Nieuwsbrief december 2018
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Spelers gezocht voor Kerstspel
Wil jij meedoen met het kerstspel voor kinderen tijdens de kinderkerstviering van 2018?
Binnenkort starten de repetities hiervoor. De repetities zijn: woensdagmiddag
19 december om 14.00 uur en zaterdag 22 december om 10.00 uur.
Meld je uiterlijk 10 december a.s. aan bij onderstaand e-mailadres:
anjadekokindenhaag @gmail.com
Vespers bidden tijdens de advent
Een manier om je tijdens de adventsperiode geestelijk voor te bereiden op het
Kerstfeest is om dagelijks even tijd vrij te maken voor stilte en gebed. Dat kan
thuis, maar het is ook mooi en stimuleert wellicht om dat samen te doen in de
kerk. Tijdens de adventsperiode bidden we op werkdagen het avondgebed (vespers) in de 'kapelzaal' van de pastorie Maria van Eik en Duinen.
Het gebed begint om 16.30 uur. U/je bent van harte welkom!
Meditatie bij de zondagslezingen
Op de donderdagen in de advent houden we na de eucharistieviering in de Pastoor van Arskerk een meditatie bij (één van) de lezingen van de komende zondag.
De meditatie wordt geleid door steeds een ander lid van het pastoraal team. We
sluiten af met een lunch. In verband daarmee graag uiterlijk de woensdagochtend
ervoor aanmelden via pastoorvanars@p4ev.nl of 070 3257269.
Lezen boek 'Bidden met iconen' van Henri Nouwen
Op de dinsdagen in de advent lezen we na de eucharistieviering in de kerk Maria
van Eik en Duinen samen het boek 'Bidden met iconen' van Henri Nouwen. Per
bijeenkomst lezen we één van de in het boek beschreven meditaties. Op dinsdag
4 december om 11.15 uur is de eerste bijeenkomst. We sluiten elke bijeenkomst
af met een lunch. Graag vooraf aanmelden
via mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413.
Expositie kerststallen
Van zaterdag 8 tot en met zondag 16 december a.s. zijn, naast de eigen kerststal,
diverse kerststallen te bezichtigen in de kerk Maria van Eik en Duinen. Eén van de
zijbeuken is volledige ingericht met kerststallen van verzamelaar Bert Hilhorst uit
Watergraafsmeer die er zo'n 450 bezit. Voor deze expositie is de kerk van 8 tot en
met 16 december dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
t

secretariaat: Loosduinse Hoofdstraat 6, ma /m vr 09.30 - 12.30 u. Telefoonnr. 070 3 97 94 13
E-mail: mariavaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl
Pastoraatgroep: Jos van Adrichem, Peter Visser, Wil van der Lans, Lies van Dijk

Inzamelen Kerstpakketten
In weekenden van 8/9 en 15/16 december zamelt de Werkgroep Diaconie weer
voedselwaren in voor de Kerstpakketten die vlak voor de Kerst worden aangeboden aan mensen die wel wat extra’s kunnen gebruiken binnen de grenzen van onze parochie.
In de manden achter in de kerk kunt u uw bijdrage aan de inzameling achterlaten.
De Werkgroep Diaconie
Jongerengroep Inside Out
Op zaterdag 8 december en zondag 9 december organiseren we weer onze jaarlijkse kerstmarkt. U bent dan weer van harte welkom om rond te kijken op onze
kerstmarkt om uw kerstinkopen in te slaan en wat lekkers te halen in ons restaurant. Met de opbrengst van de kerstmarkt zullen de diaconale activiteiten bekostigd worden in het nieuwe jaar. Hopelijk tot dan!
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 bijeenkomsten. 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
Adventsactie
Als er iets ernstigs met een kind gebeurt, een ziekte of ongeluk, dan is onze geschokte reactie: “het zal je kind maar zijn”.
Via de Adventsactie worden we uitgenodigd om kinderen, waar ter wereld ook,
aan te zien en voor hen te zorgen als ware het onze eigen kinderen. Als een kind
je aankijkt vanaf een poster van de Adventsactie, stel dan jezelf de vraag: “Stel dat
het mijn kind was, wat zou ik dan doen?”
In Kigali, de hoofdstad van Rwanda, leven zo`n 3.000 kinderen op straat. Het zijn
vooral jongens, maar ook steeds meer meisjes. Hun leven is onzeker en gevaarlijk.
Ze overleven door klusjes te doen, zoals boodschappen dragen, maar ook door
diefstal of werk als drugskoerier. De meeste straatkinderen zijn ondervoed en lijden aan ziektes; veel kinderen gebruiken drugs. Armoede en gezinsconflicten zijn
voor kinderen de voornaamste redenen om weg te lopen. CECYDAR vangt straatkinderen op en zorgt dat ze, indien mogelijk weer terugkeren naar hun familie of
naar een pleeggezin. Voor het derde jaar steunen wij als parochie dit project. Van
harte aanbevolen.
Namens Parochiele werkgroep Diaconie.
Paul Kuhlmann, Diaken

Kinderen en de Adventsactie
Tijdens de gezinsviering van 02 december zullen de aanwezige kinderen naast inzamelingsdoosjes ook een leeg tekenvel meekrijgen. Zij mogen hun fantasie laten
gaan over het thema: wat vind je mooi in Nederland?
Op 24 december bij de kinderkerstviering van 19.00 uur mogen de kinderen hun
eigen gemaakte tekening(en) samen met hun inzamelingsdoosje mee(terug) brengen.
De tekeningen zullen verzameld worden en door de ondersteunende organisatie
in Nederland (www.fidesco.nl) naar het centrum in Rwanda worden verstuurd.
André Harren
Loosduinse volkskerstzang
Op zondagmiddag 16 december vindt in de kerk Maria van Eik en Duinen weer de
traditionele volkskerstzang plaats. Naast de kerstliederen zal ook het Kerstevangelie klinken en een eigentijds kerstverhaal worden verteld. De volkskerstzang begint om 16.00 uur. De toegang is gratis. Aan het eind wordt een collecte gehouden. Voorafgaand aan de volkskerstzang (van 13.00 - 16.00 uur) is de kerststallenexpositie voor het laatst te bezichtigen.
Kindje wiegen gaat door!
Na onze oproep hebben zich gelukkig 3 vrijwilligsters aangemeld om de organisatie op zich te nemen voor het Kindje wiegen op 1ste Kerstdag. Kindje wiegen is
bedoeld voor de allerkleinsten en is al jaren een traditie in de kerk van Maria van
Eik en Duinen. Zij kunnen hun muziek instrumentjes meenemen, er zullen kerstliedjes gezongen worden en er zal verteld worden. Het Kindje wiegen begint om
12.00 uur en duurt tot uiterlijk 13.00 uur.
Pastoraatgroep Maria van Eik en Duinen.
Kerstbrunch op eerste kerstdag
Het is inmiddels een traditie geworden. Op dinsdag 25 december, eerste kerstdag,
van 12.00 uur tot ca. 14.30 uur wordt in de parochiezaal van de Emmauskerk een
feestelijke kerstbrunch georganiseerd. Wie op deze dag graag een paar uurtjes
gezellig onder de mensen wil zijn en van lekker eten houdt, is van harte welkom.
Een vrije financiële bijdrage, om de kosten te beperken, wordt zeer op prijs gesteld. Daartoe zult u aan het eind van de brunch worden uitgenodigd. Aanmelding
voor deelname aan de kerstbrunch kan tot en met woensdag 19 december bij het
centraal parochiesecretariaat (cps@p4ev.nl of 070 3080414).
Actie Kerkbalans – Een waardeloze plant
Op een koude herfstdag wandelden mijn broers van Rijswijk naar Den Haag. Onderweg was iemand op het veld aan het werk. Ik weet niet of het spruitjes waren

of boerenkool, maar als de arbeider zijn werk gedaan had, belandden de stronken
op een hoop. Mijn broer zag dat en riep zo hard hij kon: ‘Mijnheer, mag ik zo’n
plant?’ En over de sloot heen kreeg hij er een toegeworpen. Trots liep hij er mee
naar huis, een rijk bezit voor hem.
Als wij met de verkenners iets moesten maken, was er nooit ergens geld voor, dus
het moest met waardeloos materiaal. Daarom moest ik weer aan die plant denken. Wat voor de één waardeloos is, kan voor de ander grote betekenis hebben.
Een plant kan er dood uit zien, maar toch van onschatbare waarde zijn..
Van onschatbare waarde is de manier waarop u meedoet aan de actie Kerkbalans.
Zoals het er nu uitziet gaan wij het begrote bedrag helemaal halen, zéker als december net zo goed is als de afgelopen maanden. Hartelijk dank voor uw bijdrage
in het afgelopen jaar. Op 19 november was de stand: € 50.830,- Dank voor uw gebed, uw werken, uw geld.
Wat iets waard is kun je niet altijd zien aan de buitenkant… Stronk van Jesse, kaal
en leeg, maar uiteindelijk toch met rijke vrucht. Zalig Kerstmis, Zalig Nieuwjaar!
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

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe:
16 - 11 Ineke Lange-Hofacker

Collecte
De collecte van de maand november bedroeg € 1503,57
De collecte voor de diaconie bracht € 266,05 op.
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17.00 u.
10.00 u. Kees Borst, ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk
10.00 u.
17.00 u.
10.00 u. Cees vdn Bos, Riet Lammertink-de Graaf, ov oud Arie Hartman en Mien Hartman-v Niel, Lida Determan en Wout
Denie, tot zegen over een huwelijk
10.00 u.
17.00 u.
10.00 u. Rie v ’t Hof-Brocken, Cees vdn Bos, Anton Wessels en ov
fam, Ria v Barneveld-v Drongelen
10.00 u.
17.00 u.
10.00 u.
19.00 u.
22.00 u. Jo Scholtes-Heppe en zoon Frits, Aad de Bruijn en ov fam,
ov oud v Vliet-v Schaijik, Els v Velthoven-vdr Swaluwe,
voor de zieken en ov fam v Dijk-Verkoijen, Nicolaas vdr
Waart, Ria v Barneveld-v Drongelen
10.00 u. Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, ov oud Arie Hartman en
Mien Hartman v Niel, Lida Determan en Wout Denie, ov
oud Henk vdr Ark en Nel vdr Ark-v Veen, ov zuster Lucienne en Theodeta Giezeman, voor de straatkinderen in
Kinsaha Congo, An Koks-v Hoof, Ciny NoordermeerPreusser, Jo Tettero-Koehler, Annie Schreuder-Motshagen,
Piet Molenaar, Trees Berest-Thomson, Riet Lammertinkde Graaf, Nicolaas vdr Waart, Mieke vdr Waart-v Grol, ov
fam Wessels-Hartman en Francina van Velthoven, Kees
Borst
10.00 u.
17.00 u.
10.00 u.
17.00 u. Ov fam Jeursen-vd Wilk, ov fam v Son-Duijvesteijn, uitdankbaarheid en zegen fam Jeursen-v Son
Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken
op rekeningnummer: NL64INGB0000260089
t.n.v. Maria van Eik en Duinen
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17.00 u. Eucharistieviering met samenzang
Eerste zondag van de Advent
10.00 u. Gezinsviering m.m.v. Cantor
10.00 u. Viering
17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
Tweede zondag van de Advent
10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
10.00 u. Viering
17.00 u. Woord- en Communieviering met samenzang
Derde zondag van de Advent
10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor
10.00 u. Boeteviering
17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
Vierde zondag van de Advent
10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Cantorij
Kerstavond
19.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gezinskoor
22.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
Eerste Kerstdag
10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
12.00 u. Kindje wiegen
Tweede Kerstdag
10.30 u. Gezamenlijke eucharistieviering in de Pastoor van Arskerk
17.00 u. Eucharistieviering met samenzang
10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor
Oudjaarsavond
17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
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Nieuwjaarsdag
11.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
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10.00 u. 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

