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Inzamelen voor de Voedselbank 

Ook dit jaar - het is inmiddels een goede traditie geworden - zamelt de Werkgroep 
Diaconie weer in de maand november houdbare levensmiddelen (koffie, thee, 
rijst, pasta, chocolade, groenten- en/of vruchten in blik e.d.) in voor de Voedsel-
bank. Voor dit doel vindt u achter in de kerk weer de manden waar u uw gaven 
kunt achterlaten. Tijdens de offerande worden de gaven aan de voet van het al-
taar geplaatst. De zondagen waarop de inzamelingen plaatsvinden zijn 3 en 10 
november. 

Wensboomactie 

In het weekend van 9 en 10 november a.s. zult u in de kerk weer de wensboom 
aantreffen. U wordt dat weekend uitgenodigd om een wens uit de boom te 'pluk-
ken' en voor het betreffende kind in het ziekenhuis of wonend op een locatie van 
Middin een Sinterklaascadeautje van ongeveer €10,- te kopen. Uiterlijk het week-
end van 23 en 24 november moet dat cadeautje bij de kerk zijn ingeleverd. De 
jongeren van Inside Out zullen er vervolgens voor zorgen dat de cadeautjes naar 
de deelnemende instellingen worden gebracht. We dragen hiermee, voor meer 
dan honderd kinderen met een chronische ziekte en/of beperking, gezamenlijk bij 
aan een onvergetelijk Sinterklaasfeest. 

Ouderenviering 

Op dinsdag 12 november vindt om 10.00 uur weer de jaarlijkse Ouderenviering 
van november plaats. Na de viering is er gelegenheid om elkaar onder het genot 
van koffie/thee en wat lekkers te ontmoeten in de pastorie. De activiteiten duren 
tot ongeveer 12:00 uur. 

High tea in de pastorie 

De high tea in de pastorie vindt plaats op woensdag 13 november a.s., en dus niet 
op de 27e, zoals in het boekje 'RK Kerk Den Haag Zuid doet....' is aangegeven. U 
bent die woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom in de pasto-
rie van Maria van Eik en Duinen, voor een gezellig praatje, thee en/of koffie met 
heerlijke zoete en hartige versnaperingen. De toegang is gratis, maar een vrije fi-
nanciële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Meld u wel vooraf aan, zodat wij op 
uw komst rekenen: mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413. 
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16 en 17 november: Diaconaal weekend 

Zondag 17 november is het voor de derde keer Werelddag van de armen. Op deze 
door paus Franciscus ingestelde werelddag worden we allen uitgenodigd om bij-
zondere aandacht te schenken aan de arme medemens. Het doel van deze dag is 
volgens de paus, te groeien in betrokkenheid op de nood van concrete medemen-
sen en om armen hoop te geven. Op zaterdag 16 november zullen we daar met 
diaconale vrijwilligers uiting aan geven door in de Emmauskerk een middag met 
film en een maaltijd te verzorgen voor de dak- en thuislozen in Den Haag. Maar 
het hele jaar door willen we door middel van diaconale activiteiten zorg en aan-
dacht besteden aan medemensen die met financiële en/of sociale armoede te 
kampen hebben. Tijdens de vieringen in dit weekend zullen we bij het diaconaal 
werk stil staan, bidden voor de arme medemens en de mensen die zich voor hen 
inzetten én een deur- of tweede collecte houden om het diaconale werk in onze 
parochie voort te kunnen zetten. Vergeet dat weekend dus niet een goed gevulde 
portemonnee mee naar de kerk te nemen. 

Eerste lustrum 

Op zondag 17 november zal ik pater Klemens assisteren tijdens de eucharistievie-
ring in de Emmauskerk en dan dankbaar gedenken dat de bisschop mij vijf jaar ge-
leden, op 15 november 2014, tot diaken heeft gewijd en benoemd in deze paro-
chie. Het is bijzonder en mooi om dit eerste lustrum op de Werelddag van de ar-
men te vieren omdat ik als diaken me vooral tot de zorg voor de noodlijdende 
medemens, het voorgaan daarin en organiseren ervan, geroepen voel. Ik ben 
dankbaar voor de steun die ik daarbij in de parochie ontvang en ik hoop dat ik op 
uw steun, in de vorm van het meewerken aan activiteiten, uw gebed en uw finan-
ciële bijdrage, o.a. bij de collecte voor de diaconie tijdens de vieringen in het 
weekend van 16 en 17 november, mag blijven rekenen. Alvast hartelijk dank daar-
voor. 

Diaken Jos van Adrichem  

Zaterdag 23 november: Broodmaaltijd en film 'Silence' 

In de Bergerie van de H. Pastoor van Arskerk staan om 18.00 uur de broodjes 
klaar. Na de gezamenlijke broodmaaltijd zal rond 19.00 uur de film beginnen. 'Si-
lence', een film uit 2016, gaat over twee Jezuïtische priesters die in de 17e eeuw 
afreizen naar Japan, op zoek naar hun vermiste mentor. Hun aanwezigheid in het 
Japan van die tijd is echter strikt verboden. Christenen worden er niet geduld. Als 
ze worden gepakt zullen ze met geweld worden gedwongen hun geloof af te zwe-
ren of anders worden gedood. Een film over de grenzen van het trouw willen en 
kunnen blijven aan je geloof. 
Graag uiterlijk donderdag 21 november aanmelden via pastoorvanars@p4ev.nl of 
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070 3257269. De toegang is gratis; een vrije financiële bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld. De maaltijd en film gaan door bij minimaal tien aanmeldingen.  

Adventskransen maken 

Op vrijdagochtend 29 november gaan we in de H. Pastoor van Arskerk weer tradi-
tionele adventskransen maken. Voor de krans, het groen, de kaarsenhouders met 
kaarsen en het lint wordt gezorgd. Neem zelf een mesje of snoeischaar mee. We 
beginnen om 10.00 uur en rond 12.00 uur zullen de kransen voltooid zijn. U kunt 
uw krans dan laten zegenen en uiteraard mee naar huis nemen. Voor het materi-
aal wordt een bijdrage van €10,- gevraagd, ter plekke te betalen. Voor deelname 
graag uiterlijk dinsdag 26 november aanmelden via pastoorvanars@p4ev.nl of 070 
3257269. 

Meditatieve adventsbijeenkomsten 

Begeleid door een lid van het pastoraal team houden we op de donderdagoch-
tenden 28 november, 5, 12 en 19 december een meditatie bij één van de lezingen 
van de komende adventszondag. De meditatiebijeenkomst vindt steeds plaats in 
de H. Pastoor van Arskerk, vangt aan om 11.00 uur en zal een klein uurtje duren. 
Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom! 

Aanmelding Eerste H. Communie 

Kinderen, die in groep 4 van de basisschool zitten, kunnen weer worden aange-
meld voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Bent u ingeschreven 
in onze parochie en weten wij de doopdatum van uw zoon/dochter, dan krijgt u 
een persoonlijke uitnodiging. Houd de site van de parochie de Vier Evangelisten in 
de gaten! Onder het kopje Jeugd en Jongeren kunt u binnenkort een inschrijffor-
mulier downloaden en invullen. De link hiervoor is: 
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/jeugdenjongeren/communicanten/ 

Anja de Kok, werkgroep communievoorbereiding 

Kindje wiegen  

Al vele jaren wordt op eerste kerstdag om 12.00 uur “Kindje Wiegen” georgani-
seerd in onze kerk. Het is elk jaar weer vertederend om de allerkleinsten, maar 
ook hun ouders en grootouders, hiervan te zien genieten! 
Graag willen wij dit jaar weer doen voor de allerkleinsten. Er zijn echter niet vol-
doende vrijwilligers. Wie wil er die dag van 12.00 uur tot 13.00 uur helpen? U 
hoeft niets voor te bereiden, leuke ideeën of muzikale ondersteuning zijn altijd 
welkom. Bent u enthousiast geworden stuur dan een mailtje naar André Harren 
(hinarren@gmail.com) of Anja de Kok (a.j.m.dekok@online.nl). 

Werkgroep Kindje Wiegen, André Harren en Anja de Kok  
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Loosduinse Volkskerstzang 

Zondagmiddag 15 december 2019 om 16.00 uur zal in onze kerk weer de Loos-
duinse Volkskerstzang worden gehouden. U kunt meezingen met de bekende 
kerstliederen en luisteren naar liederen van het Gezinskoor, die deze middag mu-
zikaal zal verzorgen, samen met het fluitensemble Tibia Musica. 
Het Gezinskoor is nog op zoek naar mannen en vrouwen, die graag mee willen 
zingen. Er wordt dan speciaal voor deze Volkskerstzang een projectkoor gevormd. 
De repetities hiervoor zijn elke maandagavond van 19.00 – 20.00 uur, in de zaal 
van de pastorie. U bent van harte welkom! U hoeft geen noten te kunnen lezen! 
Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk, maar met een mailtje aan dirigent Willem 
Klaassen (w2kla@hotmail.com) of Anja de Kok (a.j.m.dekok@online.nl) kunt u uw 
enthousiasme alvast kenbaar maken. Ook voor de komende Kerstavondviering (24 
december, 19.00 uur) zoekt het Gezinskoor nog (tijdelijke) extra stemmen… 

Het Gezinskoor 

Gerarduskalender 

Bij het secretariaat is de Gerarduskalender weer te koop voor de prijs van € 7,40. 

Actie Kerkbalans - Een sprong in de tijd  

Soms heb ik dat weleens. Dan rijd ik over een verlaten weg, of zomaar door de 
stad en dan opeens komt er een luchtje in mijn neus dat herinneringen oproept. 
Soms prettig, soms ook minder prettige herinneringen. Hooi, of kuilgras dat her-
innert aan de tijd dat wij nog bij Oom Arie op de boerderij kwamen, de sterke 
geur van de koffiebranderij, die onherroepelijk terugleidt naar mijn tijd op de la-
gere school. Je schiet meteen een andere tijd in, zonder dat je er iets aan kunt 
doen. Uit die andere tijd denk ik vaak nog aan onze oude kerk. Die kerk was op de 
veengrond gebouwd en vroeg daardoor nogal veel onderhoud en restauratie. De 
pastoor klaagde weleens dat hij moest bedelen om de nodige fondsen, om de 
zaak rond te krijgen.  
Met de actie Kerkbalans leggen we een betere basis onder de begroting. Een vaste 
bron, die de dagelijkse zorgen minder maakt, al zijn ze nooit helemaal weg. U le-
vert daaraan iedere maand weer uw bijdrage, waarvoor hartelijk dank. Nog twee 
maanden om te zien, of we het dit jaar weer voor elkaar krijgen. Klagen doen we 
niet. De begroting is een flink bedrag en we zijn aardig op weg, ook al zijn we er 
nog niet helemaal. Doet u weer mee? Hartelijk dank! 
Begroot t/m oktober € 52.000,-. Stand 27-10-2019: € 44.580,-. 

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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Gebedsintenties november 

Collecte 

De collecte van de maand oktober bedroeg € 1113,34. 

Op wereldmissiedag bracht u € 485,47 bijeen. 

De collecte op wereldmissiedag van de kinderen bracht € 34,85 op.  

za 2 19.00 Nicolaas vdr Waart, Mieke vdr Waart-van Grol, Els Lardenoye 

zo 3 10.00 Anton Oosterwijk 

di 5 10.00 Uit dankbaarheid 

zo 10 10.00 John Remmerswaal, To vdr Heiden-Thoen, Henk v Gageldonk, 
Corry v Niel-Kneppers, Corry Koehler-Steyn, Johan Sax vdr 
Weijden Sr. 

di 12 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 

zo 17 10.00 Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, Greet Boek-Beijersbergen 

di 19 10.00 Uit dankbaarheid 

zo 24 10.00 Ov oud Hartman-v Niel, Lida Determan en Wout Denie, 
To vdr Heiden-Thoen, Henk v Gageldonk, Anton Oosterwijk, 
Corry v Niel-Kneppers, Corry Koehler-Steyn, Johan Sax vdr 
Weijden Jr. 

di 26 10.00 Astrid de Bruijn-Oud 



 

Liturgisch rooster november 

 

vr 1  
19.00 u. 

Allerheiligen 
Eucharistieviering m.m.v. Cantorij 

za 2  
19.00 u. 

Allerzielen 
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 

di 5 10.00 u. Viering 

zo 10 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 12 10.00 u. Ouderenviering 

zo 17 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 19 10.00 u. Viering 

zo 24 10.00 u. Gezamenlijke eucharistieviering 
in de Emmauskerk aan de Leyweg 

di 26 10.00 u. Viering 

zo 1 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 3 10.00 u. Viering 

za 7 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 8 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

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 


