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Cadeautje vrijwilligers Maria van Eik en Duinen 

Ook dit jaar is er in de decembermaand voor de vrijwilligers van Maria van Eik en 

Duinen weer een cadeautje als dank voor alle inzet. Alleen kan het cadeautje dit 

jaar niet door de brievenbus. Wilt u daarom uw cadeautje afhalen op zondag 15 of 

zondag 22 december na de viering in de tuinkamer van de pastorie? 

Pastoraatgroep Maria van Eik en Duinen 

Meditatieve adventsbijeenkomst 

Op de donderdagochtenden 5 en 12 december verzorgen diaken Paul Kuhlmann 

resp. pater Klemens Hayon een meditatie bij één van de lezingen van de eerstvol-

gende adventszondag. De meditatiebijeenkomsten vinden 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! In tegenstelling tot het bericht in de 

nieuwsbrief van november vindt op donderdag 19 december geen adventsmedi-

tatie plaats. 

Van de werkgroep diaconie 

In het weekend van 7 en 8 december en van 14 en 15 december  willen we weer 

graag houdbare artikelen, maar ook kersttraktaties inzamelen voor hen die wel 

iets extra’s kunnen gebruiken binnen onze parochie. 

Mocht u iemand weten die het heel goed kan gebruiken en die geen klant is van 

de voedselbank, dan kunt u het adres in een gesloten envelop met daarop 

'DIACONIE' afgeven bij het secretariaat. U mag het ook anoniem doorgeven. 

Namens de werkgroep diaconie, 

Yvonne Hartman 

Adventsactie 2019: Groot denken, klein doen 

Compassie, in dit ene woord ligt de ziel van Adventsactie besloten.
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Het project waar wij als parochie voor hebben gekozen is: ‘Aanpak moeder- en 

kindersterfte in El Salvador.’ 

De moeder- en kindersterfte in El Salvador is hoog, als gevolg van ontbrekende 

gezondheidszorg en slechte voeding. De gezondheidskliniek Ana Manganaro in  

Guarlija wil daarom het opvanghuis voor zwangere vrouwen uitbreiden. Deze kliniek 

werd tijdens de burgeroorlog opgericht door de Amerikaanse zuster en kinderarts 

Ana Mangarano. Hier kunnen de vrouwen rustig hun bevalling afwachten. 

Met voorlichting aan moeders en vaders stimuleert de kliniek het geven van borst-

voeding. 

U kunt helpen door uw bijdrage in de witte kist die gedurende de advent achter in 

de kerk zal staan. 

Dank u wel ook namens de mensen die dankzij uw bijdrage zicht krijgen op een 

hoopvolle toekomst.  

Paul Kuhlmann, diaken.  

Meebidden met de vespers (avondgebed) in de advent 

Tijdens de advent, een tijd bij uitstek voor extra bezinning en gebed, bidden we 

weer met elkaar de vespers in de pastorie van Maria van Eik en Duinen. U bent 

van harte uitgenodigd om mee te bidden! We bidden op werkdagen (vanaf maan-

dag 2 december tot en met vrijdag 20 december) en beginnen om 16.30 uur. 

Volkskerstzang  

Op zondagmiddag 15 december vindt in de kerk Maria van Eik en Duinen weer de 

traditionele volkskerstzang plaats. Naast de kerstliederen zal ook het Kerstevange-

lie klinken en een eigentijds kerstverhaal worden verteld. De volkskerstzang be-

gint om 16.00 uur. De toegang is gratis. Aan het eind wordt een collecte gehou-

den. 

S.O.S 

Al vele keren is er een oproep gedaan door de mensen van noodhulp. Wij hebben 

dringend vrijwilligers nodig die bereid zijn op dinsdagochtend om 7 uur 1 of 2 keer 

per maand het brood te gaan halen bij bakker Roodenrijs in Rijswijk. Dat brood 

krijgen wij gratis voor alle mensen die afhankelijk zijn van onze noodhulp. De 

uitgave van het brood vind plaats in de Emmauskerk maar het betreft de hele 



 

  

parochie en we zijn met elkaar verantwoordelijk voor het welzijn van de minder 

draagkrachtigen onder ons.  

Het halen van het brood gebeurt altijd met een lid van de werkgroep Diaconie. 

Wie zet met ons zijn schouders onder dit project? 

Opgeven en inlichtingen bij het Centraal Parochie Secretariaat. 

Gerda Bronsteijn 

Pastoraatgroep Emmauskerk 

Jongerengroep Inside Out 

Op 14 en 15 december is het weer zover. Inside Out organiseert in dit weekend de 

jaarlijkse kerstmarkt in de Emmaus. U bent van harte welkom op zaterdag 14 de-

cember van 10:00 uur t/m 16:00 uur en zondag 15 december van 12:00 uur t/m 

16:00 uur. Ook dit jaar kunt u op onze kerstmarkt leuke cadeaus kopen, meedoen 

met verschillende acties, genieten van live muziek en kunt u lekker eten in ons 

restaurant. Zoals gewoonlijk gaat de opbrengst naar de diaconale activiteiten in 

2020. Hopelijk zien wij u op de kerstmarkt. 

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. 

Eerste Heilige Communie 2020 

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. Op de site van de Parochie De Vier Evangelisten on-

der het kopje Jeugd en Jongeren kunt u ook een inschrijfformulier downloaden en 

invullen. De link hiervoor is: 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/jeugdenjongeren/communicanten/ 

Anja de Kok,  

werkgroep communievoorbereiding 
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Reconciliation Magnificat 

Het reconcilation Magnificat is een modern Magnificat dat op unieke wijze de al-

oude band tussen de wereldgodsdiensten Islam, Christendom en Jodendom uit-

licht en bekrachtigt. een verzoenende lofzang als handreiking aan de wereldreli-

gies. Een wereld in verwachting van een hoopvolle toekomst. 

Het werk is een monumentale toonzetting van drie gelijkwaardige ‘cantica' uit 

drie wereldgodsdiensten: de lofzang van Hanna (Joods), de lofzang van Maria 

(christelijk) en Soera 87 (Islam). In zijn compositie bouwt Kris Oelbrandt deze oer-

oude liedteksten om tot een meditatieve klankkathedraal waarin woorden en mu-

ziek een inspirerende dialoog aangaan. Een indrukwekkende totaalervaring voor 

sopraan, alt, bariton, kamerkoor en instrumentaal kwartet. 

Reconciliation Magnificat (Loflied der Verzoening) wordt op Zondag 15 december  

in het Theater aan het Spui uitgevoerd door het Dudok Quartet, Capella Brabant 

met de solisten Katrien Baerts, Elsbeth Gerritsen en Mattijs van de Woerd. 

Kaartverkoop bij het Theater aan het Spui, 

https://www.hnt.nl/voorstellingen/3487/Capella_Brabant_/Loflied_der_verzoening/ 

Oproep vrijwilligers voor kerstfeest Middin in H. Pastoor van Arskerk 

Het is een traditie geworden dat bewoners van Middin-locatie Binnenklingen/Buitenklingen 

(medemensen met een verstandelijke beperking) kerstfeest komen vieren in de H. 

Pastoor van Arskerk. Dat doen zij op maandagavond 16 december a.s. De geeste-

lijk verzorger van Middin heeft gevraagd of voor het begeleiden van deze mede-

mensen hulp vanuit de parochie kan worden geboden. We zijn daarom op zoek 

naar vrijwilligers die de bewoners bij Binnen-/Buitenklingen ophalen, hen begelei-

den (aan de hand of in een rolstoel) naar de kerk en, na afloop van de kerstvie-

ring, weer thuis brengen. 

De viering begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Als u die avond 

van ca. 18.00 tot 21.00 uur tijd heeft, iets voor deze naasten wilt betekenen en 

een kerstfeest in een hele bijzondere sfeer wilt ervaren, meld u zich dan aan om 

mee te doen! Bel of mail diaken Jos van Adrichem (06 46524982 of dia-

ken.josvanadrichem@p4ev.nl). Na aanmelding zult u van hem meer informatie 

ontvangen. Verschillende parochianen hebben al aangegeven hier graag aan mee 

te willen werken. Hopelijk blijft dat niet bij mooie woorden, en kunnen we reke-

nen op vele helpende 'handen'.  
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Kindje wiegen  

Ook dit jaar zal op Eerste Kerstdag om 12.00 uur het traditionele “Kindje Wiegen” 

georganiseerd in de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen. 

Het is een bijzonder uurtje voor de allerkleinsten met ouders en grootouders, 

waarin het kerstverhaal wordt verteld en uitgebeeld. Ook mogen de kinderen zich 

verkleden en worden er kerstliedjes gezongen. Het wordt vast weer een mooie 

bijeenkomst.  

Werkgroep Kindje wiegen, 

André Harren en Anja de Kok 

Actie Kerkbalans - Een gulle mens 

Deze week vieren wij Sinterklaas. Een bisschop uit het Turkse Myra, die wij ken-

nen als kindervriend. Hij ging weldoende rond, daar dankt hij zijn faam aan. Maar 

het verhaal van Sinterklaas is méér dan dat; hij redde mensen in nood en hielp 

hen uit de problemen. Je zou denken: ‘Wie doet dat nou, zoveel tijd en geld en 

goederen besteden aan anderen, een sprookje uit vervlogen tijden, je zou wel gek 

zijn..’ Juist daarom viel een berichtje in de krant van deze week mij op. In de arme 

wijken van Istanbul is een weldoener actief, die enveloppen met geld bij mensen 

door de brievenbus gooit of hun schulden afbetaalt. Inwoners van Tuzla, een wijk 

van Istanbul, konden hun geluk niet op toen ze vorige week ontdekten dat hun 

schulden bij diverse supermarkten waren afbetaald door een onbekende man. 

Een nieuwe Sint Nicolaas lijkt het wel. Toevallig, nietwaar! 

Wij hebben niet persé een sint nodig om onze begroting sluitend te krijgen. Mis-

schien bent u het zelf wel, want u draagt er flink aan bij. We hebben goede hoop 

dat we ook dit jaar weer dicht in de buurt van het begrote bedrag komen. Door u, 

dank daarvoor! De maand december is ook voor onze actie Kerkbalans een span-

nende maand. Vaak kent de actie Kerkbalans dan nog een extra sprongetje in de 

richting van de begroting. Dat zou heel mooi zijn. Tot en met november was er 

begroot € 53.00,- en u bracht bij elkaar tot 24 november € 46.335,-.  

Fijne dagen, Zalig Kerstmis! 

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 



 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

07 - 11  Bets Hoogerwerf-van der Laan 

 

Collecte 

De collecte van de maand november bedroeg € 1728,22 

De deurcollecte voor de diaconie bedroeg € 184,90 

Activiteiten en belangrijke data voor jongeren 

Repetitie Gezinskoor: maandagavond 19.00 – 20.00 uur 

Kindernevendienst :  elke 1e en 3e zondag tijdens de viering m.u.v. december. 

In december elke zondag: 1, 8, 15 en 22 december (Advent) 

Schoen zetten:  zondag 1 december 9.45 uur (schoen inleveren bij het team 

Kinderwoorddienst) 

Kinderkerstviering:   dinsdag 24 december 19.00 uur 

Misdienaar worden:  bel met het secretariaat tel. 0703979413 
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Gebedsintenties december 

  

zo 1 10.00 u. John Remmerswaal, Frans Kool en uit dankbh, ov. ouders 
Hartman-van Niel, Lida Determan en Wout Denie, dat de 
genezing van Tjerk hem brengt bij God 

di 3 10.00 u. Uit dankbaarheid 

za 7  17.00 u.   

zo 8 10.00 u. To vdr Heiden-Thoen, Corry v Niel-Kneppers, Greet Boek- 
Beijersbergen, Corry Koehler-Steijn, Frans Kool en uit dankbh, 
tot zegen over een huwelijk, dat de genezing van Tjerk 
hem brengt bij God 

di 10 10.00 u. Uit dankbaarheid 

za 14 17.00 u. Uit dankbaarheid 

zo 15 17.00 u. Henk v Gageldonk, Corry v Niel-Kneppers,  dat de genezing 
van Tjerk hem brengt bij God 

di 17 10.00 u. Uit dankbaarheid 

za 21 17.00 u. Uit dankbaarheid 

zo 22 10.00 u. To vdr Heiden-Thoen, dat de genezing van Tjerk hem 
brengt bij God 

di 24 19.00 u.  

di 24 22.00 u. Henk v Gageldonk, Corry v Niel-Kneppers, Greet Boek-Beijers-
bergen, Corry Koehler-Steijn, Aad de Bruijn, Hilde van Oor-
schot-Bruggen, Marion van Oorschot 

wo 25 10.00 u. Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, ov zuster Lucienne en zus-
ter Theodora Giezeman, vd straatkinderen Kinshasa Congo, 
Ciny Noordermeer-Preusser, ov oud Hartman-v Niel, Lida 
Determan en Wout Denie, ov  oud vdr Ark-v Veen, Jeanne 
Heemskerk, Mies Duijvestijn-Samsom, John Remmerswaal, 
Nicolaas vdr Waart, Mieke vdr Waart- v Grol, Cees vdn Bos, 
An Koks-v Hoof 

do 26 10.00 u.  

za 28 17.00 u.  

zo 29 10.00 u.  

di 31 10.00 u.  



 

Liturgisch rooster december 

 

zo 1  
10.00 u. 

Eerste zondag van de Advent 
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. 

Tweede zondag van de Advent 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 10 10.00 u. Viering 

za 14 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

zo 15  
10.00 u. 
16.00 u. 

Derde zondag van de Advent 
Eucharistieviering m.m.v. Cantor 
Volkskerstzang m.m.v. Gezinskoor en fluitensemble 
Tibia  Musica 

di 17 10.00 u. Boeteviering 

za 21 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor 

zo 22  
10.00 u. 

Vierde zondag van de Advent 
Eucharistieviering m.m.v. Cantorij 

di 24  
19.00 u. 
22.00 u. 

Kerstavond 
Kinderwoord- en Communieviering m.m.v. Gezinskoor 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

wo 25  
10.00 u. 

Eerste kerstdag 
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

do 26  
10.00 u. 

Tweede kerstdag 
Gezamenlijke eucharistieviering m.m.v. Cantorij 

za 28 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

zo 29 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor 

di 31 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor 

wo 1 11.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 


