Nieuwsbrief juni 2019
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Bijbels Culinair op woensdagavond 5 juni
We bereiden een maaltijd met gebruik van een aantal ingrediënten die we in verhalen uit de Bijbel tegenkomen. Wie mee wil helpen koken is om 16.30 uur welkom in de pastorie van Maria van Eik en Duinen. Rond 18.00 uur gaan we aan tafel
en tijdens de maaltijd zullen we de betreffende verhalen lezen en erover in gesprek gaan. Graag uiterlijk 3 juni aanmelden via mariavaneikenduinen@p4ev.nl
of 070 3979413. Geef daarbij uw telefoonnummer of e-mailadres op zodat wij u
kunnen informeren als de activiteit onverhoopt niet doorgaat. Een vrijwillige financiële bijdrage voor deze activiteit wordt op prijs gesteld.
Tijdcollecte in het weekend van 15 en 16 juni
In alle geloofsgemeenschappen van de parochie zal na de vieringen dit weekend
een tijdcollecte worden gehouden. U kunt dan een tijdcollectebriefje invullen
waarop u aangeeft of u begin oktober een dagdeel mee zou willen doen aan een
sociale (b.v. gezellig praatje/spelletje) of praktische (karweitje) activiteit. Ook kunt
u aangeven of u een karweitje in of om uw huis wilt laten uitvoeren of behoefte
heeft aan een bezoekje van iemand van de parochie. In de Spirit kunt u hier uitgebreider over lezen.
Het tijdcollectebriefje kan tot 1 juli worden ingeleverd in de daarvoor bestemde
'doos' in de kerk of bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.
Klooster-bezinningsweekend 21 t/m 23 juni
Voor het bezinningsweekend in de Norbertijnenabdij te Hierden (zie Spirit nr. 2
van dit jaar) zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Als u wilt deelnemen, meld u
dan snel aan bij het centraal parochiesecretariaat (cps@p4ev.nl of 070 3080414).
Op woensdagavond 12 juni a.s. wordt aan de deelnemers nadere informatie over
het weekend verstrekt. Als u deelneemt, houdt deze avond dan alvast vrij. Na
aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst.
Spirituele strandwandeling donderdag 27 juni
Vanaf 16.45 uur verzamelen we ons in de Pastoor van Arskerk om daar om 17.00 uur
te starten met een kort meditatief moment. Daarna gaan we te voet naar het strand
t
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voor een spirituele wandeling aan de branding. Tussen 19.30 en 20.00 uur zijn we
weer terug bij de Pastoor van Arskerk.
Gezien het tijdstip van de wandeling, is het aan te raden vooraf iets gegeten en
gedronken te hebben of iets te eten en te drinken mee te nemen.
Jongerengroep Inside Out
Ook in juni zijn er weer enkele leuke activiteiten. Kijk hiervoor op onze 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.
De jongeren van Inside Out
Bedevaart naar Brielle
Op zaterdag 6 juli kunt u weer deelnemen aan de bedevaart naar Brielle. Vanuit
onze parochie kunt u zich met de bus laten brengen of u kunt op de fiets gaan.
Voor verdere informatie vindt u folders achter op de tafel in de kerk.
Actie Kerkbalans - Vuur
Zo af en toe lees ik nog eens iets over een of andere heilige en soms schrijf ik daar
ook over. (zie de website van de parochie www.rkparochiedevierevangelisten.nl
>nieuws/tijdeigen) Soms, als ik de bui heb, dan zoek ik er plaatjes bij en soms
schilder ik dan wat mij voor de voeten komt. Is het oneerbiedig, als ik het dan opberg en (soms) vergeet..? Vanmorgen bracht ik wat werkjes weg voor de expositie
in de Familiekerk, met Pinksteren. Het betreft mijn naamgever, Theodorus.
In een paar kleine plaatjes staat zijn leven zeer in het kort beschreven. Het was
echt iemand die een vurig leven leed. Niet alleen maar positief, denk ik. Hij moest
voor de legerleiding verschijnen die van hem eiste dat hij aan de (af-) goden zou
offeren. In het vuur van zijn overtuiging legde hij echter het altaar van Rea in de
as. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij werd hevig gefolterd en uiteindelijk
belandde hij op de brandstapel. Een vurige dood. Terwijl het vuur brandde, bad hij
voor zijn medegelovigen en voor zijn beulen. Later verscheen hij nog eens om de
bevolking van zijn stad te waarschuwen voor besmet voedsel. Toen ik de plaatjes
voor het eerst zag (zonder de tekst) dacht ik een stuk positiever, dan toen ik de
onderschriften had ‘ontcijferd’. Uiteindelijk kwam het allemaal goed.
Zo loopt het ook met mijn werk voor de actie Kerkbalans. Soms ziet het er naar
mijn idee heel goed uit, maar een maandje later lijkt het net of ik misschien te optimistisch was. Gelukkig weet ik zeker dat u de actie steunt, ook als het wat min-

der lijkt te gaan. Aan het eind komt het altijd weer goed, daar vertrouwen wij op,
nee, dat weten we eigenlijk wel zeker.
Het begrote bedrag tot eind mei was € 41.000,- en uw bijdrage tot 19 mei is:
€ 31.560. Dank dat u steeds weer meedoet en voor uw bijdrage in woord en daad.
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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10.00 Chris Scheven
10.00 Riny Stuart-Behr, Gerard Jeursen, Mieke v WingerdenGrimbergen, Kees v Gaalen
10.00 Uit dankbaarheid
17.00 Riek Westerduin-Jansen
10.00 Ineke Lange-Hofacker, Annie vdr Meer-Verhoeven, Anton
Oosterwijk, John Remmerswaal, Joke Steijn-Hartman, Nicolaas vdr Waart, Mieke vdr Waart-v Grol
10.00 Uit dankbaarheid
17.00 Corrie Meijer-de Groot, Riny Stuart-Behr, Aad Hendriks
10.00 Kees Borst, ov ouders Hartman-v Niel, Lida Determan en
Wout Denie, tot zegen over een huwelijk, uit dankbaarheid
10.00 Uit dankbaarheid
17.00 Mieke v Wingerden-Grimbergen
10.00 Ov ouders Jan en Dien Stokvis-Vonk , Martien Boek, ov ouders Kerrebijn-Rijns, Gerard Jeursen, Anton Oosterwijk,
John Remmerswaal, Joke Steijn-Hartman, Kees v Gaalen
10.00 Uit dankbaarheid
17.00 Riek Westerduin-Jansen, Chris Scheven
10.00 Gerard Jeursen, Anton Oosterwijk, John Remmerswaal, Joke
Steijn-Hartman, fam vdr Waart

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe:
01 – 05 Mies Duijvestijn-Samson

Liturgisch rooster juni
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1 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor

zo

2 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor

di

4 10.00 u. Viering

za

8 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor

zo

9

di

Hoogfeest van Pinksteren
10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. gemengdkoor
10 10.30 u. Tweede Pinksterdag
Gezamenlijke viering in de Pastoor van Arskerk
11 10.00 u. Viering

za

15 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor

zo

16 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. gemengdkoor

di

18 10.00 u. Viering
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22 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor

zo

23 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantorij

di

25 10.00 u. Viering

za

29 17.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor

zo

30 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. gemengdkoor

ma
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2 17.00 u. Viering

zo

7 10.00 u. Eucharistieviering

di

9 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

Collecte
De collecte van de maand mei bedroeg € 1437,03

