Nieuwsbrief augustus 2019
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Maria ten Hemelopneming
Op het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, donderdag 15 augustus, vieren
we de Eucharistie in de kerk van Maria van Eik en Duinen om 19.00 uur. Heeft u
nog Mariadevotionalia die u wilt laten zegenen, neemt u ze dan gerust mee naar
de kerk en leg ze vooraan neer op het tafeltje bij het altaar. Tijdens de viering zal
de zegening plaats vinden.
Film 'The idol' op zaterdag 24 augustus
Een waargebeurd verhaal over de in een vluchtelingenkamp in de Gazastrook wonende Mohammed Assaf, die in 2013, na een heel avontuur, zijn droom werkelijkheid zag worden toen hij de talentenjacht Arab Idol in Egypte won. Rond 18.00 uur
(na afloop van de eucharistieviering) komen we samen in de pastorie van Maria
van Eik en Duinen voor een lekkere en gezellige broodmaaltijd. Om 19.00 uur start
de film. Deze is gratis. Een vrije financiële bijdrage voor de broodmaaltijd wordt
zeer op prijs gesteld. Graag vooraf aanmelden via mariavaneikenduinen@p4ev.nl
of 070 3979413.
High tea in de pastorie
Woensdagmiddag 28 augustus van 14.00 - 16.00 uur is er weer een high tea in de
pastorie van Maria van Eik en Duinen. Thee/koffie, een rondje fris, lekkere zoete
en hartige versnaperingen en vooral de onderlinge ontmoeting vormen de ingrediënten om er weer een geslaagde middag van te maken. Een vrije financiële bijdrage om de kosten beperkt te houden, wordt op prijs gesteld. Graag vooraf aanmelden via mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413.
Bijbels culinair
Op woensdag 4 september a.s. staat 'Bijbels culinair' op het programma. Wie wil
en kan, helpt mee om gerechten te bereiden waarin ingrediënten worden verwerkt die in verhalen in de Bijbel voorkomen. Tijdens de maaltijd worden deze
verhalen gelezen en er met elkaar over gesproken. Om 16.30 uur starten we met
koken en om 18.00 begint de maaltijd. Een vrije financiële bijdrage wordt op prijs
gesteld. Bijbels culinair gaat door bij aanmelding van minimaal 10 deelnemers.
Laat via mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413 weten of je meehelpt koken of alleen deelneemt aan de maaltijd.
t
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Ziekenzondag 2019
De Zonnebloem afdeling Loosduinen maakt het parochianen graag mogelijk dit
jaar opnieuw of voor het eerst mee te doen aan de viering van Ziekenzondag, met
daarin de Zalving van de zieken. De viering is op zondag 8 september om 10.00
uur in de kerk van Maria van Eik en Duinen. Als u de H. Zalving van de zieken wilt
ontvangen, meldt u zich dan aan bij het parochiesecretariaat voor vrijdag 6 september. Per telefoon: 070-3979413 of e-mail: mariavaneikenduinen@hetnet.nl
Alpha-cursus in onze parochie
Vanaf donderdagavond 19 september a.s wordt deze aangeboden in de pastorie
van Maria van Eik en Duinen. In de Spirit die begin september uitkomt, en op de
flyers in de kerk, kunt u meer over de Alpha-cursus lezen. Voor de verzorging van
de cursusavonden (steeds op donderdag) zijn wij op zoek naar een aantal extra
vrijwilligers die een gesprek in een kleine groep kunnen/willen begeleiden én vrijwilligers die de maaltijd, waarmee elke Alpha-avond begint, mee willen verzorgen.
Heeft u belangstelling voor deze vrijwilligerstaken, meld u zich dan bij pater.klemenshayon@p4ev.nl of diaken.josvanadrichem@p4ev.nl of telefonisch via
070 3979413 (secretariaat Maria van Eik en Duinen).
Save the date - schrijf alvast in uw agenda:
Op zondag 29 september a.s. (dus niet op 15 september zoals in het boekje 'Den
Haag Zuid doet..' is aangegeven) vindt in de Emmauskerk om 10.00 uur een speciale
eucharistieviering met kinderzegen plaats. Het kindergelegenheidskoor 'Alle-4'
zal dan zingen en na de viering treedt verhalenverteller Kees Posthumus op met
zijn theaterprogramma 'Dwars door de Bijbel'.
Op woensdag 23 oktober vindt de jaarlijkse geloofs- en ontmoetingsdag plaats
die we samen met parochie Maria Sterre der Zee organiseren in de Emmauskerk.
Om deze dag weer een geslaagde dag te kunnen laten zijn, zijn we op zoek naar
vrijwilligers die op de dag bijvoorbeeld helpen bij de catering of de gasten ontvangen en begeleiden. Een dag ervoor zijn er werkzaamheden ter voorbereiding te
doen waarvoor een aantal extra vrijwilligers zeer welkom is. Zin om een dagje
mee te helpen?’
Meld u aan bij het Centraal Parochiesecretariaat: cps@p4ev.nl of 070 3080414.
Actie Kerkbalans - Maria van Jesse
Ook al was het juni, het was heel koud vanmorgen. Achterop bij mij vader op de
fiets, mijn handen om zijn middel, reden we naar Delft. Daar aangekomen zette
mijn vader zijn fiets ergens neer en toen zag ik dat we niet alleen waren. Zwijgend
sloten we aan bij een groepje, dat stil door de straten van Delft liep. Later hoorde
ik dat ze biddend door de straten liepen, maar voor mij telde slechts het eindre-

sultaat. Ergens in een zaaltje kregen we thee met een gevulde koek. Een reden om
nog eens aan te sluiten bij Maria van Jesse, de jaarlijkse ommegang door Delft.
Sinds de Middeleeuwen wordt deze ommegang in de binnenstad van Delft gelopen. Delft was dankbaar voor de genezing van enkele inwoners. Door de voorspraak van Maria, de moeder van Christus, krijgt ons gebed extra kracht. Van
heinde en ver kwam men naar Delft op bedevaart om hier Maria te eren. Deze
ommegang was voor de inwoners van Delft zo belangrijk dat zij deze elk jaar wilden organiseren zolang Delft zou bestaan. Na de reformatie was het gedaan met
de ommegang, maar begin twintigste eeuw werd de traditie weer opgepakt. En zó
was ik er ook eens bij.
Hoewel Loosduinen niet zo’n bedevaart historie kent, neemt Maria een bijzondere
plaats in ons midden in. Wij gedenken haar leven en haar afscheid halverwege deze maand. De kerk toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Hemelvaart vormt het middelpunt van onze gemeenschap.
Dat gebouw vormt al 138 jaar het levende hart van gelovigen in onze omgeving.
Het vormde het middelpunt in tijden van vreugde en verdriet. In vreugde vierde
men samen, verdriet werd gedeeld en mensen vonden er troost. Met bidden en
werken en goede gaven werd niet alleen aan het gebouw gewerkt, maar werd ook
een levende gemeenschap opgebouwd. En het is aan ons om dat werk voort te
zetten. Zwijgend aansluiten, bidden, lopen voor de Heer en Zijn kerk.
Om dat werk vol te houden kunnen we niet zonder geld. Velen van u doen mee
met de actie kerkbalans. Hartelijk dank daarvoor! Maar toch, als ik zo halverwege
het jaar naar de opbrengst kijk, dan maak ik me wel een beetje zorgen.
Halen we de begroting wel..? Tot en met juli is er begroot € 49.400,- en u bracht
bij elkaar € 37.774,-. Nou ja, met uw hulp, misschien af en toe iets extra, als het
kan, zullen we er wel komen.
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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17.00 Riek Westerduin-Jansen
10.00 Riny Stuart-Behr, Aad Hendriks, Gerard Jeursen, Mieke v
Wingerden-Grimbergen, Kees van Gaalen, Jeanne Heemskerk, Mies Duijvestijn-Samsom, John Remmerswaal, dat de
behandeling werkt aan de genezing en herstel van Tjerk
10.00 Astrid de Bruijn-Oud
17.00 Uit dankbaarheid
10.00 Ineke Lange-Hofacker, Annie vdr Meer-Verhoeven, ter ere
H. Clara, Anton Oosterwijk, John Remmerswaal, Joke SteijnHartman, dat de behandeling werkt aan de genezing en
herstel van Tjerk, voor het welzijn van peuter Sharbel en
zijn familie
10.00 Uit dankbaarheid
19.00
17.00 Uit dankbaarheid
10.00 Ov oud Hartman-v Niel, Lida Determan en Wout Denie,
Gerard Jeursen, Mieke v Wingerden-Grimbergen, Kees v
Gaalen, Jeanne Heemskerk, Mies Duijvestijn-Samsom, dat
de behandeling werkt aan de genezing en herstel van Tjerk
10.00 Astrid de Bruijn-Oud
17.00 Uit dankbaarheid
10.00 Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, Riek Westerduin-Jansen,
Aad Hendriks, Anton Oosterwijk, John Remmerswaal, Joke
Steijn-Hartman, tot zegen over een huwelijk, dat de behandeling werkt aan de genezing en herstel van Tjerk
10.00 Uit dankbaarheid
17.00 Uit dankbaarheid

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe:
15 - 07

To van der Heiden-Thoen

Collecte
De collecte van de maand juli bedroeg € 1484,29
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11 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. vrijwilligers gemengdkoor
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13 10.00 u. Viering
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Maria ten Hemelopneming
19.00 u. Eucharistieviering m.m.v. vrijwilligers Gemengdkoor
17 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor

zo

18 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor
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20 10.00 u. Viering
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25 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantorij de 4 evangelisten
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1 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor
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8 10.00 u. Eucharistieviering met ziekenzalving m.m.v. Gemengdkoor

Jongerenactiviteiten
Repetitie Gezinskoor: Vanaf maandagavond 19 augustus: 19.00 - 20.00 uur
Misdienaar worden:

Bel naar het secretariaat op werkdagen: 3979413

Kindernevendienst:

Elke 2e en 4e zondag van de maand

