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Samen bidden van de vespers in de veertigdagentijd 

Gedurende de gehele veertigdagentijd, van maandag tot en met vrijdag, bidden 
we om 16.30 uur samen de vespers in de pastorie van Maria van Eik en Duinen. 
Misschien een mooie invulling van deze voorbereidingstijd op het Hoogfeest van 
Pasen, om met enige regelmaat mee te komen bidden. 

U bent van harte welkom!  

Vastenmaaltijden 

Parochiebreed vinden er dit jaar vier vastenmaaltijden plaats. Op onze locatie is 
de maaltijd op dinsdag 3 maart en begint om 18.00 uur. Het thema van de Vas-
tenactie is dit jaar "werken aan je toekomst". Tijdens de maaltijd zullen we wat 
dieper ingaan op het thema, door middel van een korte overdenking en een film-
pje. Wilt u de vastenmaaltijd bijwonen? Geef u dan op bij het secretariaat of bij 
één van de leden van de werkgroep diaconie. 
De data van de vastenmaaltijden op de andere parochielocaties zijn: 

Emmaus: zaterdag 14 maart om 14.15 uur, 

Titus Brandsma: zondag 22 maart om 12.00 uur, 

Pastoor van Ars: zaterdag 28 maart om 18.00 uur. 

De werkgroep diaconie 

Presentatie viering communicanten 8 maart 

Tijdens de gezinsviering van zondag 8 maart a.s. zullen 8 communicanten worden 
voorgesteld aan de parochianen. Op zondag 24 mei zullen deze kinderen hun Eer-
ste Heilige Communie ontvangen. U bent van harte uitgenodigd bij deze feestelij-
ke viering aanwezig te zijn. 

Werkgroep Eerste Heilige Communie 
Anja de Kok 

Paasbrodenactie 

In het weekend van 14 en 15 maart starten we in onze kerken weer met de Paas-
brodenactie. U kunt vanaf dan tot en met zondag 29 maart uw Paasbrood bestel-
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len en betalen. Bij betaling ontvangt u een betaalbewijs waarmee u het Paasbrood 
in het weekend van 4 en 5 april kunt afhalen in de kerk waar u het besteld heeft. 
De opbrengst van deze verkoop is ten bate van het Vastenproject.  

Markus Evangelie Memorisatie  

Men leert het Woord uit het hoofd, in het hart (to learn by heart). Wat is memori-
seren? Memoriseren is een Bijbelse wijze van mediteren en een oude traditionele 
omgang met het Woord, namelijk die van de mondelinge overlevering. Iemand 
zingt zin voor zin voor op een recitatiemelodie en deze wordt herhaald. De zang 
helpt het geheugen om langere stukken te herinneren. En daarmee wordt stem 
gegeven aan de vreugdevolle boodschap. Zo wordt het Woord bewaard in het 
hart (Joh.14: 23). De eerste bijeenkomst is op vrijdag 6 maart in het Klooster van 
de Broeders van St. Jan, Oude Molstraat 35 in Den Haag. Op een later datum aan-
sluiten is ook mogelijk. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en eens per twee we-
ken op de vrijdagmiddag. De memorisatie wordt gegeven door Anna van Laere en 
Broeder Marie Thomas. Indien u interesse heeft en meer wilt weten over deze 
memorisatiegroep kunt u zich wenden tot Anna van Laere: avanlaere@live.nl tel. 
030-2288647 of via http://www.markos-evangelie-memorisatie.nl 

Martha Vermeulen 

Zelf een huispaaskaars maken 

Op zaterdag 28 maart, van 10.00 tot ca. 14.30 uur, gaan we huispaaskaarsen ma-
ken, mits er voldoende belangstelling is. Meld u zich daarom uiterlijk woensdag 25 
maart aan bij het secretariaat van Maria van Eik en Duinen (070-3979413 
mariavaneikenduinen@p4ev.nl). Geef daarbij uw contactgegevens op, zodat wij u 
kunnen laten weten of deze activiteit doorgaat. 
Voor detail informatie, zie het boekje 'RK Den Haag Zuid doet, wa(n)t zij gelooft'. 

Alle4 en Palmpasen 

Deze week is de '40 dagen' tijd begonnen en daarmee de voorbereiding op het 
Paasfeest. Dit jaar mag het projectkinderkoor Alle4 zingen tijdens Palmpasen op 5 
april om 10.00 uur in de kerk van Maria van Eik en Duinen. Alle kinderen van 5 tot 
en met 13 jaar zijn van harte welkom om weer mee te doen in dit projectkoor. 
Meld je aan bij Marian of Jessica: Marianbosch1976@gmail.com of jessicaten-
bosch@gmail.com. We repeteren op de volgende momenten (let op de locatie):  
Woensdag 18 maart, 14.30 - 15.15 uur (locatie: bestuurskamer in de Ars)  

Donderdag 26 maart, 19.00 - 19.30 uur (locatie: aula in de Ars)  

Woensdag 1 april, 15.00 - 15.30 uur (locatie: Maria van Eik en Duinen, in de kerk.  
Voorafgaand kan je vanaf 14.00 uur Palmpasen stokken maken voor de Palmpasen 
viering van 5 april.   
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Zondag 5 april, 09.15 - 09.45 uur (voorafgaand aan de viering in de Maria van Eik en 
Duinen).  
We hopen natuurlijk weer op veel enthousiaste kinderen! Wij zullen begin maart 
de liedjes kiezen en dan ook het programma digitaal aan jullie sturen. Wij zorgen 
bij het repeteren natuurlijk voor de bladmuziek.  

Hartelijke groet, Marian Bosch en Jessica ten Bosch 

Film over het leven, lijden en sterven van Jezus: ‘Il Vangelo Secondo Matteo’ 

Voor deze verfilming van het leven van Jezus van Nazareth ging de maker, Pier 
Paolo Pasolini, uitsluitend uit van het eerste evangelieboek, dat van Mattheüs. 
Niets werd toegevoegd, alle gesproken teksten zijn letterlijke citaten. Het is een 
film uit 1964, maar door velen beoordeeld als de mooiste bijbelverfilming uit de 
geschiedenis. De moeite waard dus om te komen kijken, op zaterdag 28 maart in 
de H. Pastoor van Arskerk (na de soepmaaltijd). Voor details, zie het boekje 'RK 
Den Haag Zuid doet, wa(n)t zij gelooft'. 

Woonruimte gezocht 

Een nette, bescheiden en zeer gelovige jonge man, geboren in Kenia maar goed 
Nederlands sprekend, heeft bij onze parochie aangeklopt voor hulp. Hij heeft een 
goede opleiding gehad en werkervaring op het gebied van (financiële) administra-
tie. Momenteel heeft hij geen werk en is hij druk bezig om via het uitzendbureau 
een baan te vinden. In Poeldijk heeft hij alleen een slaapkamer en deelt hij met 
anderen sanitair en keuken. Daarvoor moet hij een belachelijk hoge prijs betalen. 
Hij wil graag in Den Haag komen wonen en lid van onze parochie worden (komt al 
regelmatig in onze kerken). Daarvoor is hij zelf al actief zoekende naar woonruim-
te, maar het zou mooi zijn als we hem binnen onze parochie op korte termijn tij-
delijk zouden kunnen opvangen, zodat hij van zijn geringe uitkering niet de hoge 
woonlasten in Poeldijk meer hoeft te betalen en zijn schulden beperkt blijven. Het 
hoeft niet gratis. Als hij de helft zou mogen betalen van wat hij nu betaalt, zou hij 
daar al heel erg geholpen mee zijn. 
Voelt u zich geroepen en wilt u meer informatie, neem dan contact op met diaken 
Jos van Adrichem (06-46524982 of diaken.josvanadrichem@p4ev.nl). 

20200301 Kleur bekennen maart 2020 

In een verhuisdoos in de kelder bewaar ik een verzameling scoutingdassen. Ik heb 
er meer dan honderd. Heel af en toe krijg ik er nog een van iemand, maar ja, ei-

genlijk doe ik er niets meer mee. Toen ik nog wat actiever was (☺), kon ik alle 
scouts uit de regio herkennen aan de kleur van de das en ook al is er veel veran-
derd, ik kom nog een heel eind denk ik. Je was er trots op, je maakte deel uit van 
een groter verband en iedereen mocht dat zien. Een nieuweling moesten we dat 
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weleens uitleggen: je doet je uniform aan, das erbij en als je de weg kwijt raakt 
(‘padvinder..’), dan brengt de eerste de beste agent je zo naar ons clubhuis. En 
niet lang daarna droeg hij het net zo trots als mensen die al jaren meededen.  
Wat een verschil met ons, ‘kerkmensen’, is dat eigenlijk; je ziet ze niet en je hoort 
ze niet...  Dat was anders, toen wij de klokken luidden voorbij de start van de actie 
Kerkbalans. Toen hebben we nog eens flink van ons laten horen. Dat zouden we 
vaker moeten doen, denk ik. Er zijn vast heel veel mooie gelegenheden waarbij we 
kunnen laten zien dat we er zijn! We hebben een boekje vol met activiteiten! 
Maar meedoen: daar hoort u mij niet over klagen. Ook dit jaar weer zijn er heel 
veel enveloppen van de actie Kerkbalans teruggekomen en de uitkomst ziet er 
veelbelovend uit. Heel hartelijk dank voor uw meedoen! Ik heb het bord achterin 
de kerk weer van nieuwe kleurtjes voorzien en we kunnen de stand weer bijhou-
den. Gaan we het dit jaar weer halen? Ik reken erop! 

Tussenstand vorig jaar in februari € 19.680 
Tussenstand dit jaar in februari € 24.995 

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 

  



 

  

Gebedsintenties maart 

 
 

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe: 

11 - 02  Thea Groenewege-van Hest 

 

  

zo 1 10.00 u. Henk v Gageldonk, Corry Koehler, John Remmerswaal,  
ov oud Kerrebijn-Rijns 

di 3 10.00u. Uit dankbaarheid, voor een wonderbare genezing van Tjerk 

zo 8 10.00 u. Corry van Niel-Kneppers, Nicolaas vdr Waart, Jan Giezeman, 
voor een wonderbare genezing van Tjerk 

di 10 10.00 u. Astrid de Bruijn-Oud, voor een wonderbare genezing van Tjerk 

zo 15 10.00 u. Greet Boek-Beijersbergen, ov oud Hartman-v Niel, Lida Deter-
mann en Wout Denie, ov fam vdr Ark-v Veen, voor een 
wonderbare genezing van Tjerk 

di 17 10.00 u. Uit dankbaarheid 

zo 22 10.00 u. Bets Hoogerwerf- vdr Laan, Cootje Boek-de Waal, Daniel 
Sax vdr Weijden, Aleida Akkerman-Sax vdr Weijden, Anton 
Wessels en ov fam 

di 24 10.00 u. Uit dankbh 

zo 29 10.00 u. Henk v Gageldonk, Corry v Niel-Kneppers, Gerard Jeursen 
en fam, John Remmerswaal, ov oud Jan en Dien Stokvis-
Vonk, ov oud Kerrebijn-Rijns, Jan Giezeman 
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Liturgisch rooster maart 

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 februari bedroeg €  783,82 

zo 1 10.30 u. Gezamenlijke viering in de Titus Brandsma kerk 

di 3 10.00 u. Viering 

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

di 10 10.00 u. Viering 

zo 15 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Cantorij 

di 17 10.00 u. Viering 

zo 22 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor 

di 24 10.00 u. Viering 

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

di 31 10.00 u. Viering 

za 4  
17.00 u. 

Palmpasen 
Eucharistieviering m.m.v. Cantor 

zo 5  
10.00 u. 

Palmpasen 
Eucharistieviering m.m.v. project kinderkoor Alle4 

di 7 10.00 u. Boeteviering 


