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Nieuwsbrief 15  
R.K. Parochie de Vier Evangelisten 
Tijdens de corona-crisis; september 2020 
           

 
Beste parochianen, 
 
De vakantieperiode loopt van lieverlee ten einde. Mijn zomervakantie zit er in ieder geval 
weer op. Wij hadden als gezin dit jaar geen behoefte om ergens naartoe te gaan en dan 
mogelijk geconfronteerd te worden met lokale maatregelen waardoor we in onze vrijheid, 
om tijdens de vakantie te doen waar we zin in hebben, te worden beknot. Ook de 
gedachten dat het door mogelijke maatregelen lastig zou worden om weer thuis te komen, 
hield ons tegen. Dus lekker thuis gebleven en diverse klussen ter hand genomen. Eigenlijk 
best hard gewerkt, heerlijk met de handen en tevreden over het resultaat. Ja, zelfs met het 
hete weer zijn we doorgegaan, mijn vrouw en ik, en de kinderen die vrij van studie of werk 
en thuis waren. Mijn motto bij dat hete weer is dan: net doen of het er niet is en gewoon 
doorgaan. Dat kun je bij heet weer wel zeggen, maar niet in relatie tot het corona-virus. De 
afgelopen weken is ons maar weer eens duidelijk geworden dat we niet net kunnen doen 
alsof het er niet meer is en lekker ons gang kunnen gaan. Na de toespraak van onze 
premier lijken, afgelezen aan het verminderde aantal nieuwe coronabesmettingen, de 
mensen zich toch weer wat beter aan de afspraken te houden en rekening te houden met 
elkaar. Diaken Paul Kuhlmann vraagt daar  in zijn pastoraal woord, met het zicht op de 
internationale vredesweek, ook de aandacht voor.  
Ondanks het feit dat het coronavirus nog steeds op de loer lijkt te liggen om toe te slaan, 
weerhoudt dat steeds minder mensen om naar de kerk te komen. We zien bij de vieringen 
nog niet alle mensen die we voor de corona-crisis wel in onze kerken ontmoetten, maar 
gelukkig groeit het aantal parochianen dat naar de kerk komt licht. Positief is ook dat het 
toedienen van de doop weer plaats kan vinden en dat de vieringen van de eerste heilige 
communie en het vormsel, die in het voorjaar geen doorgang konden vinden, nu voor dit 
najaar ingepland zijn. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.  
Er wordt ook hard nagedacht hoe de muzikale ondersteuning van de vieringen wat meer 
kan worden uitgebreid. Samenzang is nog niet mogelijk, een compleet koor is vaak ook 
nog lastig, maar mogelijk kunnen vanuit de koren enkele leden de zang verzorgen. De 
zorg is dat dit zowel voor de zangers als de kerkgangers verantwoord gebeurt. De 
muzikaal coördinator, koorleiders, pastoraatgroepen en beheercommissies zullen er de 
komende tijd hun hoofd over buigen.  
Ook enkele andere activiteiten gaan weer voorzichtig van start. Handwerkgroep ‘Steek 
voor Steek’ is al een keer, in plaats van in de Luifel,  
in de ontmoetingsruimte van de H. Familiekerk bijeengekomen. Het Leerhuis  
in de Pastoor van Ars en de leesgroep in Maria van Eik en Duinen gaan  
1 september van start. U treft bij de betreffende gemeenschappen de nodige informatie 
over deze activiteiten aan. Bij alles wat we doen, doen we ons best om dat zo corona-
proof mogelijk te doen. Van u vragen wij daarom om alleen aan activiteiten deel te nemen 
als u geen klachten hebt die in verband kunnen worden gebracht met corona of wanneer u 
het vermoeden heeft recent in contact te zijn geweest met iemand die corona heeft. De 
(bege)leiders van de activiteiten zijn verantwoordelijk dat de maatregelen tijdens de 
activiteit worden gehandhaafd. Zij kunnen die verantwoordelijkheid alleen dragen als zij 
kunnen rekenen op uw medewerking. Bij voorbaat dank daarvoor! 
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Wat de nieuwsbrief betreft is vanuit de Emmausgemeenschap het initiatief genomen voor 
de start van een nieuwe rubriek: ‘In de kijker’. In deze rubriek wordt elke maand een 
parochiaan ‘in de kijker’ geplaatst. Drie onderwerpen vormen de basis van het verhaal: 
‘jouw relatie met de kerk vanaf je jeugd’, ‘hoe ben je met de parochie in aanraking 
gekomen?’ en ‘welke activiteiten doe je momenteel in of in relatie tot de parochie?’. Als u 
iemand weet die u op deze wijze ‘in de kijker’ zou willen plaatsen, schroom dan niet om 
die naam aan de redactie (centraal parochiesecretariaat) door te geven. Helemaal 
fantastisch is het natuurlijk als u zelf met die persoon in gesprek gaat en naar aanleiding 
daarvan het verhaal schrijft en instuurt. Hopelijk gaat dit leiden tot mooie verhalen vanuit 
onverwachte hoeken van de parochie ter inspiratie van menig lezer. Ook voor wat betreft 
deze editie van de nieuwsbrief wens ik u veel leesplezier toe!   
 
Namens het parochieteam, diaken Jos van Adrichem 
 

Van het pastoraal team 
 
De maand september staat voor mij in het teken van de jaarlijkse Vredesweek. In 2020 
heeft deze week als thema: “Vrede verbindt verschil”. De groeiende diversiteit in 
Nederland roept veel reacties op: nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook angst en 
onbegrip voor het onbekende tot aan uitingen van discriminatie en racisme. De 
vredesweek 2020 gaat over het omgaan met die verschillen, verschillen in cultuur, 
gebruiken, huidskleur en religie. Het draait vaak om de spanning die ontstaat tussen 
enerzijds de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele vrijheid van mensen en 
anderzijds welk gedrag en welke publieke uiting daarvan door de ander geaccepteerd en 
getolereerd wordt. Het is belangrijk om het verhaal van een ander te leren kennen, in 
plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. 
 
De apostel Paulus schreef hier al over in zijn brief aan de Christenen van Filippi. In het 
tweede hoofdstuk zegt hij: “Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of 
opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander belangrijker 
vinden dan jezelf. Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg juist voor elkaar “. Dit is de 
boodschap van Paulus in de eerste eeuw van onze jaartelling. We kunnen concluderen 
dat deze boodschap nog altijd geldt, ook in 2020. Er is niet veel veranderd.      
In een tijd van globalisering vallen de grenzen weg. De hele wereld is eigenlijk de 
gemeente die door Paulus wordt aangesproken. De vraag naar vrede is niet het probleem 
van de ander. Het is het probleem van de hele wereld, waarvan wij allen deel uitmaken en 
waarvoor wij de ogen en oren dus niet kunnen sluiten. De ander ervaren als lid van 
dezelfde wereldbevolking, dezelfde gemeenschap, vraagt van ons de ander als 
gelijkwaardige tegemoet te treden. En Paulus roept ons op om zelfs een stapje verder te 
gaan: de ander als een verrijking zien maakt die ander belangrijker en onszelf 
bescheidener. 
 
Vrede betekent verbinding zoeken op uitnodiging van de ander. Zo maak je het verschil. In 
die zin kun je zeggen: “Vrede Verbindt Verschil”. Op 21 september is het weer de 
internationale dag van de vrede. Juist in onze stad Den Haag, waar het Vredespaleis, en 
het Internationale Hof van justitie zetelt, is het van groot belang dat wij er alles aan doen 
om de vrede ook werkelijk gestalte te geven. Juist ook in deze bijzondere tijd, waarin we 
merken dat er voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen zijn, dat er soms 
onvoldoende rekening wordt gehouden met de ander en het aanspreken op elkaars 
gedrag niet wordt getolereerd. Aan de andere kant zien we gelukkig dat bij veel mensen 
de zorg voor de medemens sterk toeneemt. Het is heel hartverwarmend dat zovele 
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mensen zich het lot van anderen aantrekken. Allerlei initiatieven worden ontplooid: de 
extra boodschappen voor de oudere buurvrouw, het bezoek of telefoontje aan de 
eenzame of zieke, het klusje dat gedaan moet worden bij iemand. En waar we misschien 
soms ook wat meer bij stil mogen staan, is dat wij ons in Nederland gelukkig mogen 
prijzen dat de gezondheidszorg, in vergelijking met vele andere landen, goed geregeld is 
en dat er in de wereld, ook wat dat betreft, grote verschillen zijn. Juist ook over dit soort 
verschillen gaat deze vredesweek van 2020.  
 
We leven in Nederland al 75 jaar in vrede en vrijheid. Die zijn er niet vanzelf gekomen, en 
blijven ook niet vanzelf zo bestaan. En ja, er zijn spanningen in de samenleving, maar 
laten we ons best doen om toch vredig met elkaar samen te leven en met elkaar in 
gesprek te blijven. Vrede verbindt verschil. Vrede verbindt ons met alle anderen, met 
elkaar. 
 
Paul Kuhlmann, diaken. 
 

Vieringen in september 
Wij ontmoeten u graag tijdens de vieringen in de kerk. Er zijn wat corona-regels waar we 
ons aan moeten houden, maar die wennen snel en ze zijn er voor ons aller veiligheid. Laat 
u zich er alstublieft niet door weerhouden. Kom en vier mee met de gemeenschap in de 
voor u vertrouwde kerk!  
 
Hieronder treft u het overzicht van de in september geplande zondagsvieringen aan.  
 
 
 
 
 
 
Datum Dag  EMM MED ARS TB 

05 sep zat. 23e zondag 
d.h. jaar 

13.00 u. E 
Dernee  

 17.00 u. E 
Hayon 

 

06 sep zon. 23e zondag 
d.h. jaar 

10.00 u. E 
Dernee 

10.00 u. W&C 
Wielzen  

10.30 u. E 
Hayon   

10.30 u. E 
Pex 

12 sep zat. 24e zondag 
d.h.jaar 

13.00 u. E 
Hayon 

 17.00 u. E 
Hayon 

 

13 sep zon. 24e zondag 
d.h. jaar 

10.00 u. E  
Hayon 

10.00 u. E 
v.d. Geest    

10.30 u. W&C 
Kuhlmann 

10.30 u. E  
Pex 

19 sep zat. 25e zondag 
d.h. jaar 

13.00 u. E. 
Hayon 

 17.00 u. E 
Hayon 

 

20 sep zon. 25e zondag 
d.h. jaar 

10.00 u. E 
Hayon 

10.00 u. E 
Groenewegen  

10.30 u. E 
Vervooren  

Oec. viering in 
de Bergkerk 

26 sep zat. 26e zondag 
d.h. jaar 

13.00 u. E 
Dernee 

 17.00 u. E 
Hayon 

 

27 sep zon. 26e zondag 
d.h. jaar 

10.00 u. E 
Dernee 

10.00 u. W&C 
v. Adrichem   

10.30 u. E 
Hayon  

10.30 u. E 
Pex 

E= Eucharistieviering, W&C= Woord- en Communieviering. 
 
In het weekend van 19 en 20 september zou er normaal gesproken een deur- of tweede 
collecte plaatsvinden in het kader van de Vredesweek, ten bate van PAX Vredeswerk. Na 
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deze vieringen zult u bij het naar buiten gaan in een aparte schaal, mand of offerblok uw 
bijdrage voor dit doel kunnen deponeren. Eventueel kunt u uw bijdrage aan dit doel ook 
overmaken aan de parochie (zie onder de kop ‘collecte’). Vermeld u dan bij de overmaking 
duidelijk dat het ten bate van PAX Vredeswerk is. Ook kunt u uw bijdrage natuurlijk 
rechtstreeks aan PAX overmaken:  
NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. PAX, Utrecht o.v.v. ‘donatie vredesweek’.  
 
Ook bij onze vieringen op werkdagen bent u van harte welkom. Deze vinden standaard 
volgens onderstaand schema plaats. 
 

Geloofsgemeenschap viering op werkdag 

Maria van Eik en Duinen dinsdag      10.00 u 

Emmaus woensdag 10.00 u 

H. Pastoor van Ars donderdag  10.00 u 

Titus Brandsma vrijdag 10.00 u 

 

Oecumenische Vrededienst 
Op zondag 20 september is er in het kader van de vredesweek een oecumenische 
vrededienst in de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan 50A.  
De viering begint om 10.00 uur. In de H. Familiekerk (Titus Brandsma) is er dan geen 
viering. 
U kunt zich voor de dienst in de Bergkerk aanmelden door een mail te sturen 
naar bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl. Alleen als u geen mail kunt versturen, kunt u 
bellen met koster Leonore Brons op nummer 06 - 8148 6757. Als u daar geen gehoor 
krijgt, kunt u bellen met Joost Smits 070 – 3683966. Wilt u in uw mail of aan de telefoon 
graag aangeven, dat u gemeentelid of bezoeker van de Heilige Familiekerk bent? Dit 
opdat de beschikbare plekken rechtvaardig worden verdeeld. Wij vragen u uiterlijk vrijdag 
voor de dienst uw reservering door te geven. U ontvangt een bevestiging van uw 
reservering. Wanneer er zich te veel mensen aanmelden, wordt u wellicht gebeld dat u 
helaas niet kunt komen." 
 

Doopviering 
De doopviering deze maand vindt plaats op zondag 27 september a.s. bij de 
geloofsgemeenschap Titus Brandsma. In het pastoraal team is afgesproken dat het 
toedienen van het sacrament van het doopsel, in deze tijd van de corona-maatregelen, in 
principe buiten de zondagsviering plaatsvindt. Dat wil zeggen dat er een aparte 
doopviering plaatsvindt, ongeveer een half uur na het beëindigen van de zondagsviering. 
Ook is er afgesproken dat tijdens één doopviering maximaal drie kinderen worden 
gedoopt, om zodoende zo goed mogelijk invulling te kunnen geven aan het door de 
bisschoppen vastgestelde coronaprotocol. Als u uw kindje die zondag wilt laten dopen, 
neem dan tijdig contact op met het centraal parochiesecretariaat (cps@p4ev.nl of 070-
3080414). U ontvangt dan (per mail) een aanmeldingsformulier en een uitnodiging voor de 
bij te wonen voorbereidingsavonden die ook in de Titus Brandsma zullen plaatsvinden. 

 
Kerktoetreders 
Tijdens de eucharistieviering van zondag 27 september in de Emmaus zullen we twee 
nieuwe parochianen in ons midden opnemen. Zij hadden zich, begeleid door pastor 
Duncan Wielzen, al voorbereid om tijdens de afgelopen Paaswake tot de kerk toe te 
treden. Omdat toen vanwege de coronacrisis geen publieke Paaswake kon plaatsvinden, 
is het toedienen van het initiatiesacrament uitgesteld. We zijn verheugd dat dit op de 
laatste zondag van september alsnog kan plaatsvinden.  

mailto:bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl
mailto:cps@p4ev.nl
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Sacramenten eerste heilige communie en vormsel      
Ook voor de in mei geplande vieringen waarin kinderen van onze parochie de eerste 
heilige communie zouden ontvangen, geldt dat uitstel niet tot afstel heeft geleid. Deze 
vieringen zijn in de oktobermaand gepland: Maria van Eik en Duinen op 4, H. Pastoor van 
Ars op 11 en Titus Brandsma op 25 oktober. Bij de Emmaus waren dit jaar helaas 
onvoldoende aanmeldingen van eerste communicantjes. 
De toediening van het sacrament van het vormsel, oorspronkelijk gepland op zondag 2 
april, zal nu plaatsvinden op zondag 4 oktober a.s. Bisschop van den Hende zal dan 
voorgaan tijdens de eucharistieviering in de Titus Brandsma en onze achttien vormelingen, 
van wie het geduld op de proef is gesteld, het sacrament toedienen.  
Bij de vieringen van de eerste heilige communie en van het vormsel zal vanwege de 
aanwezigheid van de feestelingen en hun directe familieleden, het aantal plaatsen voor de 
reguliere kerkbezoekers mogelijk niet toereikend zijn. Wij vragen uw begrip als er die 
zondag mogelijk voor u geen plaats in uw eigen kerk is. Bij uw reservering zult u dat 
ontdekken. Waarschijnlijk is er in één van de andere kerken nog plaats en kunt u daar een 
plek reserveren. Een ander alternatief is om thuis de eucharistie via de livestream mee te 
vieren.  

   

Mededelingen van het parochieteam 
 
Aanmelden voor vieringen op zondag en eventuele andere bijzondere 
vieringen 
Om u voor de viering op zondag en eventuele andere bijzondere vieringen (is dan vooraf 
aangegeven) aan te melden, kunt u gebruik maken van het online-reserveringssysteem. 
Dit systeem is bereikbaar op https://meevieren.nl/devierevangelistendenhaag/ 
Als u het lastig vindt om online te reserveren of dat niet kan omdat u zelf niet over internet 
beschikt, dan kunt u het secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen. De medewerker 
op het secretariaat zal dan de aanmelding voor u verzorgen. Zie hiervoor onderstaand 
overzicht: 
 

locatie Aanmelden voor 
viering zondag 

Telefoonnr.  

Emmaus do en vrij 10-12 u 
voorafgaand viering 

070 3665562 

Pastoor van 
Ars 

ma t/m vrij 10-20 u 
voorafgaand viering 

070 3257269 

Titus 
Brandsma 

ma,wo,vrij 9.30-12 u 
voorafgaand viering 

070-3255675 

Maria van Eik 
en Duinen 

do,vrij 10-12 u 
voorafgaand viering 

070 3979413 

 
Ook kunt u voor uw reservering in één van onze vier kerken bellen naar het centraal 
parochiesecretariaat (elke werkdag van 09.30-12.00 uur; 070-3080414).  
 

Livestream-vieringen 
De livestream-vieringen blijken voor veel parochianen een welkom alternatief om deel te 
nemen aan de zondagse eucharistieviering. We hebben er dan ook voor gekozen, ook nu 
we weer publieke vieringen in onze kerken houden, de livestream in stand te houden. Zo 
kunnen parochianen die zich niet meer hebben kunnen aanmelden of om andere redenen 

https://meevieren.nl/devierevangelistendenhaag/
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niet naar de kerk kunnen komen, zij het op afstand, toch aan de viering deelnemen. U 
vindt de livestreamviering via https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live. 
 

Collecte  
In de kerken staan na de viering schalen gereed voor uw bijdrage aan de collecte. Als u 
niet naar de kerk komt of als u het prettiger vindt om in deze tijd het aanraken van cash 
geld te vermijden, kunt u uw bijdrage aan de collecte natuurlijk ook aan de parochie 
overmaken; bankrekeningnummer NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de Vier 
Evangelisten onder vermelding van collecte.  
U kunt daar de weergegeven QR-code voor gebruiken. De 
afgelopen maand hebben we via overmaking van u weer 
zo’n  € 355,- mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke 
dank. Ook natuurlijk veel dank voor de bijdragen die weer 
via de collecteschalen zijn ontvangen.  
 
 

Berichten uit onze geloofsgemeenschappen 
 
Omdat parochianen soms in meer dan één geloofsgemeenschap bekend zijn en/of actief 
waren, worden de overlijdensberichten hieronder in één parochiebreed overzicht 
opgenomen:   

Uit de pastoor van Ars 

 
'Leren het goede te zien'; voorbij de afzijdigheid! 
Bij gelegenheid van de 5e abdijdag, op 4 augustus jl, de sterfdag van de H. Pastoor van 
Ars, hield pater Frans Vervooren, ocd, het evangelie van Lukas 18 tegen het licht. Daarbij 
betrok hij ook het boek ' het raadsel van goed en kwaad' van Christien Brinkgreve. Hij 
beschreef een drieluik vanuit de vraag in Lukas 18, 18-19, "Goede meester, wat moet ik 
doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?".  
Het eerste gaat over nederigheid: blijven bidden en de moed niet opgeven. 'Niemand is 
goed dan God'. Het tweede over je openstellen als kinderen: open je ogen en oren in 
vertrouwen. Zoals de leerlingen in het derde deel: ze begrepen er niets van. Jezus liet zien 
in het voorbeeld van de blinde langs de weg naar Jericho dat vertrouwen, 
onvoorwaardelijke ontvankelijkheid, de redding is: als je ervoor open staat laat Hij je zien 
en blijf je niet langs de weg maar ben of kom je op Zijn weg. Vandaar dat pater Vervooren 
afsloot met het motto: 'voorbij de afzijdigheid'. 
Leerhuis: ‘Leren het goede te zien’ 
Op dinsdag 1 september, van 14 tot 16 uur, start in de Ars weer het Leerhuis van pater dr. 
Frans Vervooren, ocd. Uiteraard met inachtneming van corona maatregelen. 
Toelichting: In de samenleving en de kerken blijft de discussie over goed en 
kwaad actueel. De aloude vraag naar zingeving is hiermee verbonden. 
We diepen het thema uit aan de hand van twee boeken 'De zin van het leven. 
Gesprekken over de essentie van het bestaan' van F. Obbema en 
'Het raadsel van goed en kwaad. Over wat mensen beweegt' van 

Overleden: Bijzonderheden  

Francien Gitz- van Otten 
Ria van Luyn- Wösten 
Maria Vroomans- Steijn 

†10 aug, 82 jaar, MED 
†12 aug, 81 jaar, ARS 
†14 aug, 89 jaar, EMM 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live/
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Christien Brinkgreve. Ook wordt een relatie gelegd met hoofdstuk 18 
uit het Evangelie volgens Lucas. 
De eerste bijeenkomst zoeken we naar de dialoog over deze thematiek, zoals die op de 
abdijdag PvArs op 4 augustus jl. werd gepresenteerd. Met vertrouwen het goede 
onderscheiden in de complexiteit van het leven is een permanent leerproces waarin we de 
ogen léren openen en láten openen. 
Iedereen is welkom. Geen kosten. Maximale capaciteit is 30 personen.  
Daarom wordt aanmelding bij c.montes@hetnet.nl of via de Ars telefoon  
(070-3257269) op prijs gesteld.  
  
Catechese  
In de loop van september (op zijn vroegst 10 sept) hervat ook pater Klemens Hayon de 
katechese in de Ars: één keer per twee weken op donderdag van 11-12 uur na de viering 
van 10 uur. Op dit moment zijn de data nog niet bekend. 

Uit de Emmaus 

 
In de kijker 
Maandelijks treedt in deze rubriek een parochiaan voor het voetlicht. De spits wordt 
afgebeten door  Cisca van der Sluijs, in onze parochie vooral bekend van het organiseren 
van de bedevaarten. Ze is getrouwd met Dolf, die in de parochie Maria Sterre der Zee zeer 
actief is , heeft twee (volwassen) dochters en vier kleinkinderen. 
Kun je vertellen hoe je jeugd in relatie met de kerk is geweest? 
Het geloof  werd bij ons thuis met de paplepel ingegoten. Het was heel vertrouwd. Mijn 
vader was een vermaard koorzanger. Mijn broers waren acoliet. We gingen naar de 
Antonius Abtkerk, daar ben ik vanaf mijn tiende jaar lid geworden van het kinderkoor onder 
leiding van Han van Koert. Ik heb daar meer dan twaalf jaar opgezeten, op het laatst was 
het geen kinderkoor maar vooral een mengelmoes. Zingen is mijn lust en mijn leven! 
Zingen maakt zoveel los, het is voor mij een ideale uitlaatklep. 
Wekelijks gingen we naar de schoolmis in de HH. Martelaren van Gorcumkerk  aan de 
Stadhouderslaan (sinds 2005 buiten gebruik). Na de mis keurig in een rij naar school toe 
waar we dan iets te eten kregen want je moest nuchter zijn als je de communie ontving. 
Pas getrouwd woonden we in de Prins Hendrikstraat en kwamen met De Onze Lieve 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen- kerk in de Elandstraat in aanraking. Mijn dochter Angelique, 
die toen vier was, mocht Maria spelen bij het kindje wiegen. Ik wilde graag het zingen weer 
oppakken en ben lid geworden van het zangkoor Catante Maria Immaculatea, van deze 

kerk. later werd het Cantate Domino (Zing voor de Heer). Dolf 
werd collectant. Ook zong het Nieuwe Stijl koor in de Elandstraat 
met vooral Nederlands repertoire van Huub Oosterhuis. Zij 
zongen naast het altaar, dat was wat moderner! Cantate Domino 
was wat te concertachtig en te klassiek. We waren met te veel 
oude mensen die niet meer naar boven 
op de koorzolder konden komen. In 1992 
werd dit klassieke gemengde koor 
opgeheven.  Vooral de tijd met pater 
Minderop staat me nog goed bij. Hij reed 
altijd op een oude damesfiets  met een 

klein leren tasje aan het stuur. Hij had een goede band met mijn 
dochter Michelle. Hij beloofde haar zijn fiets wanneer hij er niet 
meer was.  Michelle heeft hem na zijn dood gekregen, ze was 

mailto:c.montes@hetnet.nl
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inmiddels 24 jaar. Ze heeft nog jaren op het oude barrel gereden; haar kon niets 
gebeuren, het was voor haar een heilige fiets! 
Hoe ben je met de parochie in aanraking gekomen? 
We waren inmiddels verhuisd naar de Medemblikstraat. Dolf was toegetreden tot het 
bestuur van de Emmaus. In die periode heeft hij samen met een hoop enthousiaste 
vrijwilligers met Pinksteren een ‘openluchtmis’ voor heel Den Haag in het Zuiderpark 
georganiseerd. Een indrukwekkend evenement! Hij was het die mijn naam liet vallen bij de 
toenmalige pastoraal werker Peter de Vries of hij iemand wist om een werkgroep 
bedevaart op te richten. Mijn vrouw heeft alle tijd! Ik ben lid geworden van de Vereniging 
Nederlandse Bedevaarten. (V.N.B.) In 2010 en 2011 ben ik samen met Dolf achter op de 
motor naar Lourdes geweest tijdens de Internationale Militaire Bedevaarten. Zelfs mijn 
ouders hadden in de vijftiger jaren Lourdes per scooter bezocht. Eerst ben ik begonnen als 
aspirant hotelleider, later als organisator van de Lourdesreizen, waarvan ik er in de loop 
der tijd meer dan 25 gemaakt heb. 
Wat spreekt je in het bijzonder aan de bedevaartreizen aan? 
Daar hoef ik niet lang over na te denken! De sfeer, de saamhorigheid, ook de pracht en 
praal, de volle kerken. De mensen komen allemaal met hetzelfde doel: De ontmoeting. Het 
plezier en de vaak diepgaande gesprekken  hebben mij veel inspiratie gegeven. De 
dankbaarheid, de vreugde  en de vriendschap die je er voor terugkrijgt en thuis nog steeds 
deelt met de pelgrims van de parochies van Den Haag. Ik heb ook geleerd dat je ‘bidden’ 
op iedere plaats kunt doen, praten met God kan overal wanneer je maar wilt, wanneer je 
er behoefte aan hebt. Hij is tenslotte altijd bij je! De organisatie van een bedevaart laat ik 
nu graag aan anderen over, maar ik blijf wel beschikbaar als hotelleider. Ik heb zo’n groot 
netwerk opgebouwd! 
Hoe gaat het nu met het zingen? 
Ik heb nog een tijd in het dames- en herenkoor van de Emmaus gezongen. Ik was in de 
Elandstraat Kerk en daar hoorde ik Cantate Domino in een nieuwe samenstelling weer 
zingen! Het is nu een liturgisch koor en het koor zingt op uitnodiging. Ik heb me 
aangemeld in 2009 en vanaf die tijd zing ik met plezier onder begeleiding van Jos Vranken 
jr. in diverse kerken, onder andere de vijfde zondag van de maand en de Kerstnacht in de 
Elandstraat. We zingen onder andere ook regelmatig in de Pastor van Arskerk. Verder 
zingen we met Christus Koning in de Adrianuskerk van Naaldwijk de Krönungsmesse van 
Mozart en geven ieder jaar een Kerstconcert in de Abdijkerk van Loosduinen. 
Doe je nu nog vrijwilligerswerk in de kerk? 
Aan de  geloof- en ontmoetingsdag draag ik (samen met Dolf) mijn steentje bij. Ik ben 
gevraagd om coördinator te worden voor ‘de coronavieringen’. Hard nodig, want de 
maatregelen moeten serieus nageleefd worden om verspreiding te voorkomen, maar  niet 
iedere parochiaan ziet dat in. Vrijwilligerswerk neemt in mijn leven een belangrijke plaats 
in, vooral het contact met mensen vind ik inspirerend. Het kost veel tijd maar ik kan uit 
ervaring spreken: het is geen verloren tijd!  
 
 
Het Geloven in Coronatijd 
Het is een oud gezegde: ‘geloven doe je in de kerk’. En daar probeerde ik een oplossing 
voor te vinden; ‘geloven deed en doe je óók thuis’. Met een paar medeparochianen 
spraken wij af hoe wij thuis ons geloven en het kerkbezoek kunnen beleven. Soms was 
het voldoende dat wij wisten: ‘de ander kijkt ook’. In een ander geval mailden wij met 
elkaar en vertelden dan wat het goede was van ons kerkbezoek’. En als er geen samen-
beleven was? Thuis een kaars laten branden, in het uur dat er een kerkdienst wordt 
gevierd, geeft door de herkenning van een brandende kaars, het gevoel van het samen-
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vieren. Het geloofs-beleven kan op vele manieren. Maar de leidraad van het als gelovende 
mensen sámen-zijn, is toch het gezámenlijk aanwezig zijn tijdens de kerkdienst.    
Onze kerk en de samenleving ‘kennen elkaar’, door wat de kerk al lange tijd wil zijn: 
aanwezig zijn voor de mensen die naar veiligheid zoeken. Door het Coronavirus, moeten 
wij ons dagelijks naar nieuwe omstandigheden voegen.  Nadat er weer méér 
mogelijkheden voor gezamenlijke vieringen ontstonden, is daar in onze 
geloofsgemeenschap zo goed mogelijk op gereageerd.   
Door vrijwilligers worden de mensen naar hun plaats 
begeleid. Ook bij het communiceren zorgen de vrijwilligers 
voor de gewenste gang van zaken. Na afloop van de viering, 
worden de mensen naar de uitgang begeleid. Zónder die 
vrijwilligers, die veel toewijding tonen, zou de nieuwe 
noodzakelijke werkwijze niet kunnen worden uitgevoerd. Dat 
wij een ‘levende geloofsgemeenschap’ zijn blijkt door het 
gemis van de gezamenlijke gezelligheid na de vieringen.  
Het is een driepoot, waar door de mensen van onze geloofs -
gemeenschap op kan worden gesteund: onze kerk, de 
gelovigen en de vrijwilligers, die gezamenlijk een levende 
geloofsgemeenschap mogelijk maken.  
 
Leo Toussaint.    
 

Uit de Maria van Eik en Duinen 

 

‘Samen lezen op dinsdagochtend’ weer van start 

Na het boek ‘De navolging van Christus’ van 

Thomas a Kempis en daarna een lange 

pauze door de coronacrisis en de 

vakantieperiode, vangen we het samen lezen 

weer aan. Vanaf dinsdag 1 september 

komen we weer wekelijks bij elkaar in de 

pastorie. We beginnen om 11.00 uur zodat 

de deelnemers ook deel kunnen nemen aan 

de voorafgaande eucharistieviering die om 
10.00 uur begint. De vaste kern van de 

leesgroep heeft er voor gekozen om de 

komende tijd ‘De verloren Bijbel’ te gaan 

lezen. Het is een boek (auteur J.R. Porter, destijds professor theologie aan de 

universiteit van Exeter, Engeland, Nederlandse vertaling door Rabbijn A. 

Soetendorp) met heilige teksten die buiten de canon van onze Bijbel zijn 

gebleven. Ze zijn de moeite waard om te lezen, omdat daar ook elementen 

van onze geloofstraditie in terug te vinden zijn die we niet in onze Bijbel tegen 

komen.  

Tijdens de leesbijeenkomsten hanteren we de coronaregels. De zaal biedt 

ruimte genoeg voor een aantal nieuwe meelezers. De bijeenkomsten sluiten we 

af met een lunch die corona-proof wordt aangeboden en waarvoor een vrije 
bijdrage op prijs wordt gesteld. U bent vrij om vanaf 12.45 uur al dan niet mee 

te lunchen, maar laat dit svp vooraf weten. Rond 13.30 uur sluiten we de 

bijeenkomst af. Als u geïnteresseerd bent in dit boek met vergeten maar 
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boeiende geloofsverhalen, voorzien van commentaren, historische feiten en 

ook schitterende illustraties, meldt u zich dan aan bij het secretariaat van 

Maria van Eik en Duinen (mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413) en 

doe dinsdag 1 september vrijblijvend een keer mee. U bent van harte welkom. 

 

Diaken Jos van Adrichem 

 

In oktober weer vieringen op zaterdagmiddagen 

Bij het weer gaan vieren in de kerk sinds Sacramentsdag (14 juni j.l.) hadden 

de pastoraatgroep en de beheercommissie in eerste instantie hun volle 

aandacht gericht op het veilig vieren op zondag- en dinsdagochtend. Ook 

omdat voor de inzet als coördinator een behoorlijk aantal vrijwilligers nodig 

waren, werd er voor gekozen om nog even niet op zaterdagmiddag te vieren. 
Voor degenen die gewend waren om op zaterdagmiddag naar de kerk te 

komen, is dat tot nu toe een gemis geweest. Gelukkig kunnen we u meedelen 

dat we inmiddels voldoende vrijwilligers hebben gevonden die tijdens de 

viering op zaterdagmiddag coördinator willen zijn. Dat betekent dat we, vanaf 

oktober, ook weer op zaterdagmiddag om 17.00 uur de zondagsviering zullen 

vieren. Dat gebeurt dan weer om en om met de geloofsgemeenschap van de 

H. Pastoor van Ars, waar u deze septembermaand op de zaterdagmiddagen 

van harte welkom bent. 

 

Pastoraatgroep Maria van Eik en Duinen   

    
Verwachting 
Het is al weer een flink tijdje geleden dat ik op zoek was naar een nieuwe baan. De zaak 
zou verhuizen en eigenlijk wilde ik dichter bij huis werken. Ik werd uitgenodigd voor een 
gesprek op het stadhuis van een van de buurgemeenten en ik had een leuk gesprek. Maar 
de burgemeester wilde zelf ook zijn invloed, dus ik moest met hem spreken, vertelden ze 
mij. Maar de burgemeester was ziek en wilde me thuis ontvangen. Geen probleem, want 
de dienstauto stond voor en bracht me weg. Nou, weer een leuk gesprek, dus je verwacht 
heel wat. Bij de deur gaf de burgemeester mij een hand en zei: ‘Je bent een jonge vent, 
dus ik zou zeggen: fijne wandeling!’ En daar stond ik dan, pak papier in de handen en een 
half uur bij mijn fiets vandaan.. Zoiets verwacht je toch niet..  
Aan het begin van het jaar maken we de begroting op en maken we een verwachting van 
het verloop. Dan kunnen we in de loop van het jaar zien of alles naar wens verloopt en als 
het nodig is actie ondernemen. Als ik zo kijk naar de cijfers voor de actie Kerkbalans voor 
dit jaar, dan denk ik dat we goed op schema liggen. Ondanks alle Corona-gedoe loopt de 
actie beter dan we gedacht hadden. Eind juli was de opbrengst. € 42.150,-- Hartelijk dank 
voor uw bijdrage! Maar we zijn er nog niet, dus ik zou zeggen: laten we doorgaan op de 
ingeslagen weg en de verwachtingen waar maken! Samen kunnen we het!  

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 

 

 

Uit de Titus Brandsma 

 

mailto:mariavaneikenduinen@p4ev.nl
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Een onzekere toekomst 

Ruim een jaar geleden schreef ik het voorwoord voor de maand september 

voor de nieuwsbrief van de Titus Brandsma. In die nieuwsbrief schreef ik over 

de aflopende zomervakantie, dat de scholen weer open gaan, we ons 

voorbereiden op werk of dat we weer uitkijken naar het nieuwe sportseizoen. 

We zijn een jaar verder en ook nu gaan de scholen gewoon weer open en 

maken we ons op om weer naar werk te gaan (of in de meeste gevallen maken 

we ons op om vanuit huis te werken). Want het leven ziet er nu zo anders uit. 

Het gevaar om besmet te raken met het Coronavirus is nog steeds groot en 

moeten we ons zoveel mogelijk houden aan de maatregelen. Maar vooral de 

laatste weken blijkt dat we het steeds lastiger vinden als maatschappij om ons 

aan die maatregelen te houden. Er wordt heftig geprotesteerd, met luide 

woorden en soms komt er zelfs fysiek geweld bij kijken. Gelukkig houden we 
ons in de kerken wel zoveel mogelijk aan de maatregelen.  

Het is ontzettend fijn om weer naar de kerk te gaan om te bidden en tot 

bezinning te komen. Het aantal besmettingen loopt op en ikzelf merk dat er 

veel verdeeldheid is onder de voor- en tegenstanders van de maatregelen. Het 

kan geen kwaad om hierbij stil te staan, om te bidden voor hen die lastige 

beslissingen moeten nemen, om te bidden voor de mensen die hun dierbaren 

hebben verloren en dat we bidden voor onze gezondheid. De toekomst is nog 

onzeker, zullen we ooit ons geloof vieren zoals we gewend waren? Ik hoop het, 

maar voor nu ben ik al blij dat ik weer naar de kerk kan: om te bidden voor 

onze toekomst. Ik wens jullie allen heel veel gezondheid toe. 

 

Hari Anthony 

 
Steek voor Steek 
Steek voor Steek, de handwerkclub die om de 14 dagen in de Luifel bijeen kwam (voor de 
coronatijd) is dinsdagmiddag 11 augustus weer begonnen. Dit keer niet in de Luifel. De 
ruimte is veel te klein om de anderhalve-meterregel te waarborgen. We zijn gestart in de 
ontmoetingsruimte van de H. Familiekerk.  
Ik weet niet of iedereen aan handwerken toe is gekomen, maar het elkaar weer zien en 
spreken was heel fijn. Een extra bijkomstigheid was de heerlijke temperatuur in de kerk. 
Zoals we inmiddels gewend zijn zorgt Mieke altijd voor verrassingen. Zowel voor de 
inwendige mens als ook voor iets creatiefs. Dit keer lag op iedere plaats een envelopje en 
een blanco kaartje. In het blanco kaartje kon je wat opschrijven en na het ophalen daarvan 
en ook weer uitdelen had iedereen een leuke wens om mee naar huis te nemen. 
In de nieuwsbrief van 22 mei schreef Nel over het breien van een coronadeken, van alle 
restjes wol die ze nog had. Op de foto laat zij ons haar trots zien. 
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Ank Schrever 
 

Bereikbaarheid van de parochie 
 
In deze tijd van beperkte activiteit van onze kerken zijn de secretariaten op de locaties 
mogelijk niet altijd even 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. 
 

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 
maand bij deze mensen bezorgen. Ze liggen wel in onze kerken en kunnen daar dus 
worden opgehaald. Maar dat is voor mensen die moeilijk te been zijn, of nog angstig om 
naar de kerk te gaan, ook wat lastig.   
Mogelijk kunnen we er samen voor zorgen dat in ieder geval een deel van de mensen die 
de digitale nieuwsbrief niet ontvangt, 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 uzelf, dan kunt u er 
mogelijk ook één meenemen voor een parochiaan in de buurt en bij hem/haar in de 
brievenbus doen.  
 

Delen van ervaringen en opmerkelijke dingen in deze tijd 
 
In deze tijd dat we elkaar minder dan anders ontmoeten, wordt het zeer gewaardeerd als 
we iets van elkaar vernemen. Misschien wilt u ook uw verhaal, dat u anders tijdens de 
koffie na de viering zou vertellen, heel graag met de lezers van de Nieuwsbrief delen. Als 
u iets heeft dat u graag met anderen zou willen delen, schrijf het op en mail het aan uw 
Nieuwsbrief-correspondent. Dat zijn:  
Wil van der Lans voor Maria v. Eik en Duinen (chrisenwilvanderlans@ziggo.nl) 
Ineke Giezeman voor de Pastoor van Ars (I.Giezeman@hetnet.nl),  
Loek Ruijters voor de Titus Brandsma (eller@ziggo.nl)  
en Peter The voor de Emmaus (peter.the@geodww.nl).  

Dank u wel!  
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