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Rozenkrans bidden 

In de meimaand bidden we op dinsdagmorgen de rozenkrans, twintig minuten 
voor aanvang van de viering van 10.00 uur. 

Lichtweg (van Pasen naar Pinksteren) 

Speciaal voor kinderen die zich voorbereiden op de eerste heilige communie 
(maar iedereen is welkom!) wordt op zondag 12 mei om 12.00 uur (dus niet op 26 
mei zoals in het jaarboekje staat, maar 12 mei, na de jongerenviering van 10.30 
uur) in de Pastoor van Arskerk de zogenaamde Lichtweg gehouden. Het verhaal 
met presentatie van beelden van wat er gebeurde vanaf de verrijzenis van Jezus 
tot en met het Pinksterfeest is eigenlijk een vervolg op de Kruisweg. Want het 
verhaal stopte niet op Goede vrijdag, het ging verder. Kom dus kijken, luisteren en 
meedoen!  

Workshop 'Kunst in de kerk' 

Geïnspireerd door het pinksterverhaal gaat een ieder met eigen materiaal en ge-
reedschap (dus zelf meebrengen!) aan de slag om een kunstwerk te vervaardigen 
die hij/zij tentoon kan stellen tijdens de expositie 'Kunst in de kerk' gedurende het 
pinksterweekend (8-10 juni). De workshop vindt plaats op zaterdag 18 mei a.s. 
van 10.00 tot ca. 15.00 uur in de pastorie van Maria van Eik en Duinen. Voor de 
verzorgde lunch wordt een vrije bijdrage op prijs gesteld. Graag uiterlijk woensdag 
15 mei aanmelden bij het secretariaat van Maria van Eik en Duinen (070 3979413 
of mariavaneikenduinen@p4ev.nl). Geef daarbij uw naam en telefoonnummer op, 
zodat we u kunnen bereiken, voor het geval de workshop niet doorgaat. Voor wie 
wil schilderen, zijn eventueel, tegen betaling van €5,-, een canvas paneel en acryl-
verf beschikbaar. Geef bij aanmelden s.v.p. aan of u hier gebruik van wilt maken.  

High tea in de pastorie  

De high tea in de pastorie, volgens het jaarboekje van de parochie gepland op 22 mei 
a.s., wordt vanwege omstandigheden verschoven naar woensdagmiddag 12 juni, 
van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt zich gerust al aanmelden: 070 3979413 of maria-
vaneikenduinen@p4ev.nl).
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Vroege bedevaart op Hemelvaartsdag 

Net als voorgaande jaren vindt er op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei a.s., in 
alle vroegte, vanuit alle Haagse katholieke kerken, een bedevaart te voet naar de 
ruïne op de begraafplaats Oud Eik en Duinen, plaats. De ruïne is wat nog is over-
gebleven van een eens zo florerende Haagse bedevaartsplaats. De pelgrims ko-
men er even voor 7.00 uur aan, brengen een bezoek aan de ruïne en vieren ver-
volgens samen de eucharistie. 
De vertrektijden voor de vroege wandelaars vanuit de kerken van onze parochie 
zijn: 05:45 uur: Emmaus, 06:00 uur: H. Pastoor van Ars, 06:15 uur: Maria van Eik 
en Duinen, 06:45 uur: Titus Brandsma. 

Kinderkoor Alle4 

Kinderkoor Alle4 is een projectkoor dat ongeveer 5 keer per jaar van zich laat ho-
ren. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom om mee te ko-
men zingen. Het kinderkoor is opgericht in 2017 en zingt bij speciale vieringen 
door het jaar heen zoals bij Pasen, Kerst en de viering van de Eerste Heilige Com-
munie. De vieringen vinden steeds plaats in een van de vier kerken van de RK-
parochie de Vier Evangelisten. Dirigent: Jessica ten Bosch, pianist: Marian Bosch. 
Meld je aan bij Marianbosch1976@gmail.com of bij jessicatenbosch@gmail.com. 
In onze kerk zal het koor zingen op 26 mei in de viering van de Eerste H. Commu-
nie.  Hiervoor wordt gerepeteerd op dinsdagavond 14 mei, dinsdagavond 21 mei, 
19.00 – 19.30 uur in de Pastoor van Ars kerk en zaterdag 25 mei om 14.00 uur in 
Maria van Eik en Duinen. 

Eerste H. Communie  
Op zondag 26 mei zullen 7 kinderen, die zich al een aantal maanden aan het 
voorbereiden zijn, hun Eerste Heilige Communie doen. Komt u ook allen naar deze 
bijzondere viering?  
U bent van harte welkom. Ook de kinderen die in de vorige jaren hun Eerste 
Heilige Communie hebben gedaan zijn van harte uitgenodigd. 
De viering begint om 10.00 uur. 

Anja de Kok,  
werkgroep Eerste Heilige Communie 

Jongerengroep Inside Out 

In de meimaand zijn er weer verschillende activiteiten. Je vindt ze op de website. 
Wat er uitspringt is het volleybaltoernooi op 19 mei. 
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-
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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. 

Actie Kerkbalans  

Eigenlijk wil iedereen wel weten, waar hij vandaan komt en wie zijn familie is. Het 
is heel populair om de familiegeschiedenis uit te pluizen en te kijken hoe ver je te-
rug kunt gaan. Misschien wil eigenlijk iedereen wel, dat Karel de Grote haar stam-
vader is. Maar ja, hoe kom je daar achter… De burgerlijke stand kan helpen, maar 
als dat al lukt niet verder dan begin negentiende eeuw. ‘Gelukkig’ hadden wij in 
het westen de gewoonte om kinderen te laten dopen. Bij de kerken werden 
doopboeken bijgehouden, waarin ook de vader en moeder werden opgetekend. 
Soms loopt het dood omdat de vader niet is ingeschreven. Maar vaak kun je een 
heel eind komen, als tenminste... het doopboek er nog is. 

Ik moest eraan denken toen vorige week de Notre Dame in Parijs in brand stond. 
Heel vaak ging bij een kerkbrand van alles verloren, waaronder het doopboek. En 
dan is er opeens en gat. Een gat in de familiehistorie, maar toch ook een leegte 
van binnen. Een plek waar familiehistorie werd geschreven, waar werd gedoopt, 
getrouwd, gerouwd, verdween geheel of gedeeltelijk en dat doet pijn. Het speur-
werk loopt dood. Ook al geloven niet alle Parijzenaars en gaan zij niet naar de 
kerk, soms liepen zij toch de Notre Dame binnen voor een kaarsje of een moment 
van bezinning. Zij voelen allemaal dat er iets wezenlijks verloren is gegaan. En nu 
opeens zijn er ook heel veel mensen bereid om flink te dokken voor... ja, voor wat 
eigenlijk?  

Ik hoop dat het niet nodig is dat wij brand krijgen in onze kerk (welke dan ook). Ei-
genlijk weet ik wel zeker dat dat niet nodig is, want u wéét waarvoor u bijdraagt 
en dat doet u blijmoedig en met grote regelmaat. Een moment van bezinning, een 
kaarsje, een kort gebed, bidden en werken, zó houden wij onze kerk in het mid-
den van de gemeenschap in Loosduinen. Dank voor uw bijdrage. Op 26 april was 
de stand € 29.460.  

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 
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Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken 

op rekeningnummer: NL64INGB0000260089 

t.n.v. Maria van Eik en Duinen 

 

Gebedsintenties mei 

 
 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

        08 - 04  Jeanne Heemskerk 

 

 

Collecte 

De collecte van de maand april bedroeg € 2233,54 

De Vaste Aktie opbrengst is € 669,95 

De opbrengst voor PCI is € 219,15 
 

  

zo 5 10.00 u. Kees Borst, Ineke Lange-Hofacker, Annie vdr Meer-Verhoeven, 
Riny Stuart-Behr, Riek Westerduin-Jansen, Gerard Jeursen 

di 7 10.00 u. Uit dankbaarheid 

zo 12 10.00 u. Corrie Meijer-de Groot, Ciny Noordermeer-Preuser, Anton 
Oosterwijk, John Remmerswaal, Joke Steijn-Hartman 

di 14 10.00 u. Astrid de Bruyn-Oud 

zo 19 10.00 u. Ineke Lange-Hofacker, Annie vdr Meer-Verhoeven, Aad Hen-
driks, uit dankbaarheid 

di  21 10.00 u. Uit dankbaarheid 

zo 26 10.00 u. Ria v Barneveld-v Drongelen, Kees Borst, ov ouders Jan en 
Dien Stokvis-Vonk, ov ouders Hartman van Niel, Lida Determan 
en Wout Denie, Gerard Jeursen, Cees vdn Bos, Anton Ooster-
wijk, John Remmerswaal, Joke Steijn-Hartman, Jan Hegge 

di 28 10.00 u. Astrid de Bruyn-Oud 

do 30 10.00 u. Cees vdn Bos 
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Liturgisch rooster mei 

 

za 4  19.30 u. Oecumenische dodenherdenkingsdienst met samenzang 

zo 5 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor 

di 7 10.00 u. Viering 

zo 12 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. gemengdkoor 

di 14 10.00 u. Viering voor de oudere parochianen 

zo  19 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. gemengdkoor 

di 21 10.00 u. Viering 

zo  26 10.00 u. Eucharistieviering Eerste H. communicantjes 
m.m.v. kinderkoor Alle4 

di 28 10.00 u. Viering 

do 30   
10.00 u. 

Hemelvaartsdag 
Eucharistieviering m.m.v. gemengdkoor 

za  1 17.00 u. Eucharistieviering  

zo 2 10.00 u. Eucharistieviering 

di 4 10.00 u. Viering 

Jongerenactiviteiten 

Repetitie 
Gezinskoor: 

Maandagavond: 19.00 - 20.00 uur 

Misdienaar 
worden: 

Bel naar het secretariaat op werkdagen: 3979413 

Kindernevendienst: Elke 2e en 4e zondag van de maand 

Eerste H. 
Communie 

26 mei om 10.00 uur 


