
Nieuwsbrief januari 2020 
R.K. Parochie de Vier Evangelisten 

Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen 

secretariaat: Loosduinse Hoofdstraat 6, ma 
t
/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 

 

Parochiële noodhulp 

Aan meer dan veertig arme gezinnen, wonend binnen de grenzen van onze paro-

chie, bieden we ondersteuning in de vorm van wekelijkse verstrekking van brood 

en maandelijks van een pakket houdbare levensmiddelen. Ook geven we ze, als 

deze voorradig zijn,  tweedehands kleding, schoenen en soms ook huishoudelijke 

artikelen. Elke dinsdag zet een aantal vrijwilligers zich daarvoor in. 

Hoewel het verstrekkingspunt zich bij de Emmauskerk bevindt, is het een paro-

chiebrede aangelegenheid en kunnen wij aan deze noodhulp allen ons steentje 

bijdragen. Voor de structurele behoefte aan houdbare levensmiddelen zou het 

namelijk heel fijn zijn als u met enige regelmaat enkele houdbare producten naar 

de kerk mee zou willen nemen, gewoon op zondag, als u toch naar de kerk komt. 

U kunt de producten dan in de daarvoor bestemde bak/mand leggen. 

Tijdens de viering op de derde zondag van de maand brengen we de ingezamelde 

producten naar het altaar. Ze maken dan deel uit van de offerande. Het is een ri-

tueel dat al in de vroege kerk werd toegepast: producten werden van huis mee-

gebracht naar de kerk, daar tijdens de viering gezegend en vervolgens uitgedeeld 

aan de armen. Mogen we op de derde zondag van de maand rekenen op een ge-

vulde mand? Mogen we op uw bijdrage rekenen?  

Alvast hartelijk dank daarvoor! 

Oecumenisch Leerhuis 

Op maandagavond 20 januari start het Oecumenisch Leerhuis dat dit jaar in het 

teken staat van de zorg om Moeder Aarde. De vier avonden, steeds om de veer-

tien dagen, vinden plaats in de pastorie van Maria van Eik en Duinen en beginnen 

om 20.00 uur. De eerste avond (20 januari) wordt vooraf gegaan door een vesper-

viering in het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen. 

Deze viering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de kerk. Voor meer informatie, 

zie het boekje R.K. Kerk Den Haag Zuid doet…..wa(n)t zij gelooft. 
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Jongerengroep Inside Out 

Namens alle jongeren wensen we iedereen een heel mooi, gelukkig en gezegend 

2020. Dat we samen er een mooi jaar van mogen maken. 

Zoals jullie ongetwijfeld weten, hielden wij op 14 en 15 december jl. onze jaarlijk-

se kerstmarkt. Via deze weg willen wij iedereen bedanken die heeft bijgedragen 

aan een succesvol en gezellige kerstmarkt. Dankzij de hulp van vrijwilligers, de 

vormelingen en anderen hebben wij meer dan €2.000,- opgehaald. Een fantas-

tisch bedrag waarmee we in 2020 onze diaconale activiteiten mee kunnen bekos-

tigen. 

Op de website lezen jullie wat we de komende maand gaan doen. 

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 - Geven en nemen  

Voor het raam hangt een huisje met wat zaadjes voor de mezen en zo. Het valt 

me op dat ze wel erg kieskeurig zijn, want ze graven en spitten in het bakje, totdat 

de zonnepitten binnen bereik zijn. Daarmee valt er wel een hoop naast. Dat lokt 

dan weer duiven aan en dat vinden wij minder.. Vorige week zat er op eens een 

halsbandparkiet aan het bakje. Met zijn staart tegen de ramen kon ie net wat 

zaadjes oppikken. Kraaien en kauwen kunnen er niet bij, dat houden wij graag zo.  

Toen ik laatst in een stal met koeien was, viel mij op dat de koeien alleen door een 

traliehek bij het voer konden. Dat vond ik zo raar.. Maar de boer vertelde mij dat 

het was om te voorkomen dat de koe die het eerst gemolken was, het lekkerste 

voer zou oppeuzelen en de anderen het nakijken zou laten.  

Nou ja, van de natuur weet ik verder niet veel, maar één ding is mij wel duidelijk 

geworden: eerlijke verdeling, zorgen dat het komt op de plaats die je wilt, is niet 

zo eenvoudig als het lijkt. Er zijn altijd partijen die graag van de portie van een an-

der smullen, maar net zo goed is het wáár dat de één graag geeft, en de ander er-

van geniet. Misschien is het ook wel goed zó!  
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Zo gaat het eigenlijk ook met onze parochie. We bidden, werken en geven, de één 

wat meer dan de ander, maar met elkaar bouwen we zó aan een levende paro-

chie. De actie Kerkbalans maakt daar een onderdeel van uit. Dank voor uw bijdra-

ge aan het mooie resultaat in 2019.  Deze maand, in de week van de eenheid, 

starten we de actie voor 2020 op met het luiden van de klok (18 januari 12.00 uur, 

locatie Emmaus). De lopers bezorgen de stukken bij u thuis en wij hopen dat u 

weer naar vermogen meedoet. 

Een goede start van dit nieuwe jaar! 

Uw bijdrage voor het jaar 2020 

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: 

28 - 11  Cootje Boek-de Waal 

 

Gebedsintenties januari 

wo        1 11.00 Nicolaas vdr Waart, Mieke vdr Waart-v Grol 

zo 5 10.00 To vdr Heiden-Thoen, Henk v Gageldonk, Corry v Niel-
Kneppers 

di 7 10.00 Uit dankbaarheid, Astrid de Bruijn-Oud 

zo 12 10.00 Greet Boek-Beijersbergen, Corry Koehler-Steijn, Bets Hooger-
werf-vdr Laan 

di 14 10.00 Uit dankbaarheid 

zo 19 10.00 To vdr Heiden-Thoen, Henk van Gageldonk, Corry v Niel-
Kneppers, Gerard Jeursen 

di 21 10.00 Uit dankbaarheid, Astrid de Bruijn-Oud 

zo 26 10.00 John Remmerswaal 

di 28 10.00 Uit dankbaarheid 
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Liturgisch rooster januari 

Activiteiten en belangrijke data voor jongeren 

Repetitie Gezinskoor: maandagavond 19.00 – 20.00 uur 

Kindernevendienst :  elke 1e en 3e zondag tijdens de viering. 

Misdienaar worden:  bel met het secretariaat tel. 0703979413 

Collecte 

De collecte van de maand december bedroeg €  4052,40 

zo 5  
10.00 u. 

Driekoningen 
Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 7 10.00 u. Viering 

zo 12 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 14 10.00 u. Viering 

zo 19 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

di 21 10.00 u. Viering 

zo 26 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 28 10.00 u. Viering 

za 1 17.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

zo 2 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor 

di 4 10.00 u. Viering 


