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Inzameling wasmiddelen 

In de weekenden van 9/10 en 16/17 februari zamelt de Werkgroep Diaconie weer 
wasmiddelen in voor de Voedselbank. Wij hopen natuurlijk weer op uw gulle ga-
ven! 

Bijbels culinair op woensdag 13 februari 

Onder leiding van diaken Jos van Adrichem koken en eten we gezamenlijk een 
maaltijd waarin producten verwerkt zijn waarover we in de Bijbel kunnen lezen. 
Tijdens de maaltijd lezen we de betreffende Bijbelfragmenten en gaan daarover in 
gesprek. Wie mee wil koken, is om 16.30 uur welkom. Wie mee wil eten, wordt 
om 18.00 uur verwacht. Dan gaan we samen aan tafel. Locatie: pastorie Maria van 
Eik en Duinen. Wil je meedoen, meld je dan uiterlijk maandag 11 februari aan via 
mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413. Geef bij aanmelding je telefoon-
nummer door en meld daarbij of je meehelpt koken of alleen komt eten. Bijbels 
culinair gaat door bij 10 of meer aanmeldingen. Een vrije financiële bijdrage wordt 
zeer op prijs gesteld.    

Lezing over menswaardig sterven door Marc Desmet SJ en Willy Hoogendoorn 

Zeker naarmate je ouder wordt, is gezondheid vaak een kwetsbaar iets. Daarnaast 
dient het levenseinde zich nogal eens onder moeilijke omstandigheden aan. Te-
gen deze achtergrond speelt in onze samenleving steeds meer de vraag naar 
‘menswaardig sterven’ en euthanasie. Marc Desmet is meer dan twintig jaar actief 
als palliatieve-zorgarts en vindt dat er in het dominante maatschappelijk debat 
over euthanasie de essentiële nuance ontbreekt. 
Hij komt hier dinsdagavond 19 februari over spreken in de pastorie van geloofs-
gemeenschap Maria van Eik en Duinen, en gaat in gesprek met Willy Hoogen-
doorn, em. geestelijk verzorgster bij MC Haaglanden. Aanvang lezing: 19.30 uur. 
Graag aanmelden via info@dezinnen.nl of het secretariaat van Maria van Eik en 
Duinen (tel. 070 3979413). Een vrije financiële bijdrage wordt op prijs gesteld. 
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Jongerengroep Inside Out 

De activiteiten voor de maand februari vind je op de website. 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. 

Oecumenische gebedsdienst op Wereldgebedsdag, vrijdag 1 maart 

Op de eerste vrijdag van maart vinden gedurende 24 uur over de gehele wereld 
oecumenische gebedsbijeenkomsten plaats, waar dezelfde noden voor God ge-
bracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Schriftgedeelten 
gelezen. Het thema is dit jaar 'Welkom, God nodigt je uit’. U bent van harte wel-
kom om met ons mee te bidden en vieren. 
Aanvang: 14.00 uur. Locatie: pastorie Maria van Eik en Duinen. 

Afscheid van Claartje Vinkesteijn en Roland Smeets  

Na vele jaren actief te zijn geweest als vrijwilliger in onze parochie hebben Claar-
tje Vinkesteijn en Roland Smeets besloten terug te treden en hun lidmaatschap 
van de beheercommissie van de gemeenschap Titus Brandsma te beëindigen. Het 
parochiebestuur heeft grote waardering voor de jarenlange inzet van beiden. 
Eerst in het parochiebestuur van de parochie de Heilige Familie en daaropvolgend 
de Titus Brandsmaparochie en in de beheercommissie van de Titus Brandsmage-
meenschap binnen de parochie de Vier Evangelisten. Na de viering op 17 maart in 
de H. Familiekerk zal er op gepaste wijze aandacht zijn voor hun afscheid als vrij-
williger. Het parochiebestuur nodigt iedereen van harte uit om van de gelegen-
heid gebruik te maken hierbij aanwezig te zijn. 

Bedevaart Lourdes in september 2019 

Van 18 september t/m 26 september 2019 zullen wij, met onze parochie de Vier 
Evangelisten, wederom een bedevaart naar Lourdes maken. U kunt het allemaal 
weer meemaken: De Sacramentsprocessie, de lichtprocessie, de Mis bij de grot, 
de busreis door het prachtige Franse landschap, de gezelligheid in de bus en ho-
tels, te veel om op te noemen! 
We zullen elkaar dragen in het geloof en onze zorgen achterlaten bij Maria door 
een steentje in de rivier de Gave, vlak bij de grot, waar Maria verscheen, te wer-
pen. Het thema van de bedevaart zal zijn: ‘Gelukkig de armen, want voor jullie is 
het Koninkrijk van God.’ Vooral de kwetsbare mens mag er zijn in Lourdes, en de 
zieken en gewonden gaan overal voor. 
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Op onderstaande data zal er na de zondagsviering een informatiebijeenkomst 
plaatsvinden in de verschillende kerklocaties van onze parochie: 

03 maart in de Pastoor van Ars 
10 maart in Maria van Eik en Duinen 
17 maart in de Titus Brandsma 
24 maart in de Emmaus 

Voor meer informatie: Cisca van der Sluijs: 06 28 32 73 88 of Bart van Leeuwen: 
06 46 28 22 96 

Actie Kerkbalans - Vonken onder de as 

Wat een groot vuur was dat met oudjaar op Scheveningen, daar zou je wel van 
schrikken. En dat allemaal om het nieuwe jaar goed te beginnen, zeggen ze.  Uit-
eindelijk heeft bijna niemand ervan genoten, maar het is wel een begin waar ie-
dereen het nog jaren over heeft, dat vergeten we niet gauw! 
Zo spectaculair kunnen we het met de actie Kerkbalans niet maken. Dat zouden 
we ook niet willen! We hielden wél een lawaaiconcert op het plein vóór de Emmaus, 
maar daar blijft het dan bij. Een beetje lawaai, morgen zijn we het vergeten. Ei-
genlijk is dat raar. We doen het hele jaar vreselijk ons best om de centen bij elkaar 
te krijgen en u doet vreselijk uw best om iedere maand uw bijdrage te leveren. 
Met elkaar brengen wij zo toch weer genoeg bij elkaar om de kerk in Loosduinen 
draaiende te houden. Zestigduizend euro, was het vorig jaar, een heel bedrag, een 
bedrag om dankbaar te zijn. Dank u! 
Maar dat was oudjaar, nu het nieuwe. Wij gaan weer vragen om uw bijdrage. 
Want ook in 2019 moet er weer van alles gebeuren. En nu kom ik toch nog even 
terug op dat vuur. Vroeger, als het kampvuur bijna uit was, zaten we nog weleens 
een beetje naar de as en de gloeiende kooltjes daaronder te kijken. Wij wisten 
best wel, dat een forse windvlaag, of een beetje actie van ons dat vuur weer tot 
grote hoogte kon laten opvlammen. En dat willen wij ook voor de actie kerkba-
lans. De parochie heeft een folder gemaakt die er mag zijn. Niet omdat we geld 
teveel hebben, maar omdat we trots zijn op wat er hier gebeurt, op u! Samen 
kunnen we het aan. Met die folder willen we het vuur een beetje aanjagen. Hou 
me ten goede: we vragen van niemand het onmogelijke! Maar iedereen moet er 
weer meer zin in krijgen. Doet u weer mee? Alvast bedankt!  

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 
  



 

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 

 

Gebedsintenties februari 

za 2 17.00 u.  

zo 3 10.00 u.  

di 5 10.00 u. Astrid de Bruijn-Oud 

za 9 17.00 u.  

zo 10 10.00 u. Ria v Barneveld-v Drongelen, Kees Borst, Fred Knooff en 
ov fam, Jo Scholtes-Heppe en zoon Frits, Ciny Noordermeer-
Preusser 

di 12 10.00 u.  

za 16 17.00 u.  

zo 17 10.00 u. Riet Lammertink-de Graaf, Anton Wessels en ov fam, 
Ineke Lange-Hofacker, Annie vdr Meer-Verhoeven, Els v 
Velthoven-vdr Swaluwe 

di 19 10.00 u. Astrid de Bruijn-Oud 

za 23 17.00 u.  

zo 24 10.00 u. Corrie Meijer-de Groot, ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk 

di 26 10.00 u. Ov ouders Hartman van Niel, Lida Determan en Wout Denie 

 

 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

        21 - 01 Gerard Jeursen 

 

   

Collecte 

De collecte van de maand januari bedroeg  € 1928,92 
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Liturgisch rooster februari 

za 2 17.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 3 10.00 u. Gezinsviering met presentatie van de 1e communicanten 
m.m.v. Cantor 

di 5 10.00 u. Viering 

za 9 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 10 10.00 u. Woord- en Communieviering  

di 12 10.00 u. Viering 

za 16 17.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 17 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 19 10.00 u. Viering 

za 23 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 24 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 26 10.00 u. Viering 

zo 3 10.00 u. Gezinsviering m.m.v. Cantor 

di 5 10.00 u. Viering 

wo 6  
19.00 u. 

Aswoensdag 
Oecumenische viering m.m.v. Gezinskoor 

Jongerenactiviteiten 

Repetitie Gezinskoor: Maandagavond: 19.00 - 20.00 uur 

Misdienaar worden: Bel naar het secretariaat: 3979413 

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

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

Presentatie 1e communicanten Zondag 3 februari 10.00 uur 

 


