde van iedere maaltijd wordt er gecollecteerd voor het Vastenactieproject.
Inzameling voor de Paasbakjes
Ook dit jaar zamelt de Werkgroep Diaconie weer stevig fruit (denk vooral aan appels, peren, sinaasappels), chocolade-eitjes en houdbare lekkernijen in voor de
Paasmandjes die vanaf Palmzondag door vrijwilligers worden afgeleverd bij parochianen die ziek zijn of om andere reden iets extra’s verdienen. De inzamelingen
vinden plaats op zondag 11 en 18 maart. Alvast bedankt voor uw bijdrage.
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

Stille Omgang
Het bedevaart seizoen 2018 is weer begonnen en we gaan als eerste naar Amsterdam voor de Stille Omgang
In 1881 werd de eerste nachtelijke Stille Omgang gelopen door het centrum van
Amsterdam. Herdacht wordt het Mirakel dat daar in 1345 heeft plaatsgevonden.
Op wonderbaarlijke wijze bleef de Heilige Hostie van een zieke behouden en ook
in het vuur bleef deze onaangetast. Een mirakel. Vandaar dat deze bedevaart ook
bekend staat als ‘Het Mirakel van Amsterdam’.
Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de 137ste bedevaart in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart. De intentie is: Eucharistie = leven (Uit Ons dagelijks
brood, van Henri Nouwen)
Opstapplaats: 21.45 uur, O.L.V. ten Hemelopneming, Laan van Nieuw Oosteinde
1-3, 2271 AB Voorburg. Deelname kost € 15,- per persoon. Folders liggen achter in
de kerk. Info bij Cisca van der Sluijs, 06-28327388, cisca.vandersluijs@gmail.com
Paaseieren schilderen
Op woensdag 21 maart, van 11.00 tot ca. 13.30, wordt bij de Emmaus geloofsgemeenschap een workshop gehouden waarbij kunststof eieren, en kaarsen in de
vorm van een ei, worden beschilderd met paastaferelen. Weer eens iets anders
voor de paasdecoratie in uw huis! De workshop wordt afgesloten met een gezamenlijke eenvoudige lunch. In verband met de inkoop van materialen en de lunch
graag vooraf aanmelden bij emmaus@p4ev.nl of 070 3665562. De kosten bedragen € 10,- p.p.
Palmpasenstokken maken
Op woensdag 21 maart om 14.00 uur kunnen de kinderen van de basisschool weer Palmpasenstokken maken in de pastorie van Maria van Eik en
Duinen. Dit is voor alle kinderen die mee gaan lopen in de Palmpasenoptocht op zondag 25 maart om 10.00 uur in de kerk van Maria van Eik en Duinen tijdens een speciale gezinsviering. Tijdens deze viering zijn de kinderen ook
van harte welkom bij een speciale kindernevendienst. Na afloop van de viering
mogen zij de Palmpasenstokken naar ouderen en zieken brengen.
Als je komt knutselen, neem dan zelf versiering, snoep en fruit mee om je stok
mooi te maken. Er zijn stokken aanwezig.
In deze Palmpasenviering zal naast het gezinskoor ook een kindergelegenheidskoor zingen. Als je mee wilt zingen, meld je dan aan bij juf Anja (e-mailadres:
anjadekokindenhaag@gmail.com). We repeteren op zondag 18 maart, na de viering van 10.00 uur, op woensdag 21 maart, aansluitend aan het maken van de
palmpaasstokken en op zondag 25 maart om 9.00 uur.
Anja de Kok, werkgroep gezinsviering
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10.00 Ria vdr Luur, voor kinderen en kleinkind, voor de kinderen
van het ADD centrum in Bangladesh
10.00 Uit dankbaarheid
10.00 Frans Blokhuis, Nico Kaag, Cisca Kok-Holsnijders, Nicolaas
vdr Waart, ov oud Henk vdr Ark en Nel vdr Ark-v Veen
10.00 Uit dankbaarheid
10.00 Ria vdr Luur, Anton Wessels en ov fam, Jan en Dien Stokvis-Vonk
10.00 Uit dankbaarheid
10.00 Frans Blokhuis Cisca Kok-Holsnijders, Nico Kaag, ov oud
Kerrebijn-Rijns, Daniel Sax vdr Weijden, Aleida AkkermansSax vdr Weijden
10.00 Uit dankbaarheid
19.00
19.00
21.30 Uit dankbhd en zegen voor dochter en gezin, Piet v Son, Nicolaas vdr Waart
Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken
op rekeningnummer: NL64INGB0000260089
t.n.v. Maria van Eik en Duinen

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe:
† 03 - 02 Riek Jeursen-Verbeek
† 11 - 02 Els van Velthoven-van der Swaluwe
† 22 - 02 Willy Bentvelzen-Gelderblom
Collecte
De collecte van de maand februari bedroeg € 1940,75
De collecte op Aswoensdag t.b.v. het jongerenkamp bedroeg € 76,75
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!
Jongerenactiviteiten
Repetitie Gezinskoor:
Misdienaar worden:
Kinderwoorddienst:

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

Alphacursus
De samenwerking tussen parochie Maria Sterre der Zee en onze parochie, op het
gebied van de alpha-cursus, groeit. Het is de bedoeling dat we in de nabije toekomst gezamenlijk afwisselend in Den Haag Noord en Den Haag Zuid alphacursussen organiseren. De eerstvolgende alphacursus, beginnend op dinsdag 3 april a.s.,
vindt in de parochie Maria Sterre der Zee plaats. De daaropvolgende (najaar 2018)
zal in onze parochie worden georganiseerd. Omdat het de bedoeling is dat een
gemengd team van vrijwilligers uit beide parochies de alphacursus organiseert,
zijn we op zoek naar enthousiaste vrouwen en mannen die het bestaande team
versterken. Er is behoefte aan deelgroepleiders (leiders van gesprek in kleine
groep) en vrijwilligers voor logistieke taken, zoals koken, afwassen en afruimen.
Als u denkt: 'dit lijkt me wel mooi om te doen' en u bent de meeste dinsdagavonden tussen 3 april en eind juni beschikbaar, meld u zich dan vrijblijvend bij diaken
Jos van Adrichem (diaken.josvanadrichem@p4ev.nl, of 06 46524982). In een orienterend gesprek zal hij u meer informatie over de werkzaamheden geven, waarna u kunt beslissen om als vrijwilliger een steentje bij te dragen aan de alphacursus.
Actie Kerkbalans - Relikwieën
Onder de altaartafel staat een mooi kistje, met daarin een aantal relikwieën.
Heeft u weleens van dichtbij gekeken? Het zijn overblijfselen van mensen die een
bijzondere betekenis voor ons hebben gehad (Sint Paulus, Sint Nicolaas, Don Bosco, Pastoor van Ars om er een paar te noemen). Wel een mooie plaats want op
die manier worden wij steeds aan hen herinnerd. Vanaf de eerste christenen is
dat een gebruik. Het laat je voelen dat je niet alleen staat, maar dat je veel voorgangers hebt; mensen die je graag bij je hebt, mensen die je niet graag wilt vergeten.
In de kerk zijn ook nog sporen aanwezig van mensen van wat minder lang geleden, soms zichtbaar, soms minder opvallend. De eerste steen herinnert aan Jezus,
de hoeksteen. Daar vlakbij, bij sint Joseph staat de herdenkingssteen van het jubileum, bij de uitgang een plaquette ter herinnering aan de herschildering van de
kerk. De dopelingen hebben een plekje rond het doopvont; de overledenen hun
kruisje aan de gedachteniswand.
Maar soms kijk ik naar boven. Bij gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het
gebouw zijn er kroonluchters gekomen. Ze waren ‘honderd jaar’ niet gepoetst,
zijn helemaal uit elkaar genomen en weer gemonteerd, zoekgeraakte onderdelen
vervangen. Toen hij nog leefde kon Kees er mooi over vertellen.
Samen met wie ons voor gingen vormen wij een levende gemeenschap. Mensen
die elkaar nabij blijven in vreugde en verdriet. Mensen die er voor elkaar willen

zijn. Samen werken, samen bidden, dicht bij elkaar. Maar het kan niet zonder
geld. Ook dat doen wij met elkaar. De toezeggingen voor de actie kerkbalans zijn
uitgepakt en ‘geteld’. U wil weer flink meedoen, waarvoor hartelijk dank! Bij de
ingang staat geen relikwie, maar een bord dat iedere maand weer de actuele
stand van de actie Kerkbalans aangeeft. Ik hoop en vertrouw dat we het halen!
Op 16 februari was de stand: € 20.969.
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
Liturgisch rooster maart
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3e zondag van de veertigdagentijd
Gezinsviering
Viering
4e zondag van de veertigdagentijd
Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengdkoor
Viering
5e zondag van de veertigdagentijd
Eucharistieviering m.m.v. Connection
Viering
Palmzondag
Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
Boeteviering
Witte Donderdag
Eucharistieviering waarin de kinderen die hun 1e H. Communie gaan doen, zijn uitgenodigd. m.m.v. Dameskoor
Goede Vrijdag
Kinderkruisweg
Kruisweg m.m.v. Cantorij
Plechtigheden m.m.v. Herenkoor
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Stille Zaterdag
21.30 u. Paaswake m.m.v. Gemengdkoor
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Eerste Paasdag
10.00 u. Gezinspaasviering m.m.v. Gemengdkoor
Na afloop is er voor de kinderen eieren zoeken in de pastorietuin

ma

2

Tweede Paasdag
10.00 u. Gezamenlijke Eucharistieviering in de Emmauskerk

Paastridium – catechese
We zaten op een terras lekker in de zon met een kop koffie. We hadden net een
mooie kerk bezocht. Opeens vroeg mijn reisgenoot aan mij: “Geloof je nou echt
dat Jezus aan het kruis is gestorven voor onze zonden om de wereld te verlossen?
Dat is toch iets van vroeger en niet meer van nu? Ik moest even slikken, de vraag
kwam totaal onverwacht, ik genoot van de zon en dacht “moet dat nu?”
Ik begon te lachen en zei: Ja, dat geloven wij nog steeds. Sterker nog; het is grootste geschenk van ons geloof. Het heeft een schoonheid, troost en kracht, die zijn
weerga niet kent in de menselijke geschiedenis. Mijn reisgenoot werd verlegen
van dit antwoord, misschien overtroefde ik hem wel en we lieten het onderwerp
verder rusten, maar gingen in de avond verder.
Om dit heilsmysterie te herdenken heeft onze kerk wonderschone rituelen die
vooral tijdens het Paastridium op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en tijdens de
Paaswake gevierd worden.
De liturgie van deze dagen kent een zeer rijke inhoud en vormgeving.
Voor degenen die zich willen verdiepen in de symbolen en woorden van het Paastridium biedt het pastorale team twee catechese bijeenkomsten aan in de Emmauskerk, waardoor u een nog beter zicht krijgt op de inhoud van de vieringen en
uw geloof gesterkt wordt.
Vrijdag 16 maart 14.00 uur – 15.30 uur: Witte Donderdag, Goede Vrijdag.
Vrijdag 23 maart 14.00 uur – 15.30 uur: Paaswake
De bijeenkomsten horen bij elkaar, doch u kunt er ook voor kiezen één bijeenkomst bij te wonen. Van de andere bijeenkomst krijgt u dan het schriftelijke materiaal.
Toos Engel
Jongerengroep Inside Out
Hieronder vinden jullie de activiteiten die eraan komen:
Zo 11 maart 10.30 uur - jongerenviering
Zo 11 maart 12.30 uur - interreligieuze ontmoetingsmiddag
Za 24 maart 17.00 uur - project het restaurant
Wo 28 maart 18.00 uur - chrisma mis
Don 29 maart 20.30 uur - passion kijken
Vrij 30 maart 19.00 uur - jongerenviering goede vrijdag
Ben je nieuw in één van onze geloofsgemeenschappen en ben je nieuwgierig of
wil je mee doen met onze activiteiten? Kom dan gerust naar één van onze bijeenkomsten. Wil je meer informatie bezoek dan onze website, www.rkjinsideout.nl of
onze facebookpagina, www.facebook.com/rkjinsideout. Voor vragen kun je mailen
naar rkjinsideout@outlook.com

