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Vastenactie 2019: Water verandert alles! 

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten. 
We staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat, een luxe het is dat we kranen in 
huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen van de wereld is 
water ver weg en vaak onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen op het gebied 
van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhou-
ding tussen mannen en vrouwen.  
Ieder jaar steunt Vastenactie projecten over de hele wereld die zorgen voor veilig 
en bereikbaar water. Vastenactie vraagt om steun voor vier projecten die schoon 
water dichtbij mensen brengt. Gedurende de veertigdagentijd zult u ongetwijfeld 
meer horen over deze projecten en hoe wij als parochie kunnen helpen levens 
blijvend te veranderen! 

De vier waterprojecten die bij Vastenactie dit jaar in de schijnwerpers staan: wa-
tervoorzieningen op het eiland Flores in Indonesië, voor het dorp Baboursaye in 
Niger, plattelandsgemeenschap Jocote Arriba in Nicaragua en het noordelijke 
Kambia district in Sierra Leone.  

Vastenmaaltijden 
In de veertigdagentijd worden afwisselend bij de vier geloofsgemeenschappen 
vastenmaaltijden gehouden en schenken we aandacht aan en steunen we het 
Vastenactieproject: 

Dinsdag  12 maart,  18.00 uur, Maria van Eik en Duinen  

Zondag   17 maart,  12.00 uur, Titus Brandsma  

Zaterdag 23 maart,  14.15 uur, Emmaus  

Zaterdag 30 maart,  18.00 uur, Pastoor van Ars.  

Aanmelden s.v.p. bij het secretariaat van de betreffende geloofsgemeenschap. 

Paul Kuhlmann, diaken 

Paasbakjes 

Ook dit jaar zamelt de Werkgroep Diaconie weer chocolade en stevig fruit (bijv. 
appels, sinaasappels en mandarijnen) in om daarmee de Paasbakjes voor oudere 
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en zieke parochianen te vullen. 
Op zaterdag 31 maart en het weekend van 6 en 7 april staan de manden weer 
achter in de kerk voor uw gave. 

Vespers op werkdagen in de veertigdagentijd 

Voor wie in de vastentijd meer tijd en aandacht aan het geloof wil schenken, maar 
moeite heeft dat alleen te doen, kan het fijn zijn om (met enige regelmaat) samen 
het avondgebed (vespers) te bidden. Op elke werkdag in deze voorbereidingstijd 
voor Pasen (beginnend op donderdag 7 maart tot en met woensdag 17 april) is die 
mogelijkheid er in de pastorie van Maria van Eik en Duinen. Om 16.30 uur wordt 
met het gebed aangevangen. U bent van harte welkom! 

Kruiswegmeditaties  

Een mogelijkheid om in de vastentijd meer dan anders stil te staan bij je eigen re-
latie met God, is door middel van meditatie. Elke vrijdagmiddag, vanaf 8 maart 
t/m 12 april, mediteren we aan de hand van beelden en teksten bij de kruisweg 
van onze Heer. Deze kruiswegmeditaties vinden plaats in de H. Pastoor van 
Arskerk en beginnen om 15.00 uur. Wees welkom! 

Verkoop van paasbroden en oecumenische kalenders voor de Paastijd 

Na de vieringen in de weekenden van 23/24 en 30/31 maart en 6/7 april kunt u 
Paasbroden bestellen waarvan een gedeelte van de opbrengst zal worden besteed 
aan de diaconie in de parochie. De prijs per brood zal rond € 5,- bedragen. Ook zal 
een oecumenische Paaskalender, met inspirerende teksten voor elke dag vanaf 
Pasen tot en met Pinksteren, ter verkoop worden aangeboden. De teksten in deze 
kalender zijn geschreven door pastores van het pastoraal team en dominees van 
de PKN-gemeente in Den Haag Zuid. De prijs van de kalender bedraagt € 4,-. In de 
genoemde weekenden kunt u de paasbroden en oecumenische kalender bestellen 
en betalen. Na de vieringen in het weekend van 13 en 14 april kunnen de paas-
broden en kalender worden opgehaald in de kerk waar u ze besteld heeft.  

Lezing Engelen op iconen door Désirée Krikhaar 

Dinsdagavond 26 maart, een dag na het hoogfeest van de 'Aankondiging van de 
Heer' (Maria Boodschap), waarop we gedenken dat Maria door de engel Gabriël 
wordt bezocht met de boodschap dat zij Gods zoon ter wereld zal brengen, ver-
diepen wij ons in engelen. Kunsthistorica en iconografie-specialist Désirée Krik-
haar vertelt daarover op haar eigen boeiende wijze in de pastorie van Maria van 
Eik en Duinen. Aanvang van de lezing: 19.30 uur. 
Graag vooraf aanmelden via mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413. 
Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeker op prijs gesteld. 
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Maak zelf je huispaaskaars 

Na een inleiding over de symboliek van de paaskaars ga je zelf aan de slag om een 
eigen paaskaars te maken. Voor een kaars en materiaal (was en verf) wordt ge-
zorgd, evenals voor de lunch.  
Voor de kaars (30 cm) en materiaal wordt een bijdrage van €20,- gevraagd, voor 
de lunch een vrijwillige bijdrage. Deze workshop vindt plaats op zaterdag 30 maart 
a.s. in de pastorie Maria van Eik en Duinen en vangt aan om 10.00 uur. De work-
shop zal tot ca. 15.30 uur duren. Graag uiterlijk donderdag 28 maart aanmelden 
via mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413. 

Film 'Maria Magdalena' in de H. Pastoor van Arskerk 

Op zaterdag 30 maart, na de vastensoepmaaltijd (zie elders in deze nieuwsbrief) 
kijken we de film over het leven van Jezus, beschouwd door de ogen van  Maria 
Magdalena. Deze film is in 2018 uitgekomen en is in deze vastentijd zeker een 
aanrader. Ook als u niet aan de maaltijd deelneemt, bent u van harte welkom. De 
film zal rond 19.00 uur starten en (inclusief korte nabespreking) duren tot circa 
21.30 uur. 

Informatiestand over Lourdes bedevaart september 2019 reist, in maart, langs 
alle locaties van de Vier Evangelisten 

De bedevaart naar Lourdes, die dit jaar plaatsvindt van 18 t/m 26 september a.s. 
heeft als thema: ‘Gelukkig de armen, want voor jullie is het Koninkrijk van God.’ 
Het belooft een prachtige reis te worden. Zo zullen we o.a. het plaatsje Vézelay 
bezoeken, dat op een heuvel ligt en een monumentale basiliek herbergt. En na-
tuurlijke alle inspirerende vieringen in Lourdes meemaken. Ook bezoeken we Ne-
vers, waar de Heilige Bernadette ligt en op de terugweg gaan we eerst Rocama-
dour bezoeken. Als slot hebben we een viering in de kathedraal van Chartres. 
In de maand maart komt er na de zondagse viering achterin de kerk een informa-
tiestand met PowerPoint presentatie over deze mooie bedevaart. Op 3 maart in 
de Titus, 10 maart in Maria Eik en Duinen, 17 maart in de van Ars en 24 maart in 
de Emmaus. Hier kunt u alle informatie over de bedevaart vinden. U gaat toch ook 
mee?? 

Werkgroep Bedevaarten 

Vredesfeest 

De voorbereiding voor het Vredesfeest 2019 is weer gestart. Onder het motto 
Vrede verbindt over grenzen willen we elkaar in de vredesweek weer ontmoeten 
op een  interreligieus en intercultureel feest. We leven in een onrustige tijd. Veel 
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mensen lijken zich daarvan af te sluiten en leven steeds meer in de eigen bubbel. 
Maar kun je zo vreedzaam samenleven met mensen uit andere culturen en reli-
gies?  Onbekend maakt onbemind, is een bekend Nederlands gezegde.  Vooroor-
delen scheiden ons van andere culturen, andere religies. Breek die muren af! De 
beste manier om over die vooroordelen heen te stappen is met elkaar om te gaan. 
Kijk over de grenzen van je gemeenschap heen, knoop informele contacten met 
elkaar aan en ga met elkaar in gesprek. 
Een interreligieuze werkgroep van katholieken, protestanten en anderen bereidt 
het weer voor. 
Doet u ook weer mee dit jaar? arnimvanoorschot@live.nl 

Jongerengroep Inside Out 

Op de website en op facebook vinden jullie de activiteiten voor de maand maart. 
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 mailen naar rkjinsideout@outlook.com. 

De jongeren van Inside Out 

Soos “St. Jozef” 

De Soos “St. Jozef” is op zoek naar nieuwe leden, bestuursleden en vrijwilligers 
om als gastvrouw/heer hun bijdrage te leveren. 
De soos “St. Jozef” is vooral een gezelligheidsvereniging. 
Iedere dinsdagmiddag is er gelegenheid om van 13.30 uur tot 16.00 uur te klaver-
jassen of te jokeren in de grote zaal van de pastorie. 
Alle 55+ zijn welkom. Kom gerust kennismaken. 

Actie Kerkbalans - Wonderboon 

In de reclame zag ik van de week een meneer, die een zaadje in een pot grond 
doet. Hij kijkt even en roept dan “Kom op dan”, maar er groeit nog steeds niets. 
Planten hebben nu eenmaal tijd nodig om tot wasdom te komen. Een paar jaar 
geleden gaven wij aan de communicanten een wonderboon. In heel korte tijd, 
maar niet binnen vijf minuten, groeit die uit tot een wonderlijke plant (boon en 
plant helaas giftig). De naam van die boom gaat terug op Jona. Jona was teleurge-
steld toen hij merkte dat God Ninive zou sparen. Teleurgesteld verliet hij de stad 
en bouwde een afdakje van twijgen. Dan laat God een boom groeien die in één 
dag volop schaduw geeft voor Jona. Jona was bij met de plant en legt zich eronder 
te rusten. Wat heeft dat nou met de kerkbalans te maken, hoor ik u denken. Nou 
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ja, ikzelf ben best wel ongeduldig. Ik zou graag willen dat we al heel snel weten 
waar we aan toe zijn. Gaan we het begrote bedrag dit jaar weer halen? Groeit het 
van maand tot maand tot een hoogte waarbij wij tevreden kunnen uitrusten? In 
Kenia planten boeren jonge boompjes in de woestijn. Dat doen ze in de hoop dat 
ze daarmee de woestijn kunnen keren. Daar is tijd voor nodig, maar vooral ook 
geduld en vertrouwen. Geen wonderboon, maar geduld. Ondertussen loopt de ac-
tie Kerkbalans naar tevredenheid. De lopers hebben gevraagd of we per maand 
kunnen laten zien hoe we naar het eindbedrag groeien. Dat wil ik wel proberen, 
dat ziet u hieronder. Per maand zal er vast wel eens een verschilletje zijn, maar 
langzaam groeien we naar een heel mooi resultaat. Een reden om dankbaar te 
zijn! Tot en met februari is er begroot: € 29.000,- en op 22 februari was de stand: 
€ 19.680,-. Dank U!  

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 maart 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

        23 - 02  Anton Oosterwijk  

        27 - 02  John Remmerswaal 

        27 - 02  Joke Steijn-Hartman 

Collecte 

De collecte van de maand februari bedroeg  € 1327,59  

zo 3 10.00 u. Riny Stuart-Behr, Aad Hendriks, voor een spoedige gene-
zing van Tjerk en kracht tijdens de behandeling. 

di 5 10.00 u. Mies Raateland, voor een spoedige genezing van Tjerk en 
kracht tijdens de behandeling, Astrid de Bruijn-Oud 

zo 10 10.00 u. Ria v Barneveld-v Drongelen, Ineke Lange-Hofacker, Annie 
vdr Meer-Verhoeven, Hans Jansen, ov oud Hartman-van 
Niel, Lida Determan en Wout Denie, ov fam vdr Ark-v 
Veen, Nicolaas vdr Waart, voor een spoedige genezing 
van Tjerk en kracht tijdens de behandeling 

di 12 10.00 u. Uit dankbaarheid 

zo 17 10.00 u. Riet Lammertink- de Graaf, Anton Wessels en ov fam, Kees Borst, 
Corrie Meijer-de Groot, Gerard Jeursen, voor de zieken, 
levende en overleden leden van de soos St. Jozef 

di 19 10.00 u. Astrid de Bruijn-Oud, voor de zieken, levende en overle-
den leden van de soos St. Jozef 

zo 24 10.00 u. Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, ov oud Kerrebijn-Rijns, 
Riek Westerduin-Jansen, Daniel Sax vdr Weijden, Aleida 
Akkerman-Sax vdr Weijden 

di 26 10.00 u. Uit dankbaarheid 

zo 31 10.00 u. Ineke Lange-Hofacker, Annie vdr Meer-Verhoeven, Gerard 
Jeursen 
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Liturgisch rooster maart 

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 

zo 10  
10.00 u. 

1e zondag van de veertigdagentijd 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor en andere koren 

di 12 10.00 u. Viering 

zo 17  
10.00 u. 

2e zondag van de veertigdagentijd 
Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 19 10.00 u. Viering 

zo 24  
10.00 u. 

3e zondag van de veertigdagentijd 
Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 26 10.00 u. Viering 

zo 31  
10.00 u. 

4e zondag van de veertigdagentijd 
Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor 

di 2 10.00 u. Viering 

za 6 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

zo 7  
10.00 u. 

5
e
 zondag van de veertigdagentijd 

Gezinsviering met 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 

 

 

 

 



 

 


