Nieuwsbrief 2
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Tijdens de corona-crisis; 3 april 2020
Beste parochianen,
Voor u ligt de tweede reguliere nieuwsbrief die het parochieteam in
samenwerking met de pastoraatgroepen wekelijks wil uitbrengen. Deze keer
met enkele aanvullingen op de eerder door de bisschoppen gecommuniceerde
maatregelen, de vieringen die we via internet verzorgen, informatie over de
Goede week en natuurlijk de bijdragen van de vier locaties.
Via het centraal parochiesecretariaat mochten we van u een aantal hele
positieve reacties ontvangen op de eerste uitgebreide nieuwsbrief. Daarvoor
onze hartelijke dank. De situatie is voor ons allemaal nieuw. Het is daarom ook
voor ons fijn iets van u terug te mogen horen.

Aanvulling op de maatregelen van de bisschoppen
De Nederlandse bisschoppen hebben op 26 maart een besluit genomen over
nog openstaande vragen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke
overheid en in lijn met een decreet dat het Vaticaan op 25 maart heeft
uitgebracht. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het
verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen.
Naast de maatregelen dat er tot en met Pinksteren geen publieke vieringen
zijn, en dat bij de besloten vieringen alleen de daarvoor strikt noodzakelijke
bedienaren mogen zijn, geldt nu ook dat slechts de celebrant de heilige
communie nuttigt. Bij het uitreiken van de communie aan de andere
noodzakelijk aanwezigen kan namelijk de voorgeschreven afstand van
anderhalve meter niet worden gehandhaafd en ook het delen van de
communie kan onveilig zijn.
Op de site van de rijksoverheid worden in verband met het afgelasten van
samenkomsten uitzonderingen genoemd voor religieuze en
levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Zo mogen uitvaarten en
huwelijksvieringen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 30 personen
(inclusief de voorganger).
De bisschoppen hebben het volgende besloten:
• Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk
gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte
maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
• De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt,
omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan
worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan
zijn.
Andere publieke vieringen dan uitvaarten en huwelijksvieringen staan de
bisschoppen niet toe. ‘We beseffen dat dit laatste voor gelovigen moeilijk zal
zijn. Voor ons is dit ook geen gemakkelijk besluit, maar we doen dit omdat we
onze verantwoordelijkheid serieus nemen, met name ook voor onze gelovigen
die tot de risicogroepen behoren. Het huis van God, de eredienst aan God mag

geen bron van besmetting van mensen worden,’ aldus de Nederlandse
bisschoppen.

Vieringen via internet
De allereerste poging om een viering via het internet aan u beschikbaar te
stellen was niet het succes waar we op hoopten. In de tussentijd hebben we de
techniek verbeterd en zijn we verhuisd naar de kapel van de Emmaus.
Afgelopen zondag heeft u hiervan het resultaat kunnen zien. Alleszins een hele
verbetering en ook nu wordt weer hard gewerkt om het nog beter te maken en
daarnaast ook een oplossing te zoeken voor een muzikale invulling. In ieder
geval voor een begeleiding met orgel en met ruim voldoende afstand zodat we
blijven voldoen aan de uitgevaardigde maatregelen. Uit de bezoekstatistieken
blijkt dat afgelopen zondag ruim 50 mensen de livestream hebben bekeken. In
de afgelopen dagen is ook de opname nog eens zo’n 45 keer teruggekeken.
Zeker geen slecht resultaat.
Wij kijken nog of het eenvoudig mogelijk is een soort knop prominent op de
hoofdpagina van de website te zetten (www.p4ev.nl) zodat u direct door kan
naar de live uitzendingen.
Via deze weg willen we iedereen, maar vooral Niels Vrolijk en Peter The
bedanken voor het vele werk om dit technisch mogelijk te maken.

Palmzondag en palmtakjes
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat tijdens de besloten
eucharistieviering op Palmzondag (5 april) de palmtakjes worden
gezegend. Volgens het decreet van het Vaticaan van 25 maart dient de
opening van de besloten Palmzondagviering echter zonder processie, plechtige
intrede of zegening van de palmtakken plaats te vinden. Pastoor Dernee zal nu
de palmtakken aansluitend aan de viering zegenen, zodat u dit ook via de
livestream kunt volgen.
Een gezegende palmtak kunt u de komende weken (ook na Pasen nog) tijdens
één van de momenten van kerkopenstelling ophalen. In verband met
besmettingsgevaar zullen de palmtakken zodanig worden neergelegd dat
niemand anders uw tak en u geen tak van een ander hoeft aan te raken. Wij
vragen u wel om de voorgeschreven 1,5 meter-afstand in acht te nemen en zo
nodig rustig op uw beurt te wachten.

Goede week
Over de tijden van kerkopenstelling en de besloten, via livestream te volgen,
vieringen bent u met de vorige nieuwsbrief geïnformeerd. Nog even kort:
- in de Goede Week zijn de Maria van Eik en Duinen, op dinsdag, en de
Emmaus, op woensdag, van 10.00 tot 12.00 uur geopend voor stil gebed.
- alle vier de kerken zijn zowel op Witte donderdag als op Goede vrijdag van
15.00 tot 17.00 geopend voor stil gebed.
- op Stille Zaterdag is alleen de Emmaus, van 13.00 tot 15.00 uur geopend
voor stil gebed.
- de besloten, via livestream, te volgen vieringen op Witte Donderdag en
Goede Vrijdag beginnen om 19.00 uur en de Paaswake begint om 21.30
uur.
Tijdens de momenten van kerkopenstelling in de Goede Week liggen, naast
een palmtakje, voor u missaaltjes met de liturgie van Witte Donderdag, Goede
Vrijdag, de Paaswake en Paaszondag gereed om mee naar huis te nemen,
zodat u daar de besloten viering die u via livestream volgt, goed mee kan

vieren. Voor het ‘op afstand’ meevieren van de Paaswake kunt u dan ook een
Paaskaarsje meenemen.
Een eventueel bestelde huispaaskaars ligt vanaf de kerkopenstelling op Goede
Vrijdag voor u gereed, maar kan ook na Pasen nog worden afgehaald op de
locatie waar u de kaars hebt besteld.
Kruisweg op Goede Vrijdag
Bij de verschillende geloofsgemeenschappen van de parochie is het
gebruikelijk om op Goede Vrijdag 's middags bijeen te komen voor de
Kruisweg. Ook deze bijzondere manier van het gedenken van het
lijdensverhaal van Christus en het samen mediteren, bidden en zingen, moeten
we dit jaar helaas missen. Om voor u zelf de Kruisweg te 'bidden' zorgt het
pastoraal team er voor dat op Goede Vrijdag een film met beelden van een
Kruisweg en gesproken teksten beschikbaar is op internetpagina
https://p4ev.nl/live,

Berichten van onze gemeenschappen
Uit de Maria van Eik en Duinen
Toen ik voor het eerst als vaandrig met de scouts van de Sint Paulusgroep op
kamp ging, wist ik niet wat ik zag. Door het bos rolden ze lange draden uit van
de ene tent naar de andere en naar de staftent. In elke tent stond een oude
veldtelefoon, verbonden met de centrale. Een draai aan de slinger en zo
konden ze laten weten met wie ze wilden spreken, ook al was die ander op een
heel andere plek in het bos. Dat scheelde een hoop geschreeuw en geloop,
maar het was vooral heel leuk! Zo hielden ze contact met elkaar..
Ja, ik moest er wel aan denken toen we van de week te horen kregen van de
lockdown, intelligent of niet. Het effect is dat we niet meer naar buiten kunnen,
doen wat we deden, elkaar zien, praten met elkaar. Nu besef je eigenlijk pas,
hoe belangrijk dat contact is. Ook al ging het bij de scouts dan over allerlei
onbenullige wissewasjes, nu merk je dat zelfs vluchtig contact de onderlinge
band vasthoudt en versterkt.
Laten we dat vooral doen: contact houden met elkaar, betrokken zijn op de
ander. Bel op, schrijf een kaartje, loop eens langs en zwaai… Op die manier
kunnen we toch iets wáár blijven maken van samen parochie zijn. Het is
belangrijker dan ooit dat we elkaar vasthouden.
Gerard van Dijk
Uit de Pastoor van Ars
Ars kroniek
Op 17 februari overleed Gerard Dirkse (geb 2/5/1938). Het afscheid op 24
februari in de Pastoor van Ars kerk werd geleid door diaken Kuhlmann.
Op 1 maart overleed Corry Vogels, dierbare vriendin voor meer dan een halve
eeuw van Alice de Paauw. De uitvaart vond plaats op 10 maart vanuit de Ars
en werd geleid door pater Hayon m.m.v. het parochiële rouw&trouw koor.
Beide dames waren decennialang trouwe steunpilaren in de Ars.
Op 19 maart vond de uitvaart plaats van de heer Koning, op Westduin, waar
pater Hayon hem de absoute verleende. Hij was broer van ‘onze’ An Koning.
Bonnhoeffer:
Op Witte Donderdag 9 april is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog
Bonnhoeffer stierf in het concentratiekamp Buchenwald. Zijn leven lang had hij
als dagelijkse leidraad de ‘losungen’: dagteksten uit het Oude en Nieuwe
Testament die sinds 1731 jaarlijks worden uitgegeven door de Evangelische
Broedergemeenschap. Ook wel Hernhutters genoemd. Inmiddels verschijnen

de teksten, dit jaar de 290e jaargang, wereldwijd in 50 talen! Het
maandelijkse Leerhuis van pater Vervooren in de Pastoor van Ars kerk stond
dit jaar 2019/2020 in het teken van Bonnhoeffer.
Op 9 april is de dagtekst het Evangelie van Marcus 14, vers 26 ev: de
beroemde tekst waarin Jezus tegen Petrus zegt dat voordat de haan 2x
gekraaid heeft, Petrus hem 3x verloochend zal hebben. Hopelijk verloochenen
wij hem niet, juist niet in deze ongewisse tijd. Jezus zegt immers op 19 maart
j.l. tegen Jozef “vreest niet, want ik ben bij U”.
Meer informatie: www.nederland.ebg.nl/dagteksten
Avond van de Martelaren
Op Goede Vrijdag bidt paus Franciscus de Kruisweg bij het Colosseum in
Rome, symbool voor de eerste martelaren. Op 3 april zou in de
Nicolaasbasiliek in Amsterdam weer de ‘Avond van de Martelaren’ gehouden
worden. In dat verband schreef parochiaan Marc Wolters onderstaand artikel;
wellicht in deze tijden niet onze eerste prioriteit, maar toch actueel, zeker als
we ook zorgverleners als martelaren zien.
In 2012 woonde ik voor de eerste keer de ‘Avond van de martelaren’ bij in
Amsterdam. Na de vespers volgde een eucharistieviering met aandacht en
gebed voor de 200 miljoen christenen die wereldwijd om hun geloof worden
vervolgd. Vele duizenden worden jaarlijks om hun geloof gedood. Diverse
bisschoppen, zusters en broeders van kloosterorden waren aanwezig,
waaronder kardinaal Simonis en bisschop van Luyn alsmede de aartsbisschop
van Pakistan. Het was indrukwekkend en emotioneel: Ik heb het intens
beleefd: er heerste minutenlang doodse serene stilte. Na het welkom door de
directeur van ‘kerk in nood’ waren er schrijnende getuigenissen van vervolgde
christenen. Daardoor werd pijnlijk duidelijk dat in de media- binnen een steeds
meer geseculariseerde samenleving- deze getuigenissen goeddeels
doodgezwegen worden. Getuigenissen van wat vervolgde christenen
doormaken is belangrijk om bewustwording ervan te vergroten. Als het
(h)erkend wordt als urgent probleem kan er internationaal meer aandacht voor
komen en kunnen regeringen elkaar erop aanspreken. Deze persoonlijke
verhalen hebben een enorme impact op de aanwezige gelovigen, waarvan er
vele naar voren kwamen om een lichtje van geloof, hoop en medeleven te
branden. Het jaar erop was de sfeer nog intenser en ontroerender, vooral door
de getuigenis over de 13-jarige Aushmah uit Punjab die door een groep
mannen is verkracht en gewurgd.
Ik beveel u het volgende gebed aan: ‘Barmhartige God, zoals Jezus zijn zware
kruis zelf heeft opgenomen, dragen de slachtoffers van religieus extremisme
met veel moed hun eigen kruis door het leven. Wij vragen U: laat hun grote
trouw en standvastigheid voor ons een krachtig voorbeeld van geloof zijn. Geef
dat hun lijden vrucht draagt voor onze wereld. Help ons in ons eigen leven alle
beproevingen te verdragen uit liefde tot U. Uw zoon Jezus Christus schenkt
genezing en leven aan allen, die hij aanraakt en aanziet. Open de ogen van
velen voor uw boodschap van waarachtig leven. Geef dat de voorbeelden van
paters als Frans van der Vlugt velen mogen aanzetten tot daden van
christelijke naastenliefde en dat hun dood vruchten draagt voor onze wereld’.
Uitspraak van de maand
“Ik begrijp niet waarom er mensen sterven, maar ik kan wel degene volgen die
mij laat zien hoe ik kan leven”.
James Martin, Jezuïet en priester (VS) in Trouw op 27 maart j.l.

Uit de Titus Brandsma
Vanuit de geloofsgemeenschap Titus Brandsma zijn twee inspirerende en
bemoedigden teksten aangedragen. De eerste is ongeveer vierenhalve eeuw
geleden geschreven door Teresa van Avila:
Laat je door niets verwarren,
laat je door niets schrik aanjagen.
Alles vergaat.
God verandert niet.
Geduld bereikt alles.
Wie zich houdt aan God
die zal het aan niets ontbreken.
God alleen volstaat.
De volgende tekst is van de hand van Loek Ruijters:
Lenteklus
Terwijl een tweetal hamers in een mogelijk amusante, doch eentonige dialoog
verwikkeld is – ook in mijn omgeving neemt men kennelijk de omstandigheden
te baat en blijkt menig man (help..!) een klusser – verpoos ik op veilige
gehoorafstand voor de gelegenheid in de tuin, met een boek en in de zon. De
weersomstandigheden zijn op dit moment dusdanig dat zij genoeg uitnodigend
zijn om de opgelegde quarantaine als een verkapte vakantieperiode te ervaren.
Die schijn tracht ik althans zoveel mogelijk op te houden… In de praktijk laten
de gedachten over de onwezenlijke malaise waarin wij ons bevinden mij echter
niet los. Dicht bij huis – in de meest letterlijke zin – worden de vele plezierige
ontmoetingen die ik parochiebreed doorgaans mag ervaren node gemist. Er is
veel contact weliswaar…, maar op afstand. De minimaal driewekelijkse
ontmoetingen met de kleinkinderen zijn gereduceerd tot een enkele liveverbinding per telefoon. Klein leed…, maar dan toch… Verder van huis
bevinden veel mensen zich in veel schrijnender omstandigheden. De media
informeren ons dagelijks (en terecht) over de gang van zaken, wereldwijd. De
viruscrisis heeft pandemische vormen aangenomen en veroorzaakt
zorgwekkende ontwikkelingen..!
Ik hoop van harte dat allen die in welke vorm dan ook geconfronteerd zijn of
worden met deze beproevingen ze uiteindelijk mogen doorstaan…!
Het ritmisch tuingereedschap heeft inmiddels plaatsgemaakt voor het vrolijk
gekwetter van een eksterechtpaar. De lente is immers begonnen…; laten ook
wij daar dan toch maar – voor zover mogelijk - van genieten…
Loek Ruijters

Uit de Emmaus
Initiatief van jongerengroep Inside Out
Door de jongeren van Inside Out is het volgende initiatief genomen:
Met een poule van helpende handen proberen wij de meest kwetsbare mensen
van onze parochie die in deze corona-crisistijd wat hulp of bijstand kunnen
gebruiken, bij te staan. Dit kan zijn door iemand af en toe op te bellen, een
boodschapje voor iemand te doen of de nieuwsbrief rond te brengen. Uiteraard
wordt dit gedaan op een manier waarbij met ieders gezondheid rekening wordt
gehouden.
Zou u het fijn vinden als een van ons u af en toe opbelt? Of heeft u hulp nodig
bij het doen van boodschappen? Laat u dit dan weten aan het centraal

parochiesecretariaat (cps): cps@p4ev.nl of 070 3080414. Via het cps komt uw
aanmelding bij ons, zodat wij contact met u kunnen opnemen.
Wilt u zelf hulp bieden? Meldt u zich dan ook aan bij het centraal
parochiesecretariaat. U wordt dan opgenomen in de poule met vrijwilligers die,
in welke vorm dan ook, in deze tijd iets voor een ander willen betekenen. In
overleg met de coördinator van deze poule, Bart van Leeuwen, wordt gekeken
wanneer en hoe vaak u ingezet kunt worden.
Roos Verheijen en Bart van Leeuwen

Bereikbaarheid van de parochie
Door de sluiting van de kerken zijn ook de secretariaten op de locaties niet
altijd goed bereikbaar. Wel wordt op het moment dat de kerk is opengesteld de
brievenbus geleegd. U kunt dus altijd een briefje achterlaten. Wilt u met
iemand in gesprek komen of heeft u een dringende boodschap dan kunt u
natuurlijk altijd contact opnemen met het centraal parochiesecretariaat
(cps@p4ev.nl of via telefoon:070 3080414). Zij zorgen er dan voor dat u met
de juiste persoon of personen in contact wordt gebracht.

Samen zijn we sterker, uw hulp gevraagd
Delen van de nieuwsbrief

We zijn heel blij dat we deze nieuwsbrief aan een deel van de parochianen per
mail kunnen versturen. Zo kunnen wij hen optimaal op de hoogte houden. Een
groot deel beschikt echter niet over internet. Helaas kunnen we de papieren
nieuwsbrief niet elke week bij deze mensen bezorgen.
Mogelijk kunnen we er samen voor zorgen dat in ieder geval een deel van hen
toch geïnformeerd blijft:
- Als u deze nieuwsbrief per mail ontvangt en u kent een mede-parochiaan in
uw directe omgeving die geen emailfaciliteiten heeft, dan wilt u misschien
de nieuwsbrief voor hem/haar uitprinten en bij hem/haar in de brievenbus
doen of hem/haar opbellen en de belangrijkste informatie doorgeven.
- Als u de geprinte versie van de nieuwsbrief in de kerk ophaalt voor u zelf,
dan kunt u er mogelijk ook één meenemen voor een parochiaan in de buurt
en bij hem/haar in de brievenbus doen.

Dank u wel

Het is mogelijk dat u nu een papieren versie van de nieuwsbrief uit de kerk hebt meegenomen,
terwijl u beschikt over emailfaciliteiten en de digitale nieuwsbrief dus heel eenvoudig per mail
kunt ontvangen. Indien u dat wenst, kunt u dat via een mailbericht (cps@p4ev.nl) of
telefoontje (070 3080414) aan het centraal parochiesecretariaat kenbaar maken

