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Twee diaconale verzoeken 

Wie zou in de periode van 20 juli tot 10 augustus twee keer een paar huishoude-
lijke boodschappen willen verzorgen voor een oudere man die woont in Verpleeg- 
en verzorgingshuis Carel van den Oever aan de Schrijnwerkersgaarde? Dit in ver-
band met vakantie van de vrijwilliger die dit het hele jaar voor hem doet. 

Wie zou gedurende drie maanden (juli, augustus en september) zo nu en dan met 
een oudere slecht ziende vrouw in een rolstoel een wandelingetje en een praatje 
willen maken? De vrijwilligster die dit altijd met haar doet, is deze drie maanden 
herstellende van een rugblessure. De betreffende vrouw woont in het woonzorg-
centrum aan de Willem III Straat.  

Het zou fijn zijn als er mensen zijn die deze taken tijdelijk willen overnemen. Al-
vast dank daarvoor! Voor beide vrijwilligerstaken kan contact worden opgenomen 
met diaken Jos van Adrichem (diaken.josvanadrichem@p4ev.nl of 06-46524982). 

Bakken voor KIKA 

De vormelingen komen in actie om anderen te helpen in het thema "Werken van 
barmhartigheid". Op zaterdagmiddag 13 juli bakken ze in de keuken van de pasto-
rie van Maria Eik en Duinen de lekkerste koekjes, cakejes en nog meer. . Dan kun-
nen op zondag 14 juli na de viering op alle 4 de locaties deze lekkernijen gekocht 
worden. Dit doen ze voor het goede doel: KIKA, kinderenkankervrij, en ze hopen 
op een goede opbrengst. Alvast hartelijk bedankt! 

Aanmelding voor nieuwe groep vormelingen 

Zit uw kind in groep 7 of groep 8 en wil hij/zij het sacrament van het Vormsel ont-
vangen? Dan kunt u uw kind aanmelden om mee te doen aan de nieuwe vormsel-
voorbereiding, die na de zomervakantie 2019 van start gaat. In de voorbereiding 
gebruiken we het project Vormselkracht, hierin is de Heilige Geest, als Helper een 
centraal thema. Stuur om aan te melden een mail naar het CPS: 
cps@rkparchochiedevierevangelisten.nl of bel telefoon 070-3080414  (maandag 
t/m vrijdag van 9:00 uur -12:30 uur). Voor meer informatie kunt u mailen naar En-
geline van der Ark: engelinevdark@gmail.com 
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Nog plaatsen vrij bij de Lourdesbedevaart  
Onze touringcar die op woensdag 18 september a.s. richting Lourdes vertrekt, is 
nog niet geheel gevuld. U kunt dus nog mee op deze pelgrimage naar het Maria-
bedevaartsoord. Naast de vijf dagen in Lourdes, bezoeken we op de heenweg 
Reims en Vezelay, en op de terugweg Rocamadour en Chartres. Donderdagavond 
26 september zijn we weer terug in den Haag. Voor meer informatie, neem con-
tact op met één van de reisbegeleiders, Cisca van der Sluijs (06 28327388) of bij 
diaken Jos van Adrichem (06 46524982). Als u serieus overweegt om mee te gaan, 
bent u van harte welkom op de informatie-ochtend voor de reeds aangemelde 
deelnemers. Deze vindt plaats op zaterdag 13 juli a.s. om 10.00 uur in de Em-
mauskerk. 

Jongerengroep Inside Out 

Ons (jubileum) seizoen zit erop! Het was een leuk en vooral druk seizoen waarbij 
we uitgebreid stil hebben gestaan bij ons vijfjarig jubileum. Wij willen iedereen 
bedanken die dit met ons heeft meegevierd. De jongeren gaan nu van een wel-
verdiende zomervakantie genieten, maar in september gaan we er weer tegen 
aan. Namens alle jongeren een hele fijne zomer gewenst! 
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. 

De jongeren van Inside Out 

Actie Kerkbalans 

David kwam uit Australië. Op een dag kwam hij bij onze groep op de welpen. Het 
aardige is dat David altijd zijn pet droeg, als hij met de welpen op pad was. mee 
ging. Bij ons droegen de welpjes dat uniformstuk alleen bij het openen en sluiten, 
maar David niet. Zijn pet paste perfect, en hij was er trots op. Niet zomaar gooi 
maar in mijn pet, nee, hij wist waar hij voor stond en kwam er graag voor uit. Bo-
ven de trap bij mij thuis hangt zijn welpenpetje. Iedere keer als ik er langs loop 
denk ik aan David en hoe hij stond voor zijn zaak. 
Zoiets vasthoudends hebben wij allemaal wel, denk ik. Niks ‘laat maar waaien’, 
niks ‘gooi maar in mijn pet’. We staan voor onze ideeën en geven die niet snel op. 
U werkt mee in de parochie en heeft er veel voor over om ieder jaar weer de zaak 
rond te breien. Iedere maand weer, als ik met de pet langs kom, figuurlijk gespro-
ken.., stelt u niet teleur. Dank voor uw bijdrage! (‘Beleefd, mevouw, m’neer’.) Sa-
men redden we het!  
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Deze maand kom ik wéér met de pet langs. Die pet past ons allemaal. En ik hoop 
dat ie, net als vorige maand en de maand daarvoor, weer gevuld terug komt. 
Nogmaals dank voor uw bijdrage! 

Tot en met juni is er begroot € 43.800,- en u heeft bijgedragen … 

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 

Gebedsintenties juli  

di 2 10.00 Uit dankbaarheid 

zo 7 10.00 Pater André Laurier, Kees Borst, Ineke Lange-Hofacker, Annie 
vdr Meer-Verhoeven, Ciny Noordermeer-Preusser, Mieke v 
Wingerden-Grimbergen, Jeanne Heemskerk, Kees van Gaalen, 
Jan Meijer en zegen over zijn gezin, Mies Duijvestijn-
Samson, dat elke behandeling mag werken voor de genezing 
van Tjerk 

di 9 10.00 Uit dankbaarheid, Astrid de Bruijn-Oud 

zo     14 10.00 Corrie Meijer-de Groot, Riny Stuart-Behr, Riek Westerduin-
Jansen, Aad Hendriks, Anton Oosterwijk John Remmerswaal 
Joke Steijn-Hartman, Cornelia Sax van der Weijden-
Geerdes, dat elke behandeling mag werken voor de genezing 
van Tjerk  

di 16 10.00 Uit dankbaarheid 

zo 21 10.00 Gerard Jeursen, Mieke v Wingerden-Grimbergen, Els Lardenoye, 
Servaas Leufkens, Kees van Gaalen 

di  23 10.00 Uit dankbaarheid, Astrid de Bruijn-Oud 

zo 28 10.00 Ineke Lange-Hofacker, Annie vdr Meer-Verhoeven, ov oud 
Jan en Dien Stokvis-Vonk, Anton Oosterwijk, Joke Steijn-
Hartman, Henk Verbeek en ov oud Verbeek-Landré, Jeanne 
Heemskerk, Mies Duijvestijn-Samson 

di 30 10.00 Uit dankbaarheid 

  



 

 

Liturgisch rooster juli 

Collecte 

De collecte van de maand juni bedroeg     € 1193,30 

De collecte voor de missionarissen bedroeg €    552,02 

zo 7 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 9 10.00 u. Viering 

zo 14 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. gemengdkoor 

di 16 10.00 u. Viering 

zo  21 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 23 10.00 u. Viering 

zo  28 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. vrijwilligers Gemengdkoor 

di 30 10.00 u. Viering 

za 3 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

zo 4  10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor 

di  6 10.00 u. Viering 

za 10 17.00 u. Eucharistieviering met samenzang 

zo 11 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. vrijwilligers Gemengdkoor 

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 


