Nieuwsbrief oktober 2019
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Rozenkrans
In de oktobermaand bidden we op dinsdagmorgen de rozenkrans, steeds 20 minuten voor aanvang van de viering.
Begraafplaats St. Jozef
De vrijwilligers, die mede het groen van de begraafplaats onderhouden, zoeken in
de maand oktober versterking op de zaterdagmorgen. Wie van u heeft er tijd en
zin om een paar uurtjes te helpen onze mooie begraafplaats nog mooier te maken? Meld u zich dan bij het secretariaat.
Priesterjubileum
Op zaterdag 19 oktober vier ik in Nederland dat ik op 9 oktober 1979 in Rome tot
priester ben gewijd. De viering bestaat uit een eucharistieviering, een concert en
een Indisch buffet en vindt plaats in de parochiekerk Open Hof Hesseplaats 441
3069 EA Rotterdam-Ommoord (metrohalte Hesseplaats). Het is mij een genoegen
om u als parochianen van vroegere parochies waar ik werkzaam mocht zijn te
ontmoeten. Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur: jubileum mis in de kerkzaal
14.30 uur: koffiepauze met gebak
15.00 uur: Angklungconcert
16.00 uur: receptie met lopend buffet
17.30 uur: einde programma
Mocht u willen gebruik maken van het buffet dan meldt u zich met naam aan bij
secretariaat@christoffelparochie.nl met vermelding ‘buffet jubileum pastor Flohr’.
Priestercollega’s die willen concelebreren mogen dat eveneens via het secretariaat melden en brengen gaarne albe en witte stola mee.
Pastor Flohr
Leven in het Hiernamaals
Op 31 oktober om 11 uur in de H. Pastoor van Ars kerk houdt pater Klemens Hayon,
met Allerheiligen en Allerzielen in het vizier, een inleiding over het Leven na de
Dood. Na de inleiding gaan we hierover in gesprek en eten een broodje [vrijwillige
bijdrage].
t

secretariaat: Loosduinse Hoofdstraat 6, ma /m vr 09.30 - 12.30 u. Telefoonnr. 070 3 97 94 13
E-mail: mariavaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl
Pastoraatgroep: Lies van Dijk, Wil van der Lans, Peter Visser, diaken Jos van Adrichem

De koffiegroep zoekt versterking
De groep vrijwilligers die elke zondag zorgt dat er na de viering koffie kan worden
gedronken, zou graag wat nieuwe vrijwilligers verwelkomen.
Vindt u het gezellig om om de paar weken koffie te zetten en in te schenken, geeft
u dat dan door via het secretariaat.
Fijn als u mee wilt doen!
Oktober Wereldmissiemaand
Paus Franciscus heeft de maand oktober uitgeroepen in 2019 tot Buitengewone
Missiemaand. Dit mede doordat het in 1919, honderd jaar geleden is dat de Apostolische Brief “Maximum Illud” verscheen, die de bedoeling had om nieuwe impulsen te geven aan de missionaire taak van het verspreiden van het Evangelie.
Het thema van dit jaar is: “Gedoopt en gezonden”.
Dit jaar geeft Missio aandacht aan de katholieke gelovigen in Noordoost India. Het
noordoosten van India is een bijzonder gebied. Slechts via een smalle doorgang is
het verbonden met het centrale gedeelte van India. Het gebied bestaat uit zeven
deelstaten, die ook wel de “Seven Sisters” genoemd worden. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen en er zijn 220 officieel erkende talen. Dat
zorgt geregeld voor spanningen en geweld. De vele bevolkingsgroepen voelen zich
vaak tweederangsburgers in eigen land. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun
culturele identiteit.
Met de campagneslogan: ”Wat is jouw missie?” sluit Missio aan bij het thema van
de buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft
de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen. De poster laat dat ook zien.
Driejonge vrouwen verlaten de kerkdienst die ze zojuist hebben bijgewoond in het
dorp Rakso en gaan op weg. Ze zetten zich in beweging. Dat wat ze gehoord, gevierd en beleefd hebben, gaan ze omzetten in daden, ieder op hun eigen manier.
6 oktober staat op de liturgische kalender als: ”Wereldmissiedag voor de kinderen”, aangemerkt, en 20 oktober als: “Wereldmissiedag”. De collecte van 20 oktober gaat in zijn geheel naar de Wereldmissiedag.
( Uit Missionaire Agenda 2019/3 ).
Paul Kuhlmann, Diaken,
namens werkgroep Diaconie.

Sereen verlangen in turbulente tijden
Op zondagmiddag 20 oktober 2019 vindt er van 12.30 uur tot 13.30 uur in de Pastoor van Ars een concertlezing plaats van het ConCuore Consort uit Amsterdam
met pater Frans Vervooren. Toegang is gratis. Al enige jaren maken zij op initiatief
van de mezzosopraan Corine van der Beek muziek omlijst met mijmeringen. Deze
concertlezing wil inspireren en bemoedigen en staat in het kader van het 50-jarig
jubileum van de Pastoor van Ars kerk. In de monumentale architectuur van Aldo
van Eyck klinkt de Italiaanse muziek van Friedrich Handel (Silete Venti) en Giovanni Caprioli in een bijzondere akoestiek.
Het ConCuore Consort bestaat uit Nora Terwey (hobo), Manja de Waart (viool),
Suzanna Royé (viool), Emma van de Vos (altviool, Margaritha Adams (cello).
Ter versterking van de inwendige mens krijgt U tijdens de koffie na afloop van de
H. Mis en vooraf aan het concert een krentenbol o.i.d.
Zing mee in kerst-projectkoor van Connection!
Kom mee zingen in het kerst-projectkoor van koor Connection. Iedereen die kan
zingen in de leeftijd 18-47 jaar is welkom, noten kunnen lezen is niet noodzakelijk.
In acht repetities studeren we een volledig vierstemmig kerstrepertoire in, van
bekende meezingers als ‘stille nacht’, lichte muziek als ‘Star Carol’ tot meer klassieke stukken als ‘alleluia’.
De repetities zijn elke dinsdagavond vanaf 12 november van 20,00 uur tot 22.00
uur in de H. Pastoor van Arskerk aan de Aaltje Noordewierstraat 4.
We starten het project met een gezellige kick-off op zondagmiddag 10 november
van 13.30 uur tot 15.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst maken we kennis met elkaar, krijgt iedereen het repertoire en zullen we een eerste aanzet geven met het
instuderen van de liederen.
We werken toe naar een uitvoering in de Pastoor van Arskerk tijdens de nachtmis
op kerstavond, 24 december om 22.00 uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wil je je inschrijven of meer informatie hebben: Stuur een mail naar kerstkoor@koorconnection.nl
Connection is een gezellig koor met ongeveer 25 enthousiaste leden in de leeftijd
van 20-47 jaar. We repeteren elke dinsdagavond in de Pastoor van Ars kerk in Den
Haag en verzorgen daar iedere maand een viering. Je kunt ons ook op andere
plekken tegenkomen: we doen ieder jaar mee aan (zang)activiteiten, zoals festivals of we gaan op koorweekend. We zingen een divers repertoire: van liturgisch
tot pop, van éénstemmig tot vierstemmig. Kijk ook op www.koorconnection.nl

Actie Kerkbalans
Weet u, ik ben steeds weer verbaasd, wat mensen kunnen vertellen over het
kerkgebouw van binnen of van buiten. Soms hoor je een ‘nieuw’ verhaal, zoals
laatst op Open monumentendag. Het was me wel meer opgevallen dat niet alle
banken in de kerk hetzelfde zijn. De meeste zijn gebeeldhouwd, en hebben een
letter, behalve de achterste vier, vijf banken. De bezoeker vertelde mij dat dat de
bankjes waren voor de gelovigen die minder of niets konden missen bij hun deelname aan de Eucharistie. Daar zat volgens hem ook de jeugd bij elkaar. En in het
middenpad stond dan de Suisse, een man die een oogje hield op de rust in de
kerk. Een perfecte positie met zicht op vier maal vijf banken. Mijn bezoeker
noemde het: de ‘armenbankjes’…
Onze parochie wil ruimte geven aan iedereen, ongeacht afkomst en welstand.
Arm of rijk, we maken allen deel uit van de ene Kerk. Wat iemand financieel bijdraagt aan de gemeenschap, via de collecte of de actie Kerkbalans is niet belangrijk. Nou ja, we moeten natuurlijk wel zien om het plaatje rond te krijgen. En dat
wringt wel een beetje. We zijn niet arm hoor; de actie kerkbalans levert een stevige
basis onder het financiële en gelukkig doen heel veel parochianen mee. Daarvoor
danken wij u oprecht! Maar doordat er ook parochianen verhuizen of uitvallen
blijft de opbrengst (Stand 27-09-2019: € 42.048) toch achter bij de begroting
(t/m september € 49.300,--). Misschien kunnen we dat verschil nog inhalen. U
krijgt een dezer dagen een berichtje uitgereikt om dat te helpen herinneren. Doet
u mee?
Alvast hartelijk dank!
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 Uit dankbaarheid
17.00 Uit dankbaarheid
10.00 John Remmerswaal, dat de behandeling werkt aan de genezing van Tjerk, uit dankbh bij een huwelijksverjaardag
10.00 Uit dankbaarheid
17.00 Uit dankbaarheid
10.00 Mieke v Wingerden-Grimbergen, Kees v Gaalen, Jeanne
Heemskerk, Mies Duijvestijn-Samsom, To vdr Heiden-Thoen,
dat de behandeling werkt aan de genezing van Tjerk
10.00 Ov fam Giezeman-Franken, Astrid de Bruijn-Oud
17.00 Uit dankbaarheid
10.00 Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, ov oud Kerrebijn-Rijns
Riek Westerduin-Jansen, John Remmerswaal, dat de behandeling werkt aan de genezing van Tjerk
10.00 Uit dankbaarheid
17.00 Uit dankbaarheid
10.0 Mieke v Wingerden-Grimbergen, Kees v Gaalen, Jeanne
Heemskerk, Mies Duijvestijn-Samsom, Henk van Gageldonk, To vdr Heiden-Thoen
10.00 Astrid de Bruijn-Oud

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe:
31 - 08 Corry Koehler-Steyn

Collecte
De collecte van de maand september bedroeg € 2913,05
De deurcollecte voor Pax bedroeg € 73,94

Liturgisch rooster oktober
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5 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor
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6 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor
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8 10.00 u. Viering
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12 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor

zo

13 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. koor Connection

di

15 10.00 u. Viering
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19 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor

zo

20 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
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26 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor

zo

27 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor

za

2 19.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor met na afloop
in processie naar de begraafplaats St. Jozef

zo

3 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor

Jongerenactiviteiten
Repetitie Gezinskoor: Maandagavond: 19.00 - 20.00 uur
Misdienaar worden:

Bel naar het secretariaat op werkdagen: 3979413

Kindernevendienst:

Elke 1e en 3e zondag van de maand

