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Bijbelgroep  parochianen 

Op vrijdag 4 januari  a.s. zal de bijbelgroep weer starten onder de bezielende lei-
ding van pastoor Kees Dernee in de parochiezaal van de Emmausgeloofsgemeen-
schap. 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: 4 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 
maart , 5 en 26 april en 10 en 24 mei. 
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: 8 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 
9 en 30 april en 14 en 28 mei. 
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 

Vanaf dinsdag 8 januari 2019 een nieuw boek 

Samen lezen we 'Raak de wonden aan', het recent verschenen boek van de Tsje-
chische priester, filosoof en theoloog Thomas Halik. Met het verhaal van de onge-
lovige Thomas als uitgangspunt neemt hij de lezer mee om de wonden van onze 
wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof. Elke dinsdag beginnen 
we om 11.15 uur en sluiten we de bijeenkomst rond 13.00 uur af met een geza-
menlijke lunch. Als u nog niet aan de leesgroep deelneemt, en graag (een keer 
vrijblijvend) mee wilt doen, meld u zich dan svp vooraf aan bij het secretariaat 
(mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413). 
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Syrische kok Said kookt Syrische maaltijd. Eet u mee? 

Op zaterdag 12 januari kookt Said, en misschien nog enkele andere Syrische men-
sen, een Syrische maaltijd. Heeft u wel eens een Syrische maaltijd gegeten? U 
heeft nu de kans! Het is de bedoeling dat 's avonds een gemengd gezelschap van 
mensen uit Syrië, uit Nederland en misschien nog wel uit andere delen van de we-
reld, samen van de maaltijd gaan genieten. Deze begint om 18.00 uur en zal tot 
ca. 20.30 uur duren. Wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan bij het secretariaat 
van de Emmaus (070 3665562 of emmaus@p4ev.nl). Voor de maaltijd geldt een 
vrije financiële bijdrage.  

Herrie voor je kerk 

Zaterdag 19 januari start de actie Kerkbalans 2019. Rond het middaguur worden 
in het hele land de feestklokken geluid om de start van de actie luidkeels te on-
derstrepen. Ook in onze parochie willen we dat doen.  Maar er is méér! 
In de Emmauskerk vindt een lawaaiconcert plaats om de actie te ondersteunen. 
Jong en oud zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit bijzondere ‘concert’. Doet 
u ook mee?. Klokken, bellen, schellen, rammelaars, tamboerijn… wat maakt eigen-
lijk ‘muziek’ dat klinkt als een klok? Neem  het mee. Ieders bijdrage is waardevol 
voor succes!  En dat is wat de kerken in ieder geval ook willen uitstralen. 
Inloop vanaf 12.15 uur, 12.30 uur ‘lawaaiconcert’. 
Aansluitend op het lawaaiconcert is er een kort woordje om het belang van de ac-
tie te onderstrepen. Om 13.00 uur start de weekendviering. Na deze viering bent 
u uitgenodigd voor koffie en zo.. 
Komt u ook?  

Week van Gebed voor de eenheid van de christenen 

Deze vindt plaats van zondag 20 t/m zondag 27 januari. In dat kader vinden bij ons 
in de parochie de volgende oecumenische gebedsdiensten plaats: zondag 20 ja-
nuari om 10.30 uur in de Titus Brandsma, donderdag 24 januari om 19.30 uur in 
de Emmaus. 

Oecumenisch Leerhuis Loosduinen 

Deze gaat van start in de Abdijkerk op maandag 21 januari. Om 19.30 uur vindt 
eerst een dienst in het kader van de Week van het Gebed voor de eenheid plaats. 
Om 20.00 uur begint diaken Jos van Adrichem zijn lezing over Lourdes , de eerste 
lezing van de serie 'Plaatsen waar hemel en aarde elkaar raken'.  
Voor deelname graag aanmelden bij ds. Nico Riemersma (070 3251599/ 
n.riemersma@planet.nl) of diaken Jos van Adrichem(06 46524982 / 
diaken.josvanadrichem@p4ev.nl). 
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Broodmaaltijd en film 'The fault in our stars' 

Op zaterdag 26 januari gebruiken we, aansluitend aan de viering van 17.00 uur, 
een broodmaaltijd, waarna we samen deze film zullen kijken, over twee jonge 
kankerpatiënten die steun bij elkaar vinden. We sluiten af met een kort gesprek 
over de film. In verband met de broodmaaltijd graag vooraf aanmelden bij het se-
cretariaat van de Pastoor van Ars (070 3257269/pastoorvanars@p4ev.nl).  
Een vrije bijdrage voor de broodmaaltijd wordt op prijs gesteld.  

Jongerengroep Inside Out 

Namens alle jongeren wensen we iedereen alle goeds voor 2019 en dat we samen 
er een mooi jaar van mogen maken. 
Op onze website staan de activiteiten van de komende tijd vermeld. 
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. 
 
Oriëntatiedag Vronesteyn zondag 10 februari 2019 

Zondag 10 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse 
huis aan de Vliet  ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats 
in de kerk. Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat 
daar allemaal bij komt kijken.  
Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat 
dat inhoudt. Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat je 
roeping voelt, maar... 
Op de Oriëntatie dag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- 
en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de 
opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.  
Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor in-
formatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het pries-
terschap, de ander voor degenen die meer willen weten over het diaconaat. 
Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte 
Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt?  

Rector Walter Broeders 
T: 070 – 3873804 
M: 06-271 401 17 

E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl 
Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS 
Voorburg 
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Vacature medewerk(st)er KinderWoordDienst 

Door een herverdeling van vrijwilligerstaken heeft een van de medewerkers van 
de werkgroep KinderWoordDienst besloten haar taken neer te (moeten) leggen. 
Zodoende zijn we (dringend) op zoek naar een of meerdere nieuwe medewerkers. 
Op dit moment bestaat de werkgroep nog maar uit twee medewerkers. 
Vindt u het belangrijk dat wij de geloofsverkondiging aan kinderen blijven aanbie-
den die uiteindelijk de toekomst van de kerk zijn, en heeft u de competentie om 
met kinderen om te gaan meld u zich dan aan of neem bij andere vragen contact 
op met: Parochie secretariaat 's morgens tussen half tien en half één tel 070 - 397 
94 13, 's avonds bij André Harren tel 070 - 356 20 65 

Werkgroep KinderWoordDienst 

Aanmelding Eerste H. Communie 2019 

Het is nog mogelijk om uw zoon/dochter aan te melden voor de voorbereiding op 
de Eerste Heilige Communie. Weliswaar starten de lessen hiervoor 6 januari a.s. 
maar u kunt uw zoon/dochter nog laten meedoen! Op de site van de Parochie De 
Vier Evangelisten onder de Jeugd en Jongeren kunt u een inschrijfformulier down-
loaden en invullen. De link hiervoor is:  
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/jeugdenjongeren/communicanten/ 
De communicanten zullen tijdens de gezinsviering van zondag 3 februari worden 
voorgesteld. 

Anja de Kok, werkgroep communievoorbereiding 

Actie Kerkbalans - Goede start    

Het is nog vroeg. Het is koud. De sneeuw knerpt onder mijn voeten. Ik ben op weg 
naar de St Josephkerk. Om zeven uur mag ik weer de mis dienen. Daar heb ik sinds 
september flink voor moeten werken: Latijn leren, lopen, knielen, buigen, boek 
omdragen ... Maar met kerstmis was het zo ver! In de nachtmis was ik kruipengel.. 
Heel wat anders dan deze morgen, want vandaag zijn we maar met ons tweeën, 
Johan en ik. 
Toen ik zestig jaar geleden mijn Eerste Heilige Communie deed was het voor mij 
geen vraag. Ik had er al naar uitgekeken om misdienaar te worden, net als mijn 
broers. En als ik nu terug kijk en zie wat er veranderd is... Maar gelukkig is er ook 
veel gebleven. Toen snapte iedereen (?) waar het over ging, maar nu kun je het 
verstaan in je eigen taal. Wat ook bleef is dat je elkaar kent, bemoedigt en helpt. 
Oog voor elkaar, samen redden we het wel! Zo loopt het ook met de actie kerkba-
lans. Buiten vaak koud en kil, maar binnen warmen we ons aan elkaar en houden 
zó de zaak aan de gang. Een mooie gedachte aan het begin van dit nieuwe jaar! 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/jeugdenjongeren/communicanten/


 

  

En aan het begin van de actie Kerkbalans voor 2019! 
Dankbaarheid voor wat u deed in het afgelopen jaar, de voorlopige eindstand van 
2018 is € 58.194,00 maar ook vol goede moed aan de start voor de nieuwe actie! 

Uw bijdrage voor het jaar 2019 
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 januari 

di 1  
11.00 u 

Nieuwjaarsdag 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

zo 6  
10.00 u. 

Driekoningen 
Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 8 10.00 u. Viering 

zo 13  
10.00 u. 

Doop van de Heer 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor  

di 15 10.00 u. Viering 

zo 20 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 22 10.00 u. Viering 

zo 27 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 29 10.00 u. Viering 

za 2 17.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 3 10.00 u. Eucharistieviering met presentatie van de communicantjes 

di 4 10.00 u. Viering 

Jongerenactiviteiten 

Repetitie Gezinskoor: Maandagavond: 19.00 - 20.00 u. 

Misdienaar worden: Bel naar het secretariaat: 3979413 

Gezinsviering Iedere 1e zondag m.u.v. in de maand januari 
en in de zomervakantie 

Kinderwoorddienst: Zondags  tijdens de viering m.u.v. 
de 1e zondag van de maand 

Voorstellen 1e communicanten Zondag 3 februari 10.00 uur. 



 

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 

 

Gebedsintenties januari 

di 1 11.00 Voor de zieken en ov. fam leden van fam v Dijk-Verkoijen, 
Nicolaas vdr Waart, Mieke vdr Waart-v Grol 

za 5 17.00 Geen viering 

zo 6 10.00 Riet Lammertink-de Graaf, Ria v Barneveld-v Drongelen,  
Corrie Meijer-de Groot 

di 8 10.00 Astrid de Bruijn-Oud   

za 12 17.00 Geen viering 

Zo 13 10.00 Elisabeth de Jong-Jeursen, Anton Wessels en ov fam, Kees 
Borst 

di 15 10.00 Uit dankbaarheid 

za 19 17.00 Geen viering  

do 20 10.00 uit dankbh fam Jeursen-vd Enden, Ria v Barneveld-v Dron-
gelen uit dankbaarheid en zegen ter ere van St. Antonius, 
Corrie Meijer-de Groot 

di 22 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 

za 26 17.00 Geen viering 

zo 27 10.00 Riet Lammertink-de Graaf, Corrie Meijer-de Groot 

di 29 10.00 Uit dankbaarheid 

 

 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

        29 - 11  Annie van der Meer-Verhoeven 

        20 - 12  Riny Stuart-Behr 

28 - 12  Riek Westerduin-Jansen 

29 – 12  Aad Hendriks 

Collecte 

De collecte van de maand december bedroeg  € 3685.78 

De Advent actie bedroeg  € 588,76 
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