Nieuwsbrief april 2018
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Heel veel dank
Via deze weg wil de Werkgroep Diaconie iedereen bedanken die de afgelopen
maand fruit en andere lekkernijen heeft gedoneerd voor de Paasbakjes.
De Emmausgangers
Op de woensdag van het Paasoctaaf, 4 april om 11.00 uur, verzorgt pater Klemens
Hayon in de Emmauskerk een bezinning op het verhaal over de Emmausgangers,
twee leerlingen van Jezus die, onderweg van Jeruzalem naar Emmaus, niet zagen
dat Jezus het was die met hen sprak, maar pas bij het breken van het brood Hem
herkenden. De bijeenkomst wordt afgesloten met een broodmaaltijd. In verband
daarmee graag vooraf aanmelden bij het secretariaat van de Emmaus:
emmaus@p4ev.nl of 070 3665562.
Ben Hur
Zaterdag 14 april, om 18.00 uur (aansluitend aan de eucharistieviering) in de pastorie van geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen, eten we eerst gezamenlijk een broodje en kijken daarna de in 2016 uitgebrachte film ‘Ben-Hur’, gebaseerd op de roman Ben-Hur: A Tale of the Christ, van de Amerikaanse schrijver Lew Wallace. Het is een verhaal uit de tijd van Jezus waar diverse geloofsthema’s in te vinden zijn. In verband met de maaltijd, graag vooraf aanmelden bij het
secretariaat van Maria van Eik en Duinen: mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070
3979413.
H. Vormsel
Op zondag 15 april zal Bisschop H. van den Hende het sacrament van het Vormsel
toedienen aan 14 vormelingen in de Pastoor van Arskerk. De plechtige vormselviering begint om 10:30 uur. Het wordt vast een inspirerende viering mede door
de muzikale bijdrage van het koor Connection. U bent allen van harte uitgenodigd
om deze feestelijke viering bij te wonen.
De Bisschop heeft op 10 maart de vormelingen ontmoet in het stadsklooster van
de broeders van St Jan in de Oude Molstraat. De kennismaking verliep ongedwongen en al hun vragen werden beantwoord. Tevens hebben de vormelingen daar
een rondleiding gehad en zagen de bierbrouwerij. Dat vonden ze reuze interessant!
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

Maria schilderen
Zaterdag 21 april, van 10.00 uur tot ca. 15.00 uur gaan wij, geïnspireerd door de litanie van Loreto en de verhalen die we van Maria kennen, met penseel en acrylverf aan de slag om onze eigen creatie van Maria aan het doek toe te vertrouwen.
Het is ook mogelijk om met andere dan acrylverf te schilderen. Gelieve dan de eigen verf mee te brengen. De resultaten van deze schilderworkshop zullen bij de
muzikale Maria-bijeenkomst op zaterdag 26 mei 2018 tentoon worden gesteld.
Aan deze workshop zijn kosten verbonden: € 10,- p.p. Voor de gezamenlijke lunch
wordt een vrije bijdrage op prijs gesteld. De workshop vindt plaats in de pastorie
van geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen. Voor deelname gelieve aan te
melden bij het secretariaat van deze gemeenschap:
mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413
Speciaal voor de kinderen
Voor de kinderen van heel de parochie, wordt op zondag 22 april om 11.30 uur in
de pastorie van geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen de 'Lichtweg' gepresenteerd. Aan de hand van een beeldpresentatie vertelt diaken Jos van Adrichem wat er met Jezus gebeurde nadat Hij aan het kruis gestorven en vervolgens
begraven was. Het is eigenlijk een vervolg op de kruisweg die we op Goede vrijdag
samen hebben gelopen in de kerk. Jezus' dood betekende niet het einde. Voor Jezus niet en ook voor zijn vrienden niet. Kom kijken en luisteren naar hoe het verder ging. Het zal ongeveer drie kwartier duren.
Viering 4 mei
Op 4 mei vindt in onze kerk weer een oecumenische viering plaats voorafgaand
aan de nationale dodenherdenking. Om 19.00 uur 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
Geloofs- en ontmoetingsdag
In oktober organiseren wij weer een geloofs- en ontmoetingsdag voor alle parochielocaties in Den Haag noord- en zuid. Een dag van warmte, mooie vieringen en
ontspanning. Wij vinden het leuk om dit jaar het ontspanningsprogramma zelf te
verzorgen. Wij kunnen dat niet alleen! We hebben u hulp nodig: mensen die net
als wij enthousiast zijn om mee te werken in een sketch of het zingen van een
lied. Ook hebben we een koor nodig. Met elkaar kunnen we onze gasten een
mooie dag bezorgen. Schroom niet om mee te werken, het is niet moeilijk, wel
leuk. En bedenk we zijn allemaal amateurs! Voor de invulling hoeft u niet te zorgen dat verzorgen wij! Natuurlijk moeten we wel een paar keer bij elkaar komen

om te oefenen in de Emmauskerk. Graag opgeven op het centraal parochie secretariaat tel: 070-3080414.
Namens de voorbereidingsgroep, Gerda Bronsteijn
Jongerengroep Inside Out
Hieronder vinden jullie de activiteiten voor april:
Zat 07 apr
Zon 15 apr
Zat 21 apr
Zon 22 apr
Zon 29 apr
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Sponsorloop Duinenmars
Volleybaltoernooi 2018
Food for Faith
Middag in Middin – Jong voor Oud
Escaperooms

Kijkduin
Leidschendam
Emmaus
Waldeckstate
Loosduinen

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
Actie Kerkbalans – Moeite loont
Vorige week zat ik een beetje radio te luisteren, toen hoorde ik een wel erg bijzonder verhaal. Iemand had een tijdje naar een paar vlinderpopen zitten kijken en
gezien hoeveel moeite de poppen moesten doen om zich van de huls te bevrijden
en daarna de vleugels op te pompen en te drogen. Het resultaat mocht er wezen,
dat staat buiten kijf! Maar er hingen nog een paar poppen aan die tak. Om die
poppen de moeite te besparen en misschien wel om het proces wat te bespoedigen, hadden ze heel voorzichtig de pop opengesneden. Maar er gebeurde helemaal niks meer.. De pop zonder zijn omhulsel bleef doodstil liggen. Als een pop
vlinder wil worden moet ie hard werken. Juist het harde werk en de stress zorgt
ervoor dat ie zijn vleugels kan uitslaan oppompen en dat ie echt een vlinder kan
worden. Dit verhaal had ik nog nooit gehoord, maar het laat me niet meer los.
Wij hoeven natuurlijk niet meteen een mooie vlinder te worden, maar dat harde
werken om iets moois te bereiken, dat sprak me toch wel aan. Zo doen we dat
toch ook binnen de parochie. Ieder levert zijn aandeel, we bidden, werken en op
die manier proberen we een mooi resultaat te bereiken. Voor wat betreft de actie
Kerkbalans zijn we goed op weg. Heel fijn dat u daaraan mee doet. Zo samen maken we er in ieder geval iets mooi van. Op 19 maart was de stand € 25.403.
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 april
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10.00 u. Gezinspaasviering met na afloop voor de kinderen paashaas/eieren zoeken in de tuin van de pastorie
10.00 u. Gezamenlijke Eucharistieviering in de Emmauskerk
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10.00 u. Viering
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17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
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10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
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10.00 u. Viering
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17.00 u. Eucharistieviering met samenzang
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10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor
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10.00 u. Viering
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17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
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10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengdkoor
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10.00 u. Viering
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17.00 u. Eucharistieviering met samenzang
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10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
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10.00 u. Viering
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Dodenherdenking
19.30 u. Oecumenische herdenkingsdienst met samenzang

zo
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10.00 u. Gezinsviering
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10.00 u. Viering

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
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1 10.00 Ria vdr Luur, ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, Nicolaas vdr Waart,
Mieke vdr Waart- v Grol, An Koks-v Hoof, Elisabeth vdr Waart,
Annie Schreuder-Motshagen, Jo Tettero-Koehler
3 10.00 Uit dankbaarheid
7 17.00 Uit dankbaarheid
8 10.00 Cisca Kok-Holsnijders, Nico Kaag, Daniel Sax vdr Weijden, Mieke
vdr Waart-v Grol, Anton Wessels en ov fam
10 10.00 Astrid de Bruijn-Oud
14 17.00 Ov fam v Son-Duijvestijn
15 10.00 Koos Valentin, Riek Jeursen-Verbeek, Els v Velthoven –vdr Swaluwe
17 10.00 Uit dankbaarheid
21 17.00 Frans Blokhuis, ov familie Giezeman-Franken, voor de straatkinderen in Kinshasa in Congo
22 10.00 Ov oud Kerrebijn-Rijns, ov oud Arie Hartman en Mien Hartman-v
Niel en dochter Lida, ov oud Henk vdr Ark en Nel vdr Ark-v Veen,
Henk Verbeek, Jo Tettero-Koehler
24 10.00 Uit dankbaarheid, Astrid de Bruijn-Oud,
28 17.00 Uit dankbhd en zegen fam Jeursen-vd Enden, uit dankbhd fam
Jeursen-v Son
29 10.00 Ov fam Jeursen-vdr Wilk

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:
† 13 – 03 Greta Vermeulen
† 15 – 03 Wil van der Ham

