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Inzamelen voor de Voedselbank 

Ook dit jaar - het is inmiddels een goede traditie geworden - zamelt de Werkgroep 
Diaconie in de maand november weer houdbare voedselwaren (koffie, thee, rijst, 
pasta, chocolade, groenten- en/of vruchten in blik e.d.) in voor de Voedselbank. 
Voor dit doel vindt u achter in de kerk weer de manden waar u uw gaven kunt 
achterlaten. Tijdens de offerande worden de gaven aan de voet van het altaar ge-
plaatst. De zondagen waarop de inzamelingen plaatsvinden zijn 4 en 11 novem-
ber. 

Ouderenviering 

Op dinsdag 13 november vindt weer de jaarlijkse Ouderenviering van november 
plaats. De viering begint om 10:00 uur. Na de viering is er gelegenheid om elkaar 
onder het genot van koffie/thee en wat lekkers te ontmoeten in de pastorie. De 
activiteiten duren tot ongeveer 12:00 uur. 

Werelddag van de Armen - 17/18 november  

Paus Franciscus heeft de één na laatste zondag van het kerkelijk jaar, 17/18 no-

vember 2018, uitgeroepen tot de Wereld dag van de Armen. Deze dag wil, zoals 

de paus zegt, een teken zijn van de bereidheid om te delen met de mensen in 

nood. In dit weekend zal in de liturgie aandacht worden besteed aan dit thema. 

Als extra houden we een deurcollecte voor de Diaconie in alle locaties van onze 

parochie. Van harte aanbevolen. 

Op zaterdag, 17 november, wordt in de Emmaus een warme maaltijd geserveerd. 
Hiervoor worden speciaal de daklozen van de stad uitgenodigd. 

Paul Kuhlmann, diaken 

Afsluiting bedevaartseizoen 

Ieder jaar organiseert het Banneux comité bisdom Rotterdam in november een 
speciale reünie dag van het afgelopen bedevaartsjaar  in: Ontmoetingscentrum De 
Acker, Park Berkenoord 2 in Pijnacker. Dit jaar op zaterdag 17 november. 
De zaal is vanaf 9.00 uur open en wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee.
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Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma 
kunt U onze brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen en voor verdere infor-
matie: Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015  3693148 e-mail:  
paula_opstal@hotmail.com 

Jongerengroep Inside Out 

Zoals jullie weten is het dit jaar ons jubileumjaar. We bestaan 5 jaar!! En dit willen 
we met onze parochianen vieren. Op de onderstaande data zien jullie wanneer we 
op elke locatie zullen zijn. Hopelijk kunnen we met elkaar dit mooie mijlpaal vie-
ren. 
Zondag 04 november 10:30 uur: Titus Brandsma 
Zondag 11 november 10:00 uur: Maria van Eik en Duinen. 
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 mai-
len naar rkjinsideout@outlook.com. 

Film “Heaven is for real’ op zaterdag 24 november 

Aansluitend aan de eucharistieviering van 17.00 uur in de Pastoor van Arskerk, 
gebruiken we samen een broodmaaltijd. Daarna kijken we de film. Deze gaat over 
de vierjarige Colton, die tijdens een operatie een hartstilstand krijgt, maar daar-
van herstelt. Kort daarna begint hij te vertellen over de tijd die hij in de hemel 
heeft doorgebracht. Over de mensen die hij daar heeft ontmoet, weet hij details 
die hij nooit had kunnen weten….. In verband met de maaltijd graag vooraf aan-
melden via 070 3257269 of pastoorvanars@p4ev.nl Een vrije financiële bijdrage 
wordt op prijs gesteld. 

Gezamenlijke parochieviering op het feest van Christus Koning 

Het feest van Christus Koning op zondag 25 november a.s., tevens de afsluiting 
van het kerkelijk jaar, vieren we als parochie samen om 10.00 uur in de Emmaus-
kerk. In de andere kerken van onze parochie vinden die dag geen vieringen plaats. 
Aan het eind van die viering zal voor de eerste keer de nieuw gemaakte penning 
van Parochie de Vier Evangelisten worden uitgereikt. Na de viering vindt tevens 
een concert, verzorgd door verschillende koren van onze parochie, plaats. Dat 
concert wordt aangeboden bij gelegenheid van het Sint Ceciliafeest. 22 november 
viert de kerk de gedachtenis van H. Cecilia, patrones van de (kerk)muziek. 
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Meditaties bij de lezingen van de adventszondagen 

Op de donderdagen 29 november, 6, 13 en 20 december, houden we een medita-
tie bij de lezing(en) van de opvolgende zondag. De meditaties worden door één 
van de pastores van de parochie geleid en vinden plaats in de Pastoor van Arskerk 
om 11.00 uur. Na afloop wordt gezamenlijk geluncht met degenen die willen 
(eindtijd: ca. 13.00 uur). Voor de lunch dient men zich vooraf aan te melden via 
070 3257269 of pastoorvanars@p4ev.nl. Een vrije financiële bijdrage voor de 
lunch wordt op prijs gesteld. 

Getijdengebed in de adventstijd 

Gedurende de adventstijd wordt op werkdagen (m.u.v. maandag) om 16.30 uur 
het middaggebed (vespers) gebeden in de ‘kapelzaal’ in de pastorie Maria van Eik 
en Duinen. U bent van harte welkom om met ons mee te bidden. Het is één van 
de manieren om in de voorbereiding op het Kerstfeest iets meer bewust en actief 
met het geloof bezig te zijn. Als u niet vertrouwd bent met het getijdengebed hel-
pen we u graag om dat wereldwijde gebed in alle rust wat meer eigen te maken.  

Adventskaarsen en/of adventskransen maken 

Op vrijdag 30 november a.s. wordt bij voldoende belangstelling een workshop 
‘adventskaarsen maken’ aangeboden in de Emmauskerk. Er is een mogelijkheid 
voor een workshop van 10.00 tot 12.30 u en voor een workshop van 14.00 tot 
16.30 uur. Voor deze workshop graag aanmelden bij het secretariaat van de Em-
mauskerk: 070 3665562 of emmaus@p4ev.nl. 
Geef daarbij duidelijk aan of je ’s ochtends of ’s middags wilt deelnemen. 
In de Pastoor van Arskerk vindt ’s ochtends een workshop ‘adventskransen ma-
ken’ plaats. Deze begint om 10.00 uur en eindigt om 12.30 uur. Voor deze work-
shop graag aanmelden via 070 3257269 of pastoorvanars@p4ev.nl. 
Voor alle workshops geldt: voor materialen wordt gezorgd. Kosten bedragen €10,- 
(inclusief iets lekkers bij de koffie/thee).  

Adressen voor kerstpakketten 

Volgende maand worden er door de Werkgroep Diaconie weer kerstpakketten 
verstrekt aan personen en gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben. 
Kent u een persoon of gezin dat in aanmerking komt voor een kerstpakket? Geeft 
u dan anoniem een adres door aan een lid van de werkgroep. Omdat het hier 
handelt om privacygevoelige gegevens doet u er het beste aan om de adresgege-
vens van de persoon of het gezin in een gesloten enveloppe te overhandigen. Als 
het een gezin betreft, vergeet dan niet te vermelden uit hoeveel personen het ge-
zin bestaat. U kunt de enveloppe ook afgeven bij het secretariaat.  
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Aanmelding Eerste H. Communie - 2019 

Kinderen, die in groep 4 van de basisschool zitten, kunnen weer worden aange-
meld voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Bent u ingeschreven 
in onze parochie en weten wij de doopdatum van uw zoon/dochter, dan krijgt u 
een persoonlijke uitnodiging. Op de site van de Parochie De Vier Evangelisten on-
der de Jeugd en Jongeren kunt u een inschrijfformulier downloaden en invullen. 
De link hiervoor is: 
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/jeugdenjongeren/communicanten/ 

Anja de Kok, werkgroep communievoorbereiding 

Actie Kerkbalans – Strak in de lak 

Als ik zo eens naar mijn fiets kijk, dan schrik ik een beetje hoe die eruit ziet. Stoffig 
en vuil, vieze ketting, maar goed in het vet, dat wel. Hij rijdt prima zo, dus ik ben 
wel aardig tevreden, maar toch… Af en toe denk ik weleens: wat meer inzet zou 
best goed zijn. Een beetje poetsen, kale plekjes even aantippen, met wat meer 
moeite ziet ie er weer als nieuw uit. Een fiets om trots op te zijn. Maar ja, ik zit 
hier niet om te praten over mijn fiets..  
Het is natuurlijk maar een inleiding op wat ik eigenlijk wil vertellen. In de pastorie 
hangt nog een beetje verflucht. In september en oktober is er heel wat verfwerk 
aan de gebouwen gedaan. Een flink aantal ruiten met barsten en gaatjes is ver-
vangen. Dat was ook wel nodig, want zonder onderhoud valt het op den duur al-
lemaal uit elkaar. Dan worden de kosten zo hoog dat het niet meer op te brengen 
is. Maar desondanks is óók gewoon regelmatig onderhoud een behoorlijke finan-
ciële aderlating. En we zijn er nog niet, want regelmatig onderhoud blijft noodza-
kelijk. Bij een gebouw van meer dan 100 jaar komen die kosten niet echt onver-
wacht. Maar voorlopig ziet het er mooi uit, een parochielocatie om trots op te 
zijn! 
U draagt uw steentje bij, door de regelmatige bijdrage in de actie Kerkbalans, in 
de wekelijkse collecte en door alles wat u doet in de parochie. Op 26 oktober was 
de stand € 49.141,-. En dat is heel fijn, want alleen door ieders bijdrage, op welke 
manier dan ook, blijven wij onderling en met de Heer verbonden. En zó vormen 
wij een hechte gemeenschap. Een gemeenschap om trots op te zijn. Dank daar-
voor.  

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 
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Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 

 

Gebedsintenties november 

 
 
 
 
 
 
 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

†  20 - 10  Corrie Meijer-de Groot 

†  24 - 10  Leny Giesekam-Vijgen 

 
 
 
 
 
  

do 1 19.00 u. Ov fam Jeursen-vd Wilk, ov fam v Son-Duijvesteijn 

vr  2 19.00 u. Jo Scholtes-Heppe en zoon Frits, Nicolaas vdr Waart, Mieke 
vdr Waart-v Grol, Els Lardenoye 

zo 4 10.00 u. Piet Molenaar, Trees Berest-Thomson, Riet Lammertink-
de Graaf 

di 6 10.00 u. Astrid de Bruijn-Oud 

zo 11 10.00 u.  Cees vdn Bos, Johan Sax vdr Weijden sr, Anton Wessels 
en ov familie 

di 13 10.00 u.  Uit dankbaarheid 

zo 18 10.00 u. Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, Ciny Noordermeer-
Preussen, Rie van ’t Hof-Brocken 

di 20 10.00 u. Uit dankbaarheid 

zo 25 10.00 u. Piet Molenaar, Trees Berest-Thomson, Riet Lammertink-
de Graaf, Johan Sax vdr Weijden jr 

di 27 10.00 u. Uit dankbaarheid 
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Liturgisch rooster november 

vr 2 19.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantorij met na afloop 
in processie naar de begraafplaats St. Jozef 

zo 4 10.00 u. Woord- en Communie gezinsviering 
m.m.v. Cantor 

di 6 10.00 u. Viering 

zo 11 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor  

di 13 10.00 u. Viering 

zo 18 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 20 10.00 u. Viering 

zo 25 10.00 u. Gezamenlijke eucharistieviering in de Emmauskerk 

di 27 10.00 u. Viering 

za  1 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. samenzang 

zo 2  
10.00 u. 

Eerste zondag van de Advent 
Gezinsviering m.m.v. Cantor 

Jongerenactiviteiten 

Repetitie Gezinskoor: 18.45 - 19.45 u. 

Misdienaar worden: Bel naar het secretariaat: 3979413 

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

Collecte  

De collecte van de maand oktober bedroeg  € 1514,00 

De collecte voor Sulawesi bracht € 348,50 op. 

De collecte voor de missionarissen bracht € 427,75 op. 
 

 


