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Rozenkrans bidden 

In de meimaand bidden we op dinsdagmorgen de rozenkrans, twintig minuten 

voor aanvang van de viering van 10.00 uur. 

Vacature 

Eind april neemt Sytske Vinkesteijn afscheid van onze parochie. Zij stopt met haar 

baan om onder andere  te kunnen gaan reizen met haar partner. Sytske heeft vele 

jaren gewerkt voor onze parochie. Eerst op het parochiesecretariaat van de Titus 

Brandsmaparochie en later, na de fusie, op de financiële administratie van de Pa-

rochie de Vier Evangelisten. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het in-

richten, bijhouden en op orde krijgen van onze administratie. Het parochiebestuur 

bedankt haar hartelijk voor de wijze waarop ze zich steeds met veel energie heeft 

ingezet voor onze parochie.  

Voor het centraal parochiesecretariaat zijn we op zoek naar een administratief 

medewerker voor de financiële administratie en de afhandeling van de facturen. 

We zoeken naar een medewerker voor 20 uur in de week met boekhoudkundige 

ervaring en liefst ook kennis van Exact online. Heeft u interesse dan vindt u achter 

in de kerk de beschrijving van de vacature. U kunt natuurlijk ook kijken op de 

website van de parochie. 

Zondag 6 mei: interreligieuze wandeling  

Op zondag 6 mei organiseren pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld een 

inter-religieuze wandeling! We starten bij de H. Familiekerk (Kamperfoelieplein 

29) om 16.00 uur. Vandaar wandelen we naar de Anware Mustafa moskee aan de 

Herschelstraat 21. We krijgen daar een rondleiding en gaan met mensen daar in 

gesprek. Vervolgens wandelen we terug naar de H. Familiekerk. Daar eindigt de 

tocht met koffie/thee en nagesprek omstreeks 18.00 uur. Aanmelden kan bij pas-

tor Duncan Wielzen, 06-28327571; dr.wielzen@p4ev.nl of ds. Martine Nijveld, 070 

779 07 24 of 06 16 733 742; me.nijveld@ziggo.nl 
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Vroege bedevaart op Hemelvaartsdag 

Op donderdag 10 mei a.s., Hemelvaartsdag, wordt voor de 30e keer de bede-

vaart naar de ruïne op begraafplaats Oud Eik en Duinen gelopen.  Om 07.00 uur 

komen de groepen vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen uit heel Den 

Haag samen bij de ingang van de begraafplaats. Na een korte processie rondom 

de ruïne vangt om 07.15 uur in de aula de eucharistieviering aan. Daarna is er tijd 

voor koffie en ontmoeting. De bedevaart staat dit jaar in het teken van het gebed 

om vrede in de wereld. Dit zijn de vertrektijden vanaf de kerken van onze paro-

chie: 05:45 uur: H. Emmaus, 05:45 uur: H. Pastoor van Ars, 06:00 uur: H. Maria Eik  

en Duinen, 06:45 uur: H. Titus Brandsma. 

Lezing over Maria, de Moeder Gods 

Op woensdagavond 16 mei a.s. verzorgt kunsthistorica en iconografie-specialist, 

Désirée Krikhaar, een lezing over Maria, de Moeder Gods. Zij gaat, op de van haar 

bekende enthousiaste wijze, in op het leven van Maria, op Maria-iconen en op 

wonderen die aan Maria worden toegeschreven. De lezing vindt plaats in de pas-

torie van de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen en vangt om 19.30 uur  

aan. De toegang is gratis. U bent van harte welkom! 

De schoonheid van Maria in zang en schilderkunst 

Zaterdagmiddag 26 mei a.s. komen we samen in de Emmauskerk om te luisteren 

naar, en ook mee te zingen met, liederen over en tot Maria. Zang en teksten (ge-

dichten, korte verhalen en gebeden) wisselen elkaar af. Er is ook een Maria-

expositie te bezichtigen. Onder andere de Maria-schilderijen, gemaakt tijdens de 

workshop op 21 april, worden getoond. De 'Maria-samenkomst' vangt aan om 

14.30 uur. Er zal een collecte voor een goed doel worden gehouden. 

Kunstwerken voor de Maria-expositie 

Als u één of meer (liefst zelfgemaakte) kunstwerken met beeltenissen van Maria, 

of gerelateerd aan Maria, in huis heeft en deze beschikbaar wilt stellen voor de 

expositie op zaterdag 26 mei a.s., geef deze dan s.v.p. uiterlijk donderdag 24 mei 

af bij het secretariaat van de Emmauskerk (geopend ma - wo - do van 09.00 - 

12.15 u). Voorzie de kunstwerken wel van uw naam en contactgegevens. De 

kunstwerken kunnen van diverse aard zijn. Bij vragen kunt u contact opnemen 

met diaken Jos van Adrichem (diaken.josvanadrichem@p4ev.nl). 

Eerste H. Communie 

Op zondag 27 mei a.s. zullen 15 kinderen, die zich al een 

aantal maanden aan het voorbereiden zijn, hun Eerste Heilige 
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Communie doen. Komt u ook naar deze bijzondere viering? U bent van harte 

welkom.  

Ook de kinderen die in voorgaande jaren hun Eerste Heilige Communie hebben 

gedaan zijn van harte uitgenodigd. De viering begint om 10.00 uur. 

Anja de Kok, werkgroep Eerste Heilige Communie 

Viering voor oudere parochianen 

Dinsdag 29 mei is er om 10.00 uur weer een viering speciaal voor oudere parochi-

anen. Aansluitend aan de viering is er tot ongeveer 13.00 uur een gezellig samen-

zijn in de zaal  van de pastorie. Geeft  u zich van te voren wel even op bij het se-

cretariaat of bij één van de leden van de Werkgroep Diaconie. 

Jongerengroep Inside Out 

In mei zijn er weer verschillende activiteiten. Kijk hiervoor op onze website. 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 bijeenkom-

sten. Wil je meer informatie bezoek dan onze website, www.rkjinsideout.nl of on-

ze facebookpagina, www.facebook.com/rkjinsideout Voor vragen kun je mailen 

naar rkjinsideout@outlook.com 

Bedevaart naar Israël: aanmelden nog mogelijk tot 1 juni  

Wie er over denkt om tijdens de herfstvakantie (van 21 t/m 28 oktober 2018) mee 

te gaan met deze mooie en inspirerende reis naar het Heilig Land heeft deze 

maand nog om te beslissen. Uitgebreide informatie vind u in de nieuwsrubriek op 

de website van de parochie  (http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl) en op 

de website van de Vereniging Nederlandse Bedevaarten 

(http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reis_boeking?reizID=1415). Via deze website 

kunt u de reis ook boeken. Voor meer informatie en aanmelding kunt u ook con-

tact opnemen met diaken Jos van Adrichem (diaken.josvanadrichem@p4ev.nl) of 

telefonisch via het secretariaat van uw kerk. Wacht niet te lang, want vol is vol! 

Internationale interreligieuze jongerenkamp 

In de zomervakantie gaat het gebeuren. Tot twee keer toe elkaar ontmoeten. We 

gaan eerst met het vliegtuig naar Bulgarije en verblijven daar van 16-20 juli. We 

zullen leuke plekjes bezoeken, ervaren vriendschap met Bulgaarse jongeren en is 

er ruimte voor ontspanning. Van 27-31 juli zijn de Bulgaarse jongeren bij ons te 

gast en verblijven wij met hen in het Stay Okay hotel in Den Haag. Ben je tussen 

12 en 16 jaar en wil je meedoen, wees er dan snel bij. Informatie en aanmelding 

bij pastor Duncan Wielzen, tel. 06-28327571, dr.wielzen@p4ev.nl  
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Actie Kerkbalans 

Het is het jaar waarin het Verzet extra aandacht krijgt. Daarom wil ik eens iets an-
ders met u delen. Kardinaal De Jong en Titus Brandsma speelden in de strijd tegen 
de bezetter een belangrijke rol; niet met geweren, maar met het scherpste wapen 
dat er is: de pen, het geschreven woord. Titus Brandsma moest het met zijn leven 
bekopen. 
In de Tweede Wereldoorlog wilde de ‘overheid’ de maatschappelijke hulpverle-
ning door de overheid particuliere en kerkelijke organisaties samenbrengen in de 
Winterhulp. Er kon volgens de bezetter geen armoede bestaan, alleen in tijden 
van winterkou zou extra liefdadigheid in de vorm van voedsel, kleding en dergelij-
ke nodig kunnen zijn: winterhulp. Aanvankelijk konden Joodse inwoners ook die 
steun ontvangen, maar die hulp stopte al snel. De steun bestond uit waardebon-
nen en goederen als levensmiddelen, kleding etc. waarbij wel nadrukkelijk werd 
gekeken naar de politieke correctheid van de ontvanger.  
Het doel was misschien mooi, maar werd zeer wantrouwend bekeken, vooral door 
de opzet ervan. In kerkelijke kring werd de Winterhulp vooral gezien als een po-
ging om de kerkelijke hulporganisaties en misschien zelfs de kerken wel geheel 
overbodig te maken. Secularisatie vermomd als liefdadigheid. De kerken hebben 
dan ook weerstand geboden tegen meedoen. Bijvoorbeeld de Armenbesturen 
(PCI’s) bleven bestaan en hulp verlenen waar dat nodig was, uiteraard voor zover 
dat kon.  
Je welvaart delen met anderen, overdragen voor een ander, overdragen voor een 
hoger doel, dat is ook wat we met de actie Kerkbalans voor ogen hebben. Oog 
voor elkaar en voor wat de ander nodig heeft. Er is nu eenmaal geld nodig voor 
het werk van de kerk en om de activiteiten uit te voeren die (zoals onze bisschop 
het noemt) het Netwerk van Liefde opbouwen. Van maand tot maand draagt u uw 
steentje bij, waarvoor hartelijk dank. De lat ligt hoog, maar samen kunnen wij het 
begrote bedrag halen! 19 april j.l. was de stand  € 31.035.    

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 mei 

Collecte 

De collecte van de maand maart bedroeg € 2684,64 

De opbrengst van de vastenactie bedroeg €  790,50 

De collecte van de maand april bedroeg  € 1271,65 

De deurcollecte t.b.v. PCI bedroeg  € 155,40 

De deurcollecte op roepingenzondag bedroeg  €  113,20 

Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!  

zo 6  10.00 u. Viering m.m.v. Cantor 

di 8 10.00 u. Viering 

do 10  
10.00 u. 

Hemelvaartsdag 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

zo 13 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantorij 

di 15 10.00 u. Viering 

zo 20  
10.00 u. 

Hoogfeest van Pinksteren 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

ma 21  
10.30 u. 

Tweede Pinksterdag 
Gezamenlijke eucharistieviering in de Titus Brandsmakerk 

di 22 10.00 u. Viering 

zo 27 10.00 u. Eerste Heilige Communieviering  m.m.v. meidenkoor 

di 29 10.00 u. Ouderenviering 

wo 30 10.30 u. Viering KBO  

za 2 17.00 u. Eucharistieviering 

zo 3 10.00 u. Gezinsviering 

di 5 10.00 u. Viering 

Jongerenactiviteiten 

Repetitie Gezinskoor: maandagavond van 18.45 - 19.45 u. 

Misdienaar worden: Bel naar het secretariaat: 3979413 

Kinderwoorddienst: Iedere 2e, 3e en 4e zondag van de maand 



 

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 

 

Gebedsintenties mei 

 

 

 

 

 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

†  28 – 03  Wim van de Wiel  

†  20 – 04  Rie van ’t Hof-Brocken 

zo 6 10.00 u. Ov fam v Son-Duijvestijn, Riek Jeursen-Verbeek, voor het 
slagen van een operatie 

di 8 10.00 u. Uit dankbh, Astrid de Bruijn-Oud 

do 10 10.00 u. Annie Schreuder-Motshagen 

zo 13 10.00 u.   Ciny Noordermeer- Preusser, ov fam Wessels-Hartman, 
Voor een 60- jarig huwelijk, Willy Bentvelzen-Gelderblom, 
Greta Vermeulen, Els van Velthoven-vdr Swaluwe 

di 15 10.00 u. Uit dankbh 

zo 20 10.00 u. Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, Jo Tettero-Koehler, Annie 
Schreuder-Motshagen, Wim vd Wiel, zegen over het huwe-
lijk Carolinn en Tim. 

di 22 10.00 u. Uit dankbaarheid 

zo 27 10.00 u. Riek Jeursen-Verbeek, Els v Velthoven-vdr Swaluwe, Wim 
vd Wiel 

wo 30 10.30 u. Lev en ov leden vd KBO, Annie Schreuder-Motshagen 
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