Nieuwsbrief oktober 2018
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Viering voor klein en groot met medewerking van het kindergelegenheidskoor
Op zondag 7 oktober a.s. om 10.30 uur zijn alle jonge gezinnen van de parochie
welkom in de Pastoor van Arskerk voor een speciale woord- en communieviering
waarin het kindergelegenheidskoor zal zingen.
Oktober Wereldmissiemaand
“God is ons een toekomst en een sterkte”. Onder dit motto uit psalm 46 voert
Missio dit jaar de campagne voor de wereldmissiemaand. Deze zin uit de bijbel is
een bron van kracht voor Christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons in Nederland.
Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van
een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar
neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte, die
Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de Katholieken maakt.
Het eerst weekend van oktober, 6 en 7 oktober vieren wij Wereldmissiedag voor
de kinderen. De kinderen krijgen dan een envelopje mee om geld in te doen voor
Missiezondag, 21 oktober. Die dag wordt over de hele wereld in de Katholieke
kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld. Wij
steunen dit jaar het land Ethiopië. Wij hopen op uw steun.
Paul Kuhlmann, diaken
Sluiting bedevaartseizoen
Zaterdag 13 oktober sluiten we in het Bedevaartsoord van de Martelaren van
Gorcum het bedevaartseizoen 2018 officieel af’, zegt pastoor Jack Glas, tevens
custos van het Bedevaartsoord. ‘Tijdens de opening van het bedevaartseizoen
heeft Mgr. Van den Hende het Ciborium ingezegend. Daarna hebben we als Bisschoppelijke Brielse Commissie een tal van activiteiten mogen organiseren, met
als hoogtepunt de Nationale Bedevaart op zaterdag 7 juli. Nu zijn we aan het einde gekomen van dit seizoen. Net als de opening van het bedevaartseizoen willen
we dit moment markeren met een plechtige viering.’ Het programma begint om
14.30 uur. U bent van harte welkom. Graag even aanmelden via Francis Wout.
E: f.wout@bisdomrotterdam.nl
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Jaarlijkse geloofs- en ontmoetingsdag voor katholieken in Den Haag
Op woensdag 17 oktober a.s. houden we, samen met parochie Maria Sterre der
Zee, weer de jaarlijkse geloofs- en ontmoetingsdag. Deze vindt plaats in de Emmauskerk en begint om 10.15 uur met een eucharistieviering. Meer informatie
vindt u op de speciale flyer. In verband met de catering is aanmelden noodzakelijk. Dit kan bij het centraal parochiesecretariaat (070 3080414).
Wensboomactie
Op zaterdag 3 en zondag 4 november zal in elke kerk van de parochie weer een
wensboom staan. U kunt dan weer één of meer briefjes met wensen van een ziek
kind of kind met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking uit de boom halen en voor hem of haar een Sinterklaascadeautje ter waarde van ongeveer € 10,kopen. De jongeren van Inside Out zullen deze actie begeleiden.
Is er dit jaar 'Kindje wiegen' met Kerstmis?
In meer kerken van onze parochie was het traditie om op Eerste Kerstdag voor
kleine kinderen 'Kindje wiegen' te organiseren, een aparte korte bijeenkomst
waarin onder andere het kerstverhaal wordt verteld, de kinderen eventueel kunnen meespelen, kinderkerstliedjes worden gezongen en het kindje Jezus in de
kerststal wordt bezocht. Deze traditie willen we graag handhaven (er bleek vorig
jaar duidelijk vraag naar te zijn) maar dan voor de hele parochie bij één geloofsgemeenschap organiseren. Omdat 'Kindje wiegen' de afgelopen jaren nog steeds
in de kerk Maria van Eik en Duinen heeft plaatsgevonden, ligt het voor de hand
om deze 'kinderkerstbijeenkomst' daar te houden. Maar dat zal alleen kunnen als
we een paar parochianen hebben die samen het 'Kindje wiegen' willen organiseren en leiden. Lijkt het je leuk om dat te doen, en heb je op Eerste Kerstdag daar
wel een half uurtje tijd voor (tussen einde eucharistieviering en uiterlijk 13.00
uur), laat het dan graag zo snel mogelijk weten door een mailbericht of telefoontje aan het secretariaat Maria van Eik en Duinen (mariavaneikenduinen@p4ev.nl
of 070 3979413). Als we geen vrijwilligers hebben die dit willen doen, zal er helaas
met Kerstmis in onze parochie geen 'Kindje wiegen' zijn.
Actie Kerkbalans - Het is er, ook al zie je het niet
Het was al heel donker, toen wij gingen lopen. De hele dag had het geregend,
maar nu was het droog genoeg voor de boswandeling die wij hadden gepland.
Onze verwachtingen waren hoog gespannen, want er zaten heel veel uilen in dat
bos en die zouden we gaan zien. De boswachter had een bandje om ze te lokken,
dus vol goede moed trokken wij achter hem aan. Op een open plek speelde hij het
af, maar er gebeurde niets. Moesten ze van ver komen, hielden ze niet van een
nat pak? Ze bleven in ieder geval rustig waar ze waren. Ook de tweede poging,
een stuk verder leverde niets op, de derde ook niet. Het bandje kunnen we dro-

men. De boswachter wist het zeker er zaten er een heleboel en hoewel wij ze niet
zagen, waren wij toch overtuigd.
Ik moest er toch nog eens aan denken, deze week. Soms ga je in volle overtuiging
met iemand mee. Je weet zeker dat het goed gaat, ook al zie je het niet. Eigenlijk
werkt het ook zo met de actie Kerkbalans. U doet mee, met heel veel anderen,
ook al ziet niemand dat. 15 september j.l. was de stand € 46.095,-.Mijn overtuiging dat we het dit jaar weer gaan redden deelt u, dank daarvoor. Gelukkig maar,
want alleen met ieders inzet en ieders bijdrage kunnen we de zaak draaiende
houden. Het zijn woelige tijden, maar met elkaar bidden en werken houdt ons op
de been.
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
Gebedsintenties oktober
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10.00 Uit dankbaarheid
17.00
10.00 Rie v ’t Hof-Brocken, Piet Molenaar, Trees Berest-Thomson,
Cees vdn Bos, Riet Lammertink-de Graaf, t.g.v. een 90e verjaardag
10.00 Astrid de Bruijn-Oud
17.00 Uit dankbaarheid
10.00 Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, Jo Tettero-Koehler, Wil vdr
Ham, Els v Velthoven-vdr Swaluwe
10.00 lev en ov fam Giezeman-Franken
17.00 Piet Molenaar, Trees Berest-Thomson
10.00 Ov oud Kerrebijn, Willy Bentvelzen-Gelderblom, Greta
Vermeulen, Rie v ’t Hof-Brocken, Riet Lammertink-de Graaf
10.00 Astrid de Bruijn-Oud
17.00 Uit dankbaarheid
10.00 Cees vdn Bos
10.00 Uit dankbaarheid
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:
† 16 – 09 Ria van Barneveld-van Drongelen
† 30 – 09 Kees Borst

Liturgisch rooster oktober
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17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. gelegenheidscantorij Evensong
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10.00 u. Kinder- en Gezinsviering m.m.v. Cantor
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10.00 u. Viering
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17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor

zo

14

10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
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10.00 u. Viering
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Wereldmissiedag
17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
10.00 u. Wereldmissiedag
Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor
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. Gemengdkoor
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10.00 u. Viering
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Allerzielen
19.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantorij met na afloop processie naar de begraafplaats St. Jozef
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10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor

Jongerenactiviteiten
Repetitie Gezinskoor:
Misdienaar worden:
Kinderwoorddienst:

Vanaf maandagavond 13 augustus
van 18.45 -19.45 u.
Bel naar het secretariaat: 3979413
Iedere 2e, 3e en 4e zondag van de maand

Collecte
De collecte van de maand september bedroeg € 1631,15
De deurcollecte voor Pax Christi bracht € 81,21 op.

