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Wat een heerlijke dag! 

Onvergetelijk, zondag 8 juli, de dag waarop ik in uw midden mijn gouden priester-
feest mocht vieren. Ik mag terugzien op een heerlijke, stralende dag. Het begon 
met de feestelijke Eucharistieviering. De vele aanwezigen konden hun hart opha-
len aan de zang van het Gemengd Koor Deo Sacrum., met de Missa Brevis in C van 
Mozart, aan de samenzang van meerdere liederen en gezangen. En op het laatst 
aan het lied van de schepselen, het Zonnelied van Franciscus, de lofzang die mij, 
mijn franciscaanse gymnasiumjaren indachtig, heel dierbaar is en bij de eerdere 
jubilea ook heeft mogen klinken. Dank aan André Vis, aan heel het koor en de so-
listen! Koster Wim, Lectrice Marion, acoliet Marcel en de bloemversiersters Lida 
en Wil sluit ik hier graag bij in, God Lof! 
Na een drukke receptie en ontmoeting in de parochiezaal en de tuin, zo goed ver 
zorgd door de koffiegroep en de barcommissie – wat maakte ik mij tevoren, bijna 
als vanouds, maar geheel onterecht, toch zorgen - , volgde een schitterend mooi 
concert, aangeboden door de Cantorij de Vier Evangelisten, met een uiteenlo-
pend, meerdere eeuwen omvattend repertoire, uitbundig, verstillend, klassiek en 
modern. Excellent. Dank opnieuw aan André en zijn excellerende zangers en zan-
geressen! 
Daarna liep het feest in kleinere kring flink uit. Rond zes uur werd half acht. Met 
had het naar de zin. En ik? Blij, vermoeid, maar enorm dankbaar. ‘Laudato sie, mi 
Signore… specialmente messer lo frate sole…’, die de dag is en door wie U ons 
verlicht. Ik dank allen die deze zonnige en stralende dag met mij wilden meevie-
ren. Ik dank het kerkbestuur, de beheercommissie en de pastoraatgroep die het 
mij hebben vergund! 

Uw oud-pastoor Jacques Groenewegen 

Student zoekt kamer voor drie maanden 

Een 23-jarige ordelijke en sociale student uit Brabant zoekt, in verband met een te 
volgen leergang aan Instituut Clingendael, voor drie maanden een kamer in Den 
Haag. Hij is belijdend rooms-katholiek en bereid om zo af en toe een handje uit te 
steken in de parochie. 
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Als u hem vanaf 10 september tot medio december een tijdelijk onderdak zou wil-
len en kunnen bieden, laat dit dan weten aan diaken Jos van Adrichem 
(diaken.josvanadrichem@p4ev.nl).   

Broodmaaltijd en film 'The Shack' op zaterdag 25 augustus 

Na de eucharistieviering van 17.00 uur in de kerk Maria van Eik en Duinen eten we 
eerst gezellig een broodje in de pastorie en daarna bekijken we de film 'The Shack' 
die gebaseerd is op het gelijknamige boek, in Nederland verschenen onder de titel 
'De uitnodiging'. Het verhaal gaat over een mysterieuze uitnodiging en een ont-
moeting met de heilige Drie-eenheid. Een geloofsbegrip dat voor velen lastig te 
vatten is. Misschien dat deze film het iets meer tot onze verbeelding laat spreken. 
Kom gerust kijken! Meld je wel vooraf aan bij het secretariaat: 
mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413. 

Kinderzegen en voorstelling verhalenverteller op zondag 9 september 

Tijdens de eucharistieviering in de Emmauskerk, op zondag 9 september a.s. om 
10.00 uur, worden alle kinderen en jongeren in de kerk uitgenodigd om aan het 
begin van het nieuwe school-/studiejaar een persoonlijke zegen te ontvangen. 
Voor de kinderen die dit jaar hun eerste heilige communie hebben gedaan, is dit 
een terugkomviering. Zij zijn in het bijzonder uitgenodigd, maar iedereen is wel-
kom! Na de viering drinken we gezellig limonade, thee of koffie en eten we een 
hapje. Om 13.00 uur begint de voorstelling van Kees Posthumus die op een luchti-
ge en muzikale wijze een aantal Bijbelverhalen vertelt. De toegang is gratis. Wel 
wordt het zeer op prijs gesteld als u voor bij het drinken (zelfgemaakte hartige) 
gemakkelijk uit te delen hapjes meebrengt. Als elk gezin ca. 10 hapjes meeneemt, 
heeft vast iedereen iets te eten voordat de voorstelling begint.  

Nog plaatsen vrij voor het klooster-bezinningsweekend 

Wie de berichtgeving in de Spirit gemist heeft, of nog bedenktijd nodig had om 
deel te nemen aan het kloosterweekend van vrijdagavond 14 t/m zondag 16 sep-
tember a.s.: er is nog een aantal plaatsen vrij! Als u tijdens dit weekend van Kerk-
proeverij graag iets van het kloosterleven wilt proeven of even een weekend uit 
'de dingen van de dag' wilt zijn, meld u zich dan aan bij het centraal parochiese-
cretariaat (cps@p4ev.nl of 070 3080414) voor dit weekend bij Priorij De Essen-
burgh in Hierden.  
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Bengaalse maaltijd 

De kinderen die ons dagcentrum in Bangladesh bezoeken hebben niet altijd vol-
doende eten. Graag verstrekken wij hen een volwaardige maaltijd als ze het cen-
trum bezoeken om zo hun voedingstoestand en daardoor hun gezondheid te ver-
beteren.  
Samen met u kunnen wij dit voor elkaar krijgen!! Want op woensdag 19 septem-
ber gaan wij in de keuken van de pastorie koken voor u! 
Wij bereiden dan een Bengaalse maaltijd voor parochianen die daar gebruik van 
willen maken.!  Onder de maaltijd laten wij ook iets zien van ons werk in Bangladesh.  
Wees welkom op woensdag 19 september, om 17.00 u, bij de Bengaalse maaltijd 
in de pastorie.  De kosten zijn € 25,-- en komen volledig ten goede aan de gehan-
dicapte kinderen van Bangladesh.  
U kunt zich inschrijven via het parochiesecretariaat.  
Ik hoop u die avond te mogen begroeten,  

Ria Schmitz,  
Voorzitter Stichting PhySCI. 
www.physci.nl  

Ziekenzondag 2018 

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 9 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 pa-
rochiesecretariaat voor vrijdag 7 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, 9 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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Actie Kerkbalans - Tegenwind.. 

Telkens als we in de buurt van zo’n dorpje kwamen, leek het wel alsof de vaart er 
helemaal uit was. Niet zo gek, als je bedenkt dat we in de buurt van het Lauwers-
meer aan het fietsen waren. Het was geen tegenwind, maar een hobbel in het 
landschap. Daar in het noordelijk kustgebied was vruchtbare grond, daar hebben 
de mensen altijd al graag gewoond. Maar het land was niet van de zee afge-
schermd door een stevige dijk. Bij stijgend water was het dan een probleem om 
droge voeten te houden. Langzamerhand begon men het woonvlak te verhogen, 
met zoden en huisafval. Zo ontstonden de woonheuvels, terpen in Friesland, 
wierden in Groningen. En toen de huiswierden werden samengevoegd ontston-
den terpdorpen en wierdendorpen. Daarop bouwde men ook een kerkje, midden 
in de gemeenschap. Dat kerkje verzorgde men samen, daar was iedereen te vin-
den bij vreugde en verdriet.  
De dreigende zee is op afstand, de rollen zijn veranderd, maar de kerk staat er 
nog, midden tussen de mensen. En nog steeds neemt het gebouw een centrale 
plaats in de gemeenschap in. Hoewel niet altijd meer als kerk in gebruik, behoudt 
de kerk zijn rol. Eigenlijk beseffen ze het niet, maar God brengt de mensen nog 
steeds samen. Ze zouden het gebouw niet graag missen. Het is gebouwd door 
voorgaande generaties en door hen in stand gehouden, nog steeds. 
In Loosduinen staat ook zo’n kerk. Gebouwd  door vorig generaties en in stand 
gehouden door ons allemaal. Het kost geen moeite om erheen te gaan. Bidden en 
werken, de kerk in Loosduinen is het middelpunt van ons gelovig samenzijn. Be-
dreigingen genoeg, maar wij zouden de gebouwen niet graag missen. Tegenwind? 
Soms ja, maar ook wel vaak wind mee. De actie kerkbalans zorgt voor een stevige 
financiële basis. Fijn dat u daaraan meedoet met uw periodieke bijdrage. De stand 
was op 19 juli j.l. € 41.987,-. 

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 augustus 

collecte  

De collecte van de maand juli bedroeg  € 1809,25 
 

za 4 17.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 5 10.00 u. Woord- en Communieviering 

di 7 10.00 u. Viering 

vr 10 13.00 u. Huwelijksinzegening Casper Ooijevaar en Zoë Hermes 

za 11 17.00 u. Eucharistieviering 

zo 12 10.00 u. Eucharistieviering 

di 14 10.00 u. Viering 

wo 15  
19.00 u. 

Maria Ten Hemelopening 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

za 18 17.00 u. Woord- en Communieviering met samenzang 

zo 19 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 21 10.00 u. Viering 

za 25 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 26 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantorij 

di 28 10.00 u. Viering 

zo 2 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 4 10.00 u. Viering 

Jongerenactiviteiten 

Repetitie Gezinskoor: Vanaf maandagavond 13 augustus 
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 augustus 

 

 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

†  20 - 07  Riet Lammertink-de Graaf  

 

za 4 17.00 Uit dankbh 

zo 5 10.00 Willy Bentvelzen-Gelderblom, Greta Vermeulen, Wil vdr Ham, 
Wim vd Wiel 

di 7 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 

vr 10  13.00 Uit dankbh bgv het huwelijk van Casper Ooijevaar en Zoë Hermes 

za 11 17.00 Ter ere vd H. Clara uit dankbh, uit dankbh voor kleindochter 
Lianne, Rie v ‘t Hof-Brocken, Piet Molenaar, Trees Berest-
Thomson 

zo 12 10.00 Jo Tettero-Koehler, Wim vd Wiel, Henk Verbeek, ov oud 
Verbeek-Landré, Cees vdn Bos 

di 14 10.00 Uit dankbh 

wo 15 19.00 Annie Schreuder-Motshagen 

za 18 17.00 Jan v Son, Riek Jeursen-Verbeek, Els v Velthoven-vdr Swaluwe, 
Min Sukandi en Willem vdr Heijden en kinderen 

zo 19 10.00 Ov oud Jan en Dien Stokvis, ov oud Arie en Mien Hartman-
v Niel, Lida Determan en Wout Denie, tot zegen over een 
huwelijk 

di 21 10.00 Uit dankbh 

za 25 17.00 Uit dankbh 

zo  26 10.00 Willy Bentvelzen-Gelderblom, Greta Vermeulen, Wil vdr Ham, 
Rie v ‘t Hof-Brocken, Piet Molenaar, Trees Berest-Thomson, 
Cees vdn Bos 

di 28 10.00 Uit dankbh 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.koster.biz/cgkwoerden/images/kerk/bible.gif&imgrefurl=http://www.koster.biz/cgkwoerden/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=30&usg=__rmHAPRALD_IWoIdbSboOsPmqsd8=&h=268&w=256&sz=7&hl=nl&start=161&tbnid=Vx7ix5HiIh8HJM:&tbnh=113&tbnw=108&prev=/images?q=bijbel&imgtype=clipart&as_st=y&gbv=2&ndsp=18&hl=nl&sa=N&start

