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Vanaf dinsdag 4 september weer samen boek lezen 

Op dinsdag 4 september om 11.15 uur starten we met een nieuw boek: 'De stilte 
van God', van theoloog Reinier Sonneveld. Iedereen kent wel perioden van ge-
loofstwijfel, het gevoel God te missen. Samen lezend gaan we o.a. op zoek naar 
mogelijke oorzaken daarvan, of deze perioden ook vruchtbare ervaringen kunnen 
zijn en hoe we ermee om kunnen gaan. Als u nog geen 'vaste' lezer bent en inte-
resse hebt om mee te lezen, kom 4 september naar de pastorie om een keer vrij-
blijvend mee te doen en te kijken of het iets voor u is.  

Monumentendag 

Zaterdag 8 september is het weer Open Monumentendag. Ook onze kerk wordt 
weer opengesteld van 10.00 uur tot 16.00 uur. Kom gerust met buren, vrienden of 
familie een kijkje nemen! 

Ziekenzondag 

Tot vrijdag 7 september kunt u zich nog opgeven bij het parochie-secretariaat als 
u in de viering van Ziekenzondag op 9 september de ziekenzalving wilt ontvangen. 
De viering begint om 10.00 uur. 

Kinderzegen en 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. 
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Geloofsgesprekken aan de hand van parabels 

In het najaar starten wij met een nieuwe serie geloofsgesprekken aan de hand 
vanparabels en gelijkenissen. We lezen hiervoor uit het boek van Eugen Drewer-
mann, getiteld: Taal voor de ziel. Jezus’ bevrijdende verhalen. Eugen Drewermann 
is een Duits theoloog, psychotherapeut en schrijver. Volgens hem zijn de parabels 
van Jezus bedoeld om ons minder star te leren denken en menselijker in de we-
reld te staan. We laten ons voor de geloofsgesprekken inspireren door het com-
mentaar van Drewermann en nemen onze eigen leefwereld als uitgangspunt. Pas-
tor Duncan Wielzen begeleidt deze geloofsgesprekken. 
De avonden worden gehouden op maandag 17 september, 15 
oktober, 19 november, 17 december 2018 en 14 januari, 11 februari,  
11 maart en 8 april 2019 van 20.00-21.30 uur in de pastorie Maria  
van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 6. 
Opgave bij Greet Boek, tel. 070-3970558 of via het secretariaat van Maria van Eik 
en Duinen, tel. 070-3979413 of mailen naar mariavaneikenduinen@p4ev.nl 
 
Bengaalse maaltijd 

Na de mooie zomer is er weer tijd voor nieuwe  activiteiten. Doet u mee  aan de 
‘Maaltijd voor Maaltijd’ voor de gehandicapte kinderen in Bangladesh? De kin-
deren die ons dagcentrum in Bangladesh bezoeken hebben niet altijd voldoende 
eten. Graag verstrekken wij hen een volwaardige maaltijd als ze het centrum be-
zoeken om zo hun voedingstoestand en daardoor hun gezondheid te verbeteren.  
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 alle parochianen die daar gebruik van willen maken!  Tij-
dens de maaltijd laten wij ook iets zien van ons werk in Bangladesh. Wij nodigen u 
uit met elkaar de maaltijd te delen en daarmee ook met de gehandicapte kin-
deren.  
De kosten zijn € 25,-- en komen volledig ten goede aan de gehandicapte kinderen 
van Bangladesh.  
U kunt zich inschrijven via het parochie secretariaat. Ik hoop u die avond te mo-
gen begroeten. 

Ria Schmitz,  
Voorzitter Stichting PhySCI. 

www.physci.nl  

Vredesfeest 

Voor de 16e keer organiseert onze parochie aan het einde van Vredesweek een 
Vredesfeest met andere gezindten. Dit feest vindt plaats op zondag 23 september 

mailto:mariavaneikenduinen@p4ev.nl
http://www.physci.nl/


 

  

van 13.00 tot 16.00 uur in het Stadsklooster Broeders van Maastricht, Westeinde 
101. Bij het Vredesfeest staat ontmoeting centraal. We denken dit te bereiken via 
een interreligieus en intercultureel programma voor iedereen. Er zijn optredens 
en ook kinderactiviteiten. Vier met ons het Vredesfeest als afsluiting van de Haag-
se Vredesweek. 

Namens de voorbereidingscommissie, 
Arnim van Oorschot, Geloofsgemeenschap Titus Brandsma 

Bijbelgroep  parochianen 

Op vrijdag 7 september  a.s. zal de bijbelgroep weer starten onder de bezielende 
leiding van pastoor Kees Dernee in de parochiezaal van de Emmausgeloofsge-
meenschap. 
De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en duren tot ongeveer 15.30 uur met 
een pauze voor een kopje koffie of thee. 
Doel is om met elkaar het Evangelie van de komende week te beluisteren, te lezen 
en te bespreken: wat wil Jezus ons vertellen en hoe kunnen we zelf inhoud geven 
aan zijn woorden. De bijeenkomsten zijn voor alle parochianen van de Vier Evan-
gelisten bestemd en zijn gepland op: 7 en 28 september, 12 en 26 oktober, 9  en 
23 november, 7 en 21 december  

Naast de bijbelgroep op vrijdagmiddag is nog een bijbelgroep geformeerd voor 
diegene die niet overdag kunnen. Deze bijeenkomsten zijn op dinsdagavond van 
19.30 tot 21.00 uur en wel op:11 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 no-
vember en 11 december. 
De bijbelgroepen  bestaan op dit moment uit zo’n 10 tot 15 enthousiaste parochi-
anen. Als u belangstelling heeft en zich bij de bijbelgroep op dinsdagavond of vrij-
dagmiddag wilt aansluiten, neem dan contact op met het parochiebureau van de 
geloofsgemeenschap Emmaus, tel. 3665562. We horen graag van u! 

Willem Brizee 

Activiteiten op dag tegen de eenzaamheid 

Donderdag 27 september a.s. is het de nationale dag tegen de eenzaamheid. Op 
die dag worden er in en vanuit het Loosduinse hof (Glenn Millerhof 5) een tweetal 
activiteiten georganiseerd. Om 11.00 uur start daar de wandeling 'Samen tegen 
eenzaamheid' in Loosduinen. Deze duurt een uur en deelname is gratis. Van 12.15 
uur tot 14.00 uur wordt, voor slechts €2,50, de lunch 'Samen tegen eenzaamheid' 
geserveerd. Voor beide activiteiten kunt u zich aanmelden bij de balie van het 
Loosduinse hof (070 7540444). 



 

Voor het (voor)bereiden en serveren van de lunch is behoefte aan een aantal 
vrijwilligers. Als u zich daarvoor een paar uurtjes wilt inzetten, stuur dan een be-
richt aan ilsemijnhart@gmail.com of nancy.krul@florence.nl. 

High tea in de pastorie  

Op woensdagmiddag 3 oktober a.s. willen we weer een high tea in de pastorie or-
ganiseren, voor parochianen, maar ook voor mensen uit de wijk die het gezellig 
vinden om een praatje met een ander te maken en daarbij gezellig thee of koffie 
te drinken met lekker hapjes erbij. Als u/je het leuk vindt om een keer mee te 
doen aan de organisatie ervan en voor hapjes wilt zorgen (de zelf gemaakte zijn 
natuurlijk het meest speciaal), stuur dan een mailbericht aan: 
diaken.josvanadrichem@p4ev.nl. Hij neemt dan contact met u/je op om verder af 
te stemmen. Als u gezellig aan de high tea wilt deelnemen, meld u dan aan bij het 
secretariaat (070 3979413).  

Korte gebedsviering met dierenzegen op het feest van Sint Franciscus 

Op donderdag 4 oktober om 16.30 uur gaat diaken Jos van Adrichem voor in een 
korte gebedsviering in de Emmauskerk bij gelegenheid van het feest van Sint 
Franciscus (Werelddierendag). Tijdens deze viering zal hij de meegebrachte huis-
dieren en hun eigenaars zegenen. Een mooie gelegenheid om samen met uw 
(klein)kind(eren) en uw huisdier naar de kerk te komen. Het tijdstip is speciaal ge-
kozen om kinderen op de basisschool hieraan deel te kunnen laten nemen.  

Evensong op zaterdag 6 oktober 

De eucharistieviering op zaterdagmiddag 6 oktober 17.00 uur wordt anders dan u 
gewend bent. Deze wordt gecombineerd met een zogenaamde Evensong. Dit is 
oorspronkelijk een Anglicaanse kerkdienst die in de late middag of avond wordt 
gehouden en waarbij het grootste deel van de dienst wordt gezongen. De dienst is 
vergelijkbaar met de vespers uit de katholieke traditie. Tegenwoordig wordt de 
Evensong steeds meer ook in andere christelijke kerken gehouden. Tijdens de eu-
charistieviering op 6 oktober wordt met name de liturgie van het woord, waarin 
gewoon de lezingen van de betreffende zondag worden gelezen, ingevuld als 
Evensong. Doordat er in dat gedeelte meer wordt gezongen dan anders, zal de 
viering waarschijnlijk een kwartiertje langer duren dan normaal op zaterdag. De 
mooie gezongen psalmen en hymnes maken die langere 'zit' vast meer dan de 
moeite waard. Kom die zaterdag dus vooral meevieren.  
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Vakantieweekend voor het hele gezin 

De Gemeenschap Emmanuel organiseert een vakantieweekend voor het hele ge-
zin op 19, 20 en 21 oktober in Helvoirt. Er wordt een leuk en gevarieerd pro-
gramma aangeboden. Kijk voor meer informatie op www.emmanuelnederland.nl   

Op spirituele reis door Italië ? 

Door een priester uit Groesbeek, Rudo Franken, wordt een 11 daagse busreis ge-
organiseerd naar o.a. Rome en Assisi voor ca. € 750,- op basis van halfpension. De 
reis is van 16 tot en met 26 oktober. Het is een zeer goed begeleide en verzorgde 
reis. Er worden nog ca. 4 belangstellenden gezocht om de reis door te laten gaan. 
Zie voor verdere informatie ook de website van de parochie. 

Johan Blonk 

Jongerengroep Inside Out 

Na een welverdiende zomervakantie zijn we weer terug met een leuk, gezellig en 
vol programma. Het zal een bijzonder seizoen worden, want dit seizoen vieren wij 
ons 5-jarig jubileum. Maar hierover later meer!! 
Wat wij gaan doen de komende maand? Dat lezen jullie op onze site. 
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 bijeen-
komsten. 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. 

De jongeren van Inside Out 

Lezing: Wanneer is het leven voltooid? 

‘Je bepaalt zelf wanneer je leven voltooid is’, zeggen mensen die het zelfbeschik-
kingsrecht hoog in het vaandel hebben. Maar wat als je dat zelf niet meer kan 
aangeven? En als je dat wel zou kunnen, hoe bepaal je dan of je leven voltooid is? 
Zijn daar maatstaven voor? Is het verlangen naar een levenseinde niet afhankelijk 
van vele factoren die nogal eens kunnen veranderen? Wat kan ik vanuit een gelo-
vig perspectief met dit vraagstuk? Na de lezing gaan Willy Hoogendoorn en pastor 
Duncan Wielzen met u over deze vragen in gesprek. 
Mw. Drs. Willy Hoogendoorn is gepensioneerd geestelijk verzorger. Zij heeft van-
uit de katholieke sectorraad van de VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers) 
een actieve  bijdrage geleverd aan een antwoord op het maatschappelijk debat 
over voltooid leven.  
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De lezing vindt plaats op vrijdag 14 september van 11.00 – 13.00 uur in de pasto-
rie van de Titus Brandsma, Kamperfoeliestraat 279. Voor een eenvoudige lunch 
wordt gezorgd. Opgave telefonisch via: 070-3255675 (ma - wo - vr: 9.00-12.00 
uur), of via e-mail: titusbrandsma@p4ev.nl 

Actie Kerkbalans - Chauvinisme? 

Ze zeggen weleens dat de Fransen chauvinistisch zijn.... Op een zondag in de va-
kantie in Frankrijk gingen wij in de stationsbuurt naar een kerk. Een vrouwtje 
vroeg of wij voor de ‘Messe’ kwamen en verwees ons naar de kapel, want de kerk 
was te groot en zo kwamen we in de sint Josephkapel (!). We zaten nog maar net 
toen een mevrouw kwam vragen of ik misschien de eerste lezing zou willen doen. 
Tja, dan voel je je als vreemdeling pas echt welkom! Hetzelfde was me al een keer 
gebeurd in de Sacré Coeur in Parijs, maar dat was een gewone doordeweekse dag. 
Nu durfde ik het niet aan.  
Ook een andere keer kwamen de mensen die de lezingen en de voorbede deden 
gewoon uit de kerk. De Boodschap en de roep naar de Heer komt dan duidelijk 
vanuit het volk. Ieder levert zijn bijdrage op zijn of haar manier. 
Maar nu zijn we weer terug. Het leven herneemt zijn loop. Maar ook bij ons vra-
gen wij ieder te doen wat hij kan. Soms is dat lezen, soms wat hand- en spandien-
sten, ieder naar zijn eigen capaciteit. Het is heel goed dat velen van u zich zó in-
zetten. En dat geldt ook voor de actie kerkbalans. Het verloopt niet altijd vlekke-
loos, maar samen kunnen wij veel oplossen! De opbrengst van de actie loopt 
goed. Het ziet er naar uit dat we dichtbij het begrote bedrag komen. Op 16 augus-
tus was de stand:  € 44.175. Bedankt voor uw bijdrage! 

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 



 

  

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 

 

Gebedsintenties september 

 

 

 
  

zo 2 10.00 Ov fam Jeursen-vd Wilk, Riek Jeursen-Verbeek, Els v Velthoven-
vdr Swaluwe, Rie van ‘t Hof-Brocken 

di 4 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 

zo 9 10.00 Jo Tettero-Koehler, Annie Schreuder-Motshagen, Piet Molenaar, 
Trees Berest-Thomson, Cees vdn Bos 

di 11 10.00 Uit dankbaarheid 

zo 16 10.00 Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, uit dankbh en zegen fam 
Jeursen-v Son, Willy Bentvelzen-Gelderblom, Greta Vermeulen, 
Wil vdr Ham, Cees vdn Bos 

di 18 10.00 Uit dankbaarheid 

zo 23 10.00 Riek Jeursen-Verbeek, Els v Velthoven-vdr Swaluwe, Rie van 
‘t Hof-Brocken, Piet Molenaar, Trees Berest-Thomson, Cees 
vdn  Bos, Jo Scholtes-Heppe en zoon Frits 

di 25 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 

zo 30 10.00 Ov oud Henk vdr Ark en Nel vdr Ark-v Veen, Wil vdr Ham 
Willy Bentvelzen-Gelderblom, Greta Vermeulen 



 

Liturgisch rooster september 

 

Collecte  

De collecte van de maand augustus bedroeg  € 1725,93 
De deurcollecte t.b.v. MIVA bracht € 101,25 op. 

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

di 4 10.00 u. Viering 

zo 9  
10.00 u. 

Ziekenzalving 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor  

di 11 10.00 u. Viering 

zo 16 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 18 10.00 u. Viering 

zo 23 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 25 10.00 u. Viering 

zo 30 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. gelegenheidskoor 
Gaudete 

di 2 10.00 u. Viering 

za 6 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. gelegenheidscantorij Evensong 

zo 7 10.00 u. Kinder- en Gezinsviering m.m.v. Cantor 

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 


