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Nieuwsbrief, 2e jaargang, nr. 1 

   R.K. Parochie de Vier Evangelisten 
februari 2021 

           
 
Beste parochianen, 
 
Moed houden en geduld bewaren, dat lijkt ons het devies voor  
deze tijd. De coronamoeheid slaat toe en de weerstand op de 
maatregelen ook. De avondklok die is ingegaan, brengt bij een 
deel van de samenleving de oorlog weer meer dan ooit in 
herinnering en dat is iets dat we liever niet willen. We houden ons 
maar vast aan de uitspraken van de deskundigen die aangeven dat 
we nu beter strengere maatregelen kunnen nemen, en ons eraan 
houden, dan straks voor een nog grotere ramp komen te staan. 
Files van ambulances voor het ziekenhuis, zoals we in Engeland 
hebben gezien, willen en moeten we samen voorkomen. Gelukkig is 
er een aanvang gemaakt met het vaccineren, de meest kwetsbaren 
als eerste. Het schijnt nog niet zo vlot te verlopen, maar als de 
startperikelen voorbij zijn, zal het uiteindelijk vast goed komen.  
Er schijnt in ieder geval al iets licht aan het eind van de tunnel. 
Moed houden dus en ons geduld nog een tijdje bewaren.   
 
Voor de bisschoppen in Nederland is de invoering van de 
avondklok, de laatste maatregel die het demissionaire kabinet  
heeft genomen, geen aanleiding geweest om de protocollen voor  
de RK Kerk in Nederland aan te passen. Dat houdt dus in dat we 
nog steeds, zij het in aantallen van maximaal dertig, in de kerk 
samen kunnen vieren. De afgelopen week bereikten ons berichten 
dat andere parochies in ons bisdom de publieke vieringen hebben 
opgeschort. Aangezien wij steeds het standpunt hebben ingenomen 
het beleid van de bisschoppen te volgen, zien wij nu ook geen 
reden om het samen vieren in de kerk te stoppen. Dankzij de 
vrijwilligers die zich in deze tijd extra inzetten als coördinator is het 
gelukkig ook mogelijk om samen te blijven komen. En daar zijn we 
zeer dankbaar voor! Het samen vieren in het huis van onze Heer is 
één van de dingen waar we als gelovigen kracht uit putten. We 
gaan de komende maand weer de veertigdagentijd in, onze 
voorbereidingstijd op Pasen, het feest van de verrijzenis van 
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Christus, de kern van ons geloof. Hierdoor kunnen wij geloven dat 
ook voor ons de dood het laatste woord niet heeft en dat aan  
duistere tijden, tijden die we meer als doods dan levend ervaren, 
een einde komt. Dat geloof, dat zicht op licht in de duisternis, is 
gelukkig ons houvast in deze tijd. Het geeft mij in ieder geval  
moed en helpt mij mijn geduld te bewaren. Ik wens u toe dat dit 
ook voor u mag gelden.     
 
Namens het parochieteam, diaken Jos van Adrichem  
 
Van het pastoraal team 
 
Pastoraal woord 
Direct nadat de stem uit de hemel had geklonken, “Jij bent Mijn 
geliefde Zoon”, nadat Jezus was gedoopt in de Jordaan, door 
Johannes, is het de Geest die Hem op weg zet, de eenzaamheid in, 
veertig dagen lang, om door Satan beproefd te worden. Het verblijf 
van Jezus in de woestijn, doet ons ook denken aan het volk van 
God dat veertig jaren lang door de woestijn op weg is naar het 
beloofde land. Op die weg begeleiden engelen hen. En dat volk van 
God onderweg dat zijn wij. De tijd is vervuld en het rijk Gods is 
nabij, met andere woorden: het is zover, het staat te gebeuren.   
Jezus wordt veertig dagen de verlatenheid van de woestijn 
ingestuurd. 
Is Jezus bestand tegen de verleidingen van macht, prestatie en 
aanzien? Hij wordt getest om te achterhalen of hij wel de 
verleidingen van de duivel, van invloed en van macht, kan 
weerstaan? Jezus wordt op de proef gesteld om te zien of hij zijn 
roeping waardig is. Zijn roeping is het om van alle mensen zonder 
onderscheid te houden, om mensen te verzamelen, bijeen te 
brengen en in vrede met elkaar te leven. 
Niet alleen Jezus wordt getest. Beproefd worden is voor velen van 
ons een realiteit. Door de liefde van God, voor onszelf en de 
medemens, zijn we in staat mee te werken aan het uitvoeren van 
het verbond van God met ons. Dan zal er vrede zijn, hier en overal. 
Wij leven nu in onzekere tijden. Onze bewegingsvrijheid staat 
onder druk, we moeten voorzichtig zijn met contacten, ons gedrag 
aanpassen om uit de pandemie te komen die de wereld in haar 
greep houdt. We kijken uit naar bevrijding van het virus en ons 
wordt verteld door de overheid dat we het zelf in de hand hebben.  
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‘Alleen samen komen we er uit.’ Uitkijken naar verandering is niet 
voldoende, er moet wat voor gedaan worden, door iedereen. We 
weten hoe het was, en ook al wordt het anders, het is altijd beter 
dan het nu is. 
Het lijkt voor de hand liggend hier een parallel te zien met het 
koninkrijk van God. We koersen af op een nieuw normaal. In het 
evangelie worden we opgeroepen in zee te gaan met een nieuwe 
situatie, door God de Schepper zelf ondersteund, in de kiem al 
aanwezig in de persoon van zijn geliefde Zoon. Deze situatie is 
aangebroken. Wil je er deel aan hebben, geloof dan en bekeer je. 
Omdraaien dus! Opnieuw krijgen we veertig dagen de gelegenheid 
om ons daarop te bezinnen.  
We staan aan het begin van de veertigdagentijd: tijd om ons 
opnieuw toe te vertrouwen aan de woestijn, opnieuw onderzoeken 
welke ‘wilde dieren’ in onszelf en rondom ons onze aandacht 
vragen. God vraagt ons om ons gedrag aan te passen, namelijk 
gerechtigheid te beoefenen, recht staan naar Hem, naar onze 
medemens en naar onszelf. De weg van Jezus blijven zoeken in 
woord en daad; het is niet eenvoudig, maar toch is dat de weg 
waarin wij mogen geloven. 
De komende veertigdagentijd kan ons helpen, om meer helder te 
krijgen wat wij zelf kunnen doen, op de plek waar wij ons bevinden, 
om daar het koninkrijk van God te doen groeien door liefde. Mogen 
Gods Geest en Jezus zijn Zoon ons daartoe blijven inspireren. Bij 
alles wat er gebeurt en bij alles wat ons overkomt, mogen we 
weten dat ons leven bij God in goede handen is en dat Hij niet zal 
toelaten dat ook maar één haar op ons hoofd gekrenkt zal worden. 
 
Paul Kuhlmann, diaken 
 
Vieringen in februari 
Voor de vieringen in de kerk blijft voorlopig de maatregel van 
kracht dat slechts 30 personen kunnen deelnemen. Daarom is 
aanmelding voor deelname aan de vieringen op zaterdagen en 
zondagen, en voor bijzondere vieringen op werkdagen, 
noodzakelijk. Verderop leest u hoe u zich kunt aanmelden.  
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Hieronder treft u het overzicht van de in februari geplande 
zondags- en bijzondere vieringen aan. Graag uw aandacht voor de 
tijdstippen van de verschillende vieringen op Aswoensdag. Bij de 
Titus Brandsma en de Maria van Eik en Duinen vinden deze, 
afwijkend van wat u andere jaren gewend was, in de middag 
(15.00 uur, respectievelijk 17.00 uur) plaats.  
 
Datum Dag  EMM MED ARS TB 
06 feb zat. 5e zondag 

d.h. jaar 
13.00 u. E 
Dernee 

17.00 u. E 
Hayon 

  

07 feb zon. 5e zondag 
d.h. jaar 

10.00 u. E 
Dernee     

10.00 u. E 
Hayon     

10.30 u. W&C 
Wielzen  

10.30 u. E 
Pex  

13 feb zat. 6e zondag 
d.h. jaar 

13.00 u. E 
Dernee  

17.00 u. E 
Hayon 

 
 

14 feb zon. 6e zondag 
d.h. jaar 

10.00 u. E 
Dernee 

10.00 u. E 
Pex 

10.30 u. E 
Vervooren   

10.30 u. E 
Hayon 

17 feb woe. Aswoensdag 10.00 u. E  
Dernee 

17.00 u. W&C 
v. Adrichem 

19.00 u. E 
Hayon 

15.00 u. W&G 
Wielzen 

20 feb zat. 1e zondag 
veertig- 
dagentijd 

13.00 u. E  
Hayon  

17.00 u. E 
Hayon    

  

21 feb zon. 1e zondag 
veertig-
dagentijd 

10.00 u. E 
Hayon 

10.00 u. E 
Groenewegen 

10.30 u. E 
Vervooren 

10.30 u. W&C 
Kuhlmann 

27 feb zat. 2e zondag 
veertig- 
dagentijd 

13.00 u. E 
Dernee 

17.00 u. E 
Hayon  

 
 

28 feb zon. 2e zondag 
veertig-
dagentijd 

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, W&G = Woord- en 
Gebedsviering 
 
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 
vrijdag  

10.00 u 
09.00 u 

Titus Brandsma vrijdag 10.00 u 
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Doopviering 
Op zondag 21 februari aanstaande is een doopviering gepland in de 
geloofsgemeenschap Titus Brandsma. Als u uw kind die zondag wilt 
laten dopen, kunt u dat kenbaar maken aan het centraal 
parochiesecretariaat, via de mail (cps@p4ev.nl) of telefonisch (elke 
werkdag van 09.30-12.00 uur; 070-3080414 of 06-41822225). 
U ontvangt dan het aanmeldformulier en de nodige informatie 
betreffende de voorbereiding en de viering van de doop. De 
eerstvolgende doopviering daarna is gepland op zondag 11 april bij 
de geloofsgemeenschap Emmaus.  
 
Askruisje 
De coronapandemie heeft ook gevolgen voor het toedienen van het 
askruisje. Dit zal helaas niet zo gaan als andere jaren. Bij het 
‘tekenen’ van een askruisje op het voorhoofd zou de voorganger 
immers de kerkganger aanraken en dat moet nu vermeden worden. 
In plaats van een askruisje ‘tekenen’ op het voorhoofd zal de 
voorganger nu een beetje as op het hoofd van de kerkganger 
strooien. Dat gebeurt in stilte. De formule ‘Bekeert u en gelooft in 
het evangelie’, of ‘Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij 
wederkeren’, die de voorganger anders tegen ieder afzonderlijk 
uitspreekt, spreekt hij nu vooraf eenmaal voor alle aanwezigen 
tegelijk uit. Zowel de voorganger als de kerkganger dragen bij het 
opleggen van de as een mondkapje! 
 
Uitvaarten 
Bij kerkelijke uitvaarten volgen de bisdommen de corona-
maatregelen die voor de uitvaartbranche gelden. Op dit moment is 
dat een maximum aantal deelnemers van 50 personen. Dat wil dus 
zeggen dat we bij een uitvaart in de kerk een uitzondering maken 
voor het maximum aantal mensen dat aan de viering mee kan 
doen: geen 30 maar 50 personen. De verantwoordelijkheid voor de 
handhaving van dit aantal ligt bij de onderneming die de uitvaart 
verzorgt.   
 
Dragen van mondkapje tijdens vieringen 
Mede omdat het dragen van een mondkapje verplicht is in alle 
openbare en overdekte ruimten, hebben de bisschoppen in het 
corona-protocol voor kerken opgenomen dat het dragen van een 
mondkapje in kerkruimten dringend geadviseerd wordt. Daarom 
wordt u dringend verzocht om, niet alleen bij binnenkomst en bij 
het naar buiten gaan het mondkapje te dragen, maar dit tijdens de 

mailto:cps@p4ev.nl
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viering op te houden, ook bij het lopen voor het ontvangen van de 
communie. Voor het nuttigen van de communie kunt u uw 
mondkapje even los maken. Dank u wel voor uw medewerking! 
 
Kruiswegmeditatie op vrijdagen in de veertigdagentijd 
Elke vrijdagmiddag in de veertigdagentijd, te beginnen op vrijdag 
19 februari, zal om 15.00 uur een kruiswegmeditatie worden 
gehouden waaraan thuis via de livestream kan worden meegedaan. 
Elke vrijdag zullen de getoonde beelden van de kruiswegstaties van 
een andere kunstenaar zijn. Ook zal er variatie zijn in de teksten bij 
de staties en in de live verzorgde muzikale omlijsting. Wie bij de 
meditatie in de kerk aanwezig wil zijn, is van harte welkom. U dient 
zich wel vooraf op de gebruikelijke wijze aan te melden en zich aan 
de gehanteerde coronamaatregelen te conformeren. De 
kruiswegmeditaties vinden plaats in de Emmauskerk, maar 
natuurlijk zijn parochianen van alle locaties van harte welkom. Wie 
in een actieve rol mee zou willen doen, in de vorm van het lezen 
van (gebeds)teksten bij de staties, wordt uitgenodigd zich te 
melden bij diaken Jos van Adrichem.   
 
Vastenactie 
Van Aswoensdag tot Pasen, 17 februari tot 3 april 2021, is het 
vastentijd. Een tijd van bezinning en wat soberder leven. Een mooie 
gelegenheid om uw tijd, geld en aandacht te delen met anderen die 
onze steun goed kunnen gebruiken: mensen dichtbij en ver weg. 
Aandacht en steun geven aan onze medemensen ver weg doen wij 
in deze tijd traditiegetrouw door deelname aan een campagne van 
Vastenactie.   
Omdat door Covid-19 de Vastenactiecampagne 2020 werd 
stopgezet, is dit jaar voor hetzelfde campagnethema gekozen: 
beroepsonderwijs en ondernemerschap. Met een gedegen opleiding 
hebben mensen immers meer kans op een redelijk inkomen en zijn 
ze beter in staat om eventueel een eigen bedrijf op te zetten. De 
naar verwachting desastreuze gevolgen van de pandemie voor de 
werkgelegenheid in diverse landen maakt deze scholing nog eens 
extra noodzakelijk. Met de hulp van de Vastenactie volgden al meer 
dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een 
beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- 
of voortgezet onderwijs. 
 
 



7 
 

Het doel van de Vastenactiecampagne 2021 is om nog veel meer 
mensen een steuntje in de rug te geven bij het opbouwen van een 
meer zelfstandig bestaan. Zij zijn dan beter in staat om voor 
zichzelf en hun familie te zorgen én een dragende rol voor de 
gemeenschap te vervullen. Met het Campagnethema ‘Werken aan 
je toekomst’, draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030: goed 
onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Het steuntje in de rug door 
de projecten van Vastenactie ondersteunen wij op onze beurt door 
een financiële bijdrage. Dat kan, in de vorm van contant geld, in de 
speciale bus/kist/collecteschaal, in één van de kerken van onze 
parochie, door middel van een overschrijving aan de parochie met 
daarbij uitdrukkelijk vermeld dat het ten bate van Vastenactie 2021 
is, of een directe overschrijving aan Vastenactie, IBAN NL21 INGB 
0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 
 
Inzameling wasmiddelen voor de Parochiële Noodhulp 
Als u voor een viering naar de kerk komt, zou het heel fijn zijn als u 
voor onze Parochiële Noodhulp zo nu en dan één of enkele 
houdbare producten (b.v. groente, fruit of soep in blik, een pak 
pasta, rijst, koffie, thee of biscuits) meebrengt. Waanneer de lokale  
secretariaten geopend zijn, kunt u deze producten ook naar de 
pastorie van uw kerk brengen. Van daaruit worden ze gebracht 
naar de Emmaus, waar de Noodhulp elke dinsdag voornamelijk 
moeders van gezinnen in armoede ontvangt.  
Op initiatief van de werkgroep diaconie van Maria van Eik en 
Duinen, houden we vanaf het weekend van 13/14 februari tot het 
eind van de maand een speciale inzameling van wasmiddelen. In 
plaats van, of naast houdbare levensmiddelen, bent u dan 
uitgenodigd om, ten behoeve van arme gezinnen, wasmiddelen 
mee te brengen naar de kerk of pastorie. Wij hopen dat we samen 
een behoorlijke hoeveelheid wasmiddelen opbrengen, waarmee we 
de betreffende gezinnen ruim kunnen voorzien. Alvast dank voor 
uw bijdrage!    
 
Kerstcadeaus voor Asielzoekerscentrum (AZC) Rijswijk 
Vanuit het pastoraal team kwam het initiatief om kinderen van het 
AZC Rijswijk rond de kerstdagen te verrassen met een kerstcadeau. 
Ouders van kinderen van RK Basisschool De Parkiet reageerden 
enthousiast toen hun medewerking werd gevraagd. Zij kochten 
tientallen cadeaus en verpakten ze in cadeaupapier. Helaas moest 
vanwege de tweede lockdown de school eerder sluiten, waardoor 
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niet het gewenste aantal cadeaus werd bereikt. De diaconie van 
onze parochie kwam te hulp en vulde het tekort aan. En onze 
parochiële noodhulp deed er nog een schep bovenop door fruit te 
doneren en voor de dames van het AZC een tas vol bijouterieën 
mee te geven. 
Op 19 december werden 
de ruim 50 cadeaus 
geschonken aan het AZC. 
De woonbegeleiders 
Norisa en Phylis en de 
huismeester Kemal namen 
de cadeaus in ontvangst. 
Vanwege de corona-
maatregelen konden de 
kinderen helaas niet bij de 
overhandiging aanwezig 
zijn. De medewerkers waren zeer dankbaar en beloofden alle 
cadeaus te verdelen onder de kinderen en de dames die daar 
tijdelijk wonen. Voor hen was deze spontane actie een mooi 
geschenk in een tijd dat veel mensen verlangen naar licht en 
verlichting in hun leven. 
 
Mededelingen van het parochieteam 
 
Aanmelden voor vieringen op zondag en eventuele andere 
bijzondere vieringen 
Voor vieringen op zaterdag en zondag en eventuele andere 
bijzondere vieringen (deze zijn vooraf aangegeven) is het 
noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt. U loopt anders de kans dat 
u geen toegang tot de kerk wordt verleend omdat het maximaal 
aantal van 30 bezoekers is bereikt.  
 
Voor het vooraf reserveren kunt u gebruik maken van het online-
reserveringssysteem. Op de hoofdpagina van onze website  
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/ treft u een link naar 
dit systeem aan. 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: 
 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/
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locatie Aanmelden voor viering 
zaterdag en zondag 

Telefoonnr.  

Emmaus do en vrij 10-12 u 
voorafgaand aan viering 

070 3665562 
06-42640045 

Pastoor van 
Ars 

ma t/m vrij 10-20 u 
voorafgaand aan viering 

070 3257269 

Titus 
Brandsma 

ma,wo,vrij 9.30-12 u 
voorafgaand aan viering 

070-3255675 

Maria v. Eik 
en Duinen 

do,vrij 10-12 u 
voorafgaand aan 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 of 06-41822225).  
 
Uw gegevens worden alleen gebruikt om u eventueel te kunnen 
informeren als er een coronabesmetting bij kerkbezoekers heeft 
plaatsgevonden. Uiteraard worden daarbij de regels van de Wet op 
de Privacy toegepast. De gegevens worden na de incubatietijd van 
het virus (14 dagen) vernietigd.   
 
Livestreamvieringen 
Waarschijnlijk heeft u gemerkt dat de beeld- en geluidskwaliteit van 
de livestreamvieringen sinds medio december aanzienlijk verbeterd 
is. Daar zijn we als parochieteam ook heel blij om. Als geloofs-
gemeenschappen willen we natuurlijk ‘s-zondags het liefst in de 
kerk samenkomen om met elkaar in het Huis van de Heer de 
eucharistie te vieren, maar zolang dat slechts in heel beperkte mate 
mogelijk is, vormt de livestream een goed alternatief om in 
verbondenheid met medeparochianen en een parochiepriester, 
thuis de eucharistie mee te vieren. Heeft u een computer en 
internet, vier dan mee via 
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live. 
Voor parochianen zonder internet biedt de eucharistieviering op 
televisie natuurlijk ook een goede mogelijkheid om in 
verbondenheid met de Kerk de zondag te vieren.   
 
Gezocht: (jonge) vrijwilligers voor bediening 
livestreamapparatuur  
Door de plaatsing van de livestreamapparatuur in de Emmauskerk 
is er behoefte aan een nieuw type vrijwilliger ontstaan: iemand die 
tijdens de viering op zondagochtend of bij een andere activiteit die 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live
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we via de livestream met mensen thuis willen delen, de apparatuur 
voor de livestream wil bedienen. Het zou heel fijn zijn als we een 
groepje vrijwilligers kunnen samenstellen die per toerbeurt de 
‘knoppen’ van de livestream bedienen. Je hoeft er niet technisch 
voor te zijn, maar enig gevoel bij computerbeeld- en geluidwerk is 
wel wenselijk. Je krijgt een korte training vooraf. Misschien een 
mooie gelegenheid om ervaring op te doen op regiewerk en daar je 
CV mee aan te vullen. Heb je interesse, stuur een reactie met je 
gegevens en motivatie aan het centraal parochiesecretariaat: 
cps@p4ev.nl.   
 
Kent u iemand die behoefte heeft aan contact? 
Via via bereiken ons soms uitingen van onvrede over het zich 
nauwelijks betrokken voelen bij de parochie doordat men hier in 
deze coronatijd weinig van hoort of ziet. Dat gevoel van er niet 
meer bij lijken te horen, kunnen we ons heel goed voorstellen. 
Parochianen die over internet beschikken, ontvangen elke maand in 
ieder geval de digitale Nieuwsbrief per mail, maar zij die dergelijke 
faciliteiten niet hebben, blijven langere tijd verstoken van 
informatie. Daarom vragen we in elke digitale Nieuwsbrief of men 
de inhoud zou willen delen met een parochiaan in de buurt van wie 
men weet dat deze geen mail ontvangt. Maar we zijn ons ervan 
bewust dat desondanks mensen zich nauwelijks meer gezien of 
gehoord voelen en teleurgesteld zijn. Vaak helpt onderling contact 
tussen parochianen al om dat gevoel te minderen. Gelukkig gebeurt 
dat ook! Er zijn parochianen die elkaar in deze coronatijd met enige 
regelmaat bellen en op die manier bemoedigen. Maar soms is er 
ook contact met een pastor of bijvoorbeeld een lid van een 
pastoraat- of bezoekgroep nodig om zich bij de parochie betrokken 
te voelen. Als u een mede-parochiaan spreekt die (mogelijk) deze 
behoefte heeft, dan kunt u misschien helpen door haar/hem te 
stimuleren om die behoefte kenbaar te maken bij het secretariaat 
van de betreffende geloofsgemeenschap of het centraal parochie-
secretariaat (voor contactgegevens, zie schema op de vorige 
pagina). Met uitingen die via via tot ons komen, kunnen we 
namelijk niet veel beginnen. Alleen als deze concreet worden 
gemaakt, door een naam met contactgegevens, kunnen we er iets 
aan proberen te doen. Dank u wel voor uw medewerking! 
 
  

mailto:cps@p4ev.nl
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Actie Kerkbalans 
Misschien had u de folder en overige informatie over de Actie 
Kerkbalans al in de bus verwacht, maar we hebben ervoor gekozen 
om in onze parochie deze actie even uit te stellen. Door de 
strengere coronamaatregelen sinds Kerstmis en de avondklok die 
inmiddels is ingesteld, wilden we de lopers nu niet vragen om de 
enveloppen te bezorgen. Het streven is om de folder en de envelop 
van de actie Kerkbalans, samen met een gedrukte nieuwsbrief  
voor de maand april, eind maart bij u te bezorgen. 
Los van de actie Kerkbalans is uw financiële bijdrage voor de 
parochie natuurlijk altijd van harte welkom. Ondanks de beperkte 
parochiële activiteiten worden er immers nog altijd kosten 
gemaakt, en door de coronamaatregelen die om extra middelen 
vragen, zijn die hoger dan voorheen. Bovendien vragen alle 
kerkgebouwen onderhoud en daar zijn hoge kosten mee gemoeid. 
Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de 
parochie, gemeld bij ‘Collecte’. Hartelijk dank voor uw financiële 
steun!  
 
Collecte  
Als gevolg van de coronapandemie zijn de inkomsten uit 
collectegelden in 2020 ver achter gebleven (nog geen 60%) ten 
opzichte van het totaalbedrag dat in 2019 aan collectegeld is 
opgehaald: € 47.545,- in 2020 tegenover € 81.414,- in 2019. Om 
de kosten in de parochie te kunnen blijven dragen, zou het heel fijn 
zijn als we samen de inkomsten uit de collecte dit jaar weer laten 
stijgen.  
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 contant geld te vermijden, kunt u uw 
bijdrage aan de collecte natuurlijk ook aan 
de parochie overmaken; bankrekening-
nummer 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.  
Deze kunt u niet gebruiken voor deur- of tweede collectes, omdat 
de omschrijving van de overmaking niet kan worden aangepast en 
dus alle betalingen met behulp van de QR-code als een bijdrage 
aan de normale collecte worden beschouwd.   
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Berichten uit onze geloofsgemeenschappen 
 
Terugblik op adventsproject gezinnen met jonge kinderen 
Voor de voorbereiding op Kerstmis 2020 hadden zo’n tachtig 
gezinnen aan het begin van de advent een envelop thuis gekregen 
met materiaal om een adventskalender in de vorm van een slinger 
te maken. De kinderen werden uitgenodigd om elke dag een letter 
op een kaartje te kleuren, dat op de achterkant een gebedje en een 
opdracht bevatte. Het was de bedoeling dat thuis samen het 
gebedje werd gebeden en de opdracht gedaan, en dat daarna het 
kaartje aan een lint werd bevestigd. Zo was uiteindelijk op 
kerstavond de slinger compleet en de zin ‘Dank, lieve God, voor 
Jezus’ te lezen. Van een enthousiast gezin ontvingen we een foto 
van deze slinger. Elke 
avond konden de 
kinderen een filmpje 
op ons YouTube-
kanaal kijken. Diaken 
Jos behandelde daarin 
het kaartje van de dag 
en betrok de kinderen 
bij het opbouwen van zijn kerststal, door er elke dag één of enkele 
beelden bij te plaatsen. Als laatste, op 24 december, kwam 
natuurlijk het kindje Jezus in de kerststal. Het filmpje eindigde 
steeds met een aflevering van Jezus en Josefine. Deze serie ging 
over het 13-jarige Deense meisje, Josefine, dat op 24 december 
jarig is en een verschrikkelijke hekel aan kerstavond heeft, omdat 
ze nooit gewoon haar verjaardag kan vieren. Om die reden wil ze 
ook niet in Jezus geloven. Via een magische kerststal komt zij in 
het jaar 13 in Nazareth terecht en ontmoet daar Jezus die dan even 
oud als zij is. Door allerlei spannende avonturen ontdekt Josefine 
wat Jezus voor de mensheid betekent en daarmee hoe belangrijk 
Kerstmis is. Zij vindt het daarna alleen maar mooi om haar 
verjaardag met Jezus te delen.  
Elke zondag in de advent was er een online bijeenkomst (via Zoom)  
met kinderen, waarbij natuurlijk elke keer een kaars meer op de 
adventskrans werd aangestoken en de kinderen elkaar konden 
vertellen hoe ze de opdrachten op de kaartjes hadden uitgevoerd. 
Het was wel even wennen, maar het enthousiasme van de kinderen 
die meededen, was groot en uiteindelijk hebben we zelfs met elkaar 
een adventslied gezongen.  
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Het was de bedoeling om het adventsproject met een kerst-
gezinsviering in de kerk af te sluiten, waarbij Alle-4 zou zingen. 
Helaas kon dat niet doorgaan, omdat we op kerstavond geen 
publieke vieringen mochten houden. Met de hulp van een 
afvaardiging van Connection, en Lieke en Joris die samen de 
lectorrol invulden, hebben we toch een mooie kerstviering kunnen 
houden waar de gezinnen thuis via de livestream aan mee konden 
doen. Het thema van de kerstviering was natuurlijk: Dank, lieve 
God, voor Jezus.    
 
Dierbare overledenen van eind november tot eind januari 

Overleden: Bijzonderheden  

Jan van den Elshout, 
op 28 november, in de 
leeftijd van 67 jaar  

Jan was een kunstkenner en -liefhebber. Hij had 
een galerie met 19e en 20e-eeuwse schilder-
werken. Hij was een gewaardeerd lid van het 
Titus-Brandsmakoor en viste en zeilde graag.  

Anna Pàkh, op  
30 november, in de 
leeftijd van 86 jaar 
 

Anna Pákh werd geboren in Bustyaháza, 
Hongarije. In haar vaak moeilijke leven was het 
geloof haar grote houvast. Nadat ze in 
Dekkershaeghe kwam wonen, bezocht ze 
regelmatig op zaterdagavond de H. Mis in de Ars. 
Het laatste jaar verbleef zij in Woonzorgcentrum 
Willem III. Nadat zij de ziekenzalving had 
ontvangen, is zij diezelfde avond rustig overleden. 

Annie van Aarle- 
Meershoek, op  
8 december, in de 
leeftijd van 90 jaar 
 

Annie kwam regelmatig naar de H. Familiekerk 
met haar zoon Ruud wanneer hij met VocAnimo 
zong op de 2de zondag. Dat heeft ze nog lang 
volgehouden, zelfs toen ze in een rolstoel zat. De 
laatste periode van haar leven woonde zij in het 
Zorgcentrum Nolenshage. 

Truus Hooghiemstra- 
Pontenagel, op  
18 december, in de 
leeftijd van 94 jaar 
 

Truus was een zeer gelovige vrouw en, toen ze dat 
nog kon, een trouwe bezoekster van de Maria van 
Eik en Duinen. ‘Zij had de unieke kwaliteit om 
kwaliteiten van anderen te zien en te waarderen’, 
werd bij haar uitvaart gezegd door één van haar 
kinderen. Ze was al een tijd (bijna) blind en 
daardoor hulpbehoevend. De laatste paar jaar 
woonde ze in het Wijndaelercentrum.   
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Anna Jehee, op  
1 januari, in de leeftijd 
van 91 jaar 

"Waar je ook bent, je zult altijd gezien worden " 
Dat gold voor haar aardse leven, dat geldt voor 
haar leven nu, aan de dood voorbij. Een mens die 
licht en warmte gaf, zo kunnen we Anna typeren.  

Cis Schoevaars- 
Etmans, op 3 januari, 
in de leeftijd van  
101 jaar 
 

Toen ze werd geboren, als één van een tweeling, 
werd gedacht dat ze geen lang leven zou hebben.  
Ondanks haar redelijk zwakke fysieke gezondheid, 
heeft ze haar tweelingzus ruimschoots overleefd 
en stond ze altijd voor anderen klaar. Meer dan 25 
jaar was zij vrijwilligster in het verzorgingshuis, 
waar zij later zelf ging wonen. Ze had er toen veel 
moeite mee dat ze haar vrijwilligerstaken niet 
meer mocht uitvoeren.  

Lola Pinoza- Müller, 
op 3 januari, in de 
leeftijd van 78 jaar 
 

Lola werd geboren op Aruba en heeft daar lange 
tijd gewoond en gewerkt in de verpleging. Na haar 
pensionering in 2018, is ze ingetrokken bij haar 
dochter in Den Haag. Ze was een lieve moeder, 
oma en omi. Ze is thuis bij haar dochter rustig 
ingeslapen.  

Ilse Kuik- Speltie, 
op 5 januari, in de 
leeftijd van 83 jaar 
 

Ilse is jarenlang actief geweest tijdens de 
kerkopenstelling in de Emmaus. Zij was vaak, 
samen met haar vorig jaar overleden zus, in de 
kerk te zien. Zoon Stefan, priester in de H. 
Willibrodusparochie in Lisse e.o., heeft de uitvaart 
van zijn moeder verzorgd.  

Jo Beukers- Straathof, 
op 6 januari, in de 
leeftijd van 90 jaar 

Jo, was een lieve zorgzame vrouw, iemand die 
recht deed aan anderen. Haar onuitwisbare liefde 
zal nooit worden vergeten.  

Ivette Verhaar- 
Capriles, op 8 januari, 
in de leeftijd van  
61 jaar 
 

Ivette werd geboren op Curacao. Sinds 30 april 
2014 was ze getrouwd met Kees Verhaar. Ze 
waren gelukkig samen en hadden nog veel 
plannen. Jammer genoeg werd Ivette ongeneeslijk 
ziek, maar gelukkig kon ze dat dragen door een 
groot vertrouwen in God. Zij is in de handen van 
haar Kees gestorven.  

Joke Harperink- Dietz, 
op 9 januari, in de 
leeftijd van 74 jaar 
 

Joke was een groot deel van haar leven actief 
betrokken bij de Focolare Beweging. Ook was ze, 
samen met Hans, haar man, nauw betrokken bij 
het parochieleven, eerst in de Pauluskerk, en later 
bij de geloofsgemeenschap Maria van Eik en 
Duinen. Joke was een enorme doorzetter. 
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Uit de Pastoor van Ars 
 
Vrouwen in de functie van lector en van acoliet 
Op 10 januari, Het Feest van de Doop van de Heer, heeft Paus 
Franciscus een reeds lang bestaande praktijk geformaliseerd, 
namelijk vrouwen in de rol van lector. In zijn apostolische brief 
Spiritus Domini maakt paus Franciscus met wijziging van Canon 
230 paragraaf 1, bovendien ruimte voor vrouwen in de functie van 
acoliet.  
Op basis van de Doop kunnen en mogen deze taken worden 
toevertrouwd aan elke geschikte gelovige, mannelijk of vrouwelijk. 
‘Leken die over de, door een decreet van de bisschoppen-
conferentie gegeven, leeftijd en gaven beschikken, kunnen door de 
voorgeschreven liturgische ritus vast aangesteld worden tot de 
bediening van lector en van acoliet’. 
 
Oude palmtakken voor Aswoensdag  
Voorafgaand aan Aswoensdag kunt u in de eerste 2 weekenden van 
februari uw oude palmtakken inleveren in de mand bij de ingang of 
in de Bergerie. Zij worden verbrand ten behoeve van de as voor de 
viering op Aswoensdag.  
 
 

Ondanks een lichamelijke beperking vanaf haar 
geboorte, wilde ze zoveel mogelijk zelf doen en 
toen ze voor steeds weer een andere kwaal 
behandeld moest worden, bleef ze de moed er 
steeds in houden.      

Marcel Biegstraaten, 
op 14 januari, in de 
leeftijd van 59 jaar 

Marcel is geboren met het Downsyndroom en 
vanaf zijn 13e jaar opgenomen in Ypse de 
Bruggen, Nootdorp, (voormalig woonzorgcentrum 
Craeyenburch). Hij stelde zich de hemel voor als 
de plek waar hij zijn overleden papa zou 
ontmoeten. 

Riet de Gier, op 23 
januari, in de leeftijd 
van 87 jaar 

Riet is lang vrijwilligster geweest in de Fatimakerk. 
Na de fusie  tot de Titus Brandsma werd zij de 
koffiedame achter in de kerk. Zelfs toen ze 
verhuisde naar Voorburg bleef ze de Titus 
Brandsmagemeenschap trouw. 
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Financiën 
Ondanks corona zijn de kerkbijdragen die u samen in 2020 bijeen 
bracht, in vergelijking met 2019, vrijwel gelijk gebleven. Hulde en 
dank daarvoor!  
 
Uit de Emmaus 
 
In de kijker 
Interviewer, Willem Brizee, interviewt 
dit keer José Bovelander, parochiaan 
bij de Emmausgeloofsgemeenschap.   
 
José, kun je je jeugd beschrijven? 
Ik kom uit een groot gezin van elf kinderen, ik was de derde op rij. 
Wij woonden in Wassenaar, in de Kievit,  in het postkantoor aldaar. 
Mijn vader was hoofd van de telefooncentrale, mijn moeder 
telefoniste en daar hebben ze elkaar ook leren kennen. Ik heb een 
goede, fijne jeugd gehad. Uitzondering waren de oorlogsjaren, toen 
de oorlog begon moest ik nog zes jaar worden. Ik herinner me dat 
ik op de rug van een Hollandse soldaat paardje reed door onze tuin 
waar soldaten waren ingekwartierd in loopgraven die rondom het 
postkantoor gegraven waren. Maar wat me op de dag van vandaag 
is bijgebleven waren de lanceringen van de Duitse  V1’s en V2’s 
vanuit het Bezuidenhout, vlak bij ons. Ze gierden letterlijk vlak 
boven ons hoofd. Heel eng! 
 
Welke plaats had het geloof in het gezin?  
We gingen iedere zondag naar de kerk, de Goede Herder in 
Wassenaar. Ik herinner me vooral de Kerstnacht. Door de sneeuw 
liepen we midden in de nacht terug 
naar huis waar mijn moeder de tafel 
gedekt had. In die tijd werden er in de 
Kerstnacht nog drie missen gelezen! 
Natuurlijk sneeuwde het niet altijd met 
Kerst, maar het is me wel bijgebleven. 
Mijn vader las ons regelmatig uit de 
bijbel voor en vertelde er ook uit. Ik 
ging naar de Pius X school, daar gaf de 
pastoor ook catechese. Door de weeks 
voor schooltijd naar de kerk om te biechten. Ik weet nog dat ik in 
de biechtstoel in mijn broek plaste omdat ik niet meer wist wat ik 
moest biechten. Ik heb, zoals gebruikelijk de communie en het 
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vormsel gedaan. Ik was een dromerig meisje. Ik vergat vaak dat ik 
nuchter moest zijn om de communie te ontvangen. Daar werd ik 
dan door mijn zus op gewezen/betrapt wat resulteerde  in een 
extra biechtsessie op zondagmiddag bij de pastoor. Tijdens de 
oorlog gingen de lessen door, in garage Wittenburg. De deuren 
stonden wijd open en het schoolbord stond buiten, in weer en wind!  
 
Hoe ging het leven verder na de oorlog? 
Ik ging naar de huishoudschool in Leiden. Ik ging dan met de tram 
die voor ons huis stopte. Ik was heel vaak te laat. Ik hoorde de 
tram bellen dat die eraan kwam en holde dan naar buiten en 
zwaaide naar de bestuurder. Deze schudde dan meestal meewarig 
zijn hoofd, maar ik had de tram toch weer gehaald! Ik heb daarna 
nog de avondmulo gedaan en ben gaan werken, eerst in de 
Ursulakliniek in Wassenaar op de afdeling medische administratie 
en daarna in Rozenburg aan de Monsterseweg. Ik heb bijna veertig 
jaar in de gezondheidszorg gewerkt. 
 
Hoe ben je  in contact gekomen met onze parochie? 

Dat is al bijna dertig jaar geleden! Ik kwam 
in de voormalige kerk Onze Lieve Vrouw 
van Atijddurende Bijstand (OLAB) aan de 
Drapeniersgaarde. Daar volgde ik al de 
bijbelles van pastoor Dernee. Het was een 
bijzondere klik! Ik ben in het vrijwilligers-
werk ‘gerold’ en ben jarenlang op het 
parochiebureau van de Emmaus actief 
geweest. Ik ben niet zo’n iemand die zelf 

initiatieven neemt, ik moet eerder aangezet worden, en dat is 
gebeurd! De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan 
van het verplegen/verzorgen van mijn grote liefde Chris. Hij was  
op het laatst tot niets meer in staat. Na zijn dood ben ik weer 
regelmatig de Emmauskerk en de bijbelgroep gaan bezoeken.  
Heel jammer dat die nu vanwege corona gestopt is. 
 
Wat betekent het geloof nu voor jou? 
Ik bid veel. Ik wil van Jezus echt houden en ik bid of hij ook van 
mij wil houden. Ik wil me in Jezus verdiepen en dan is de kerk de 
uitgelezen plaats om dat te doen. Jezus heeft zo geleden voor ons, 
heeft ook zoveel angst gekend. Ik heb daar diep respect voor!  
Juist deze ‘coronatijd’ ervaar ik als bijzonder. Natuurlijk mis ik in de 
Emmaus het koffiedrinken, de gezelligheid en vooral de 
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saamhorigheid. Maar aan de andere kant 
ben ik nu veel meer met mijn hart bij 
Jezus betrokken, het gevoel dat ik dichter 
bij Hem ben, meer naar Hem toegegroeid 
ben. Je bent meer op jezelf aangewezen 
nu en  hebt meer tijd om na te denken. 
Mijn gedachten zijn vaak bij Hem, mijn 
geloof is in deze moeilijke tijd echt verdiept.  Ik kan nu echt blij zijn 
met de dingen die goed gaan, met de natuur om mij heen, een 
koolmeesje op mijn balkon, bloemen die ontluiken en  mijn 
gezondheid! Kortom ik tel mijn zegeningen…. 
 
Bezinning… 
De vernietiging van het menselijk leefmilieu is verschrikkelijk.  God 
heeft de wereld aan de mens toevertrouwd. Ook het menselijk 
leven is een geschenk dat beschermd moet worden tegen allerlei 
vormen van beschadiging. Elk verlangen om de wereld te 
beschermen en te verdedigen veronderstelt diepgaande 
veranderingen in ‘levensstijlen, productie en consumptiemodellen, 
gevestigde machtsstructuren die vandaag onze samenleving 
bepalen. (Het jaar van Laudato Si, Paus Franciscus). 
Aan deze woorden dacht ik toen ik hoorde en las over de 
verschrikkelijke rellen die er op het moment van schrijven in 
diverse steden plaatsvinden.  De wereld op dit moment is als 
gevolg van corona aan verandering onderhevig, niet meer 
hetzelfde. Of ze dat ooit weer wordt is de grote hamvraag. De 
meeste mensen ondergaan de beperkingen en veranderingen 
zonder veel gemor, als een noodzakelijk kwaad. Maar een kleine 
groep komt in opstand. Net als verwende kinderen die hun zin niet 
krijgen. Veel (schijn)argumenten worden aangevoerd om vooral 
niet te hoeven ‘inschikken’. Dat bij vele jongeren de stoppen 
volkomen doorslaan en de schuld op de samenleving en de 
autoriteiten wordt geschoven kan ik nauwelijks verklaren. Het lijkt 
op een makkelijk afschuifsysteem. Je kan dan lekker overal tegen 
aan schoppen en je krijgt er ook nog een enorme  kik van…..  Jezus 
zou waarschijnlijk gezegd hebben: “God vergeef het hun, want ze 
weten niet wat ze doen”. Zijn wij ook zo vergevingsgezind of willen 
we juist dat de relschoppers (heel) hard gestraft moeten worden?  
Blijven we ons dan in een spiraal van geweld begeven? 
Ik vraag me af hoe je in hemelsnaam deze ‘coronahooligans’ kunt 
laten beseffen, laten inzien wat allemaal kapot gemaakt wordt. 
Moet je niet koesteren, beschermen wat allemaal is opgebouwd. 
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Maar vooral ook waarderen! Dat ons leven moet veranderen staat 
buiten kijf. De vernietiging van het menselijk leefmilieu gebeurt 
zienderogen en wellicht is corona hier ook een onderdeel van …  
Kunnen we deze jongeren ervan overtuigen dat juist leven in 
welzijn veel belangrijker is dan leven in welvaart en luxe? Dat we 
daarvoor juist elkaar heel hard nodig hebben en moeten helpen om 
dit te kunnen bereiken ? Corona een halt toeroepen en onze 
leefomgeving op een verantwoorde manier gebruiken en niet 
misbruiken! Daar bid ik voor! 
 
Willem Brizee 
 
Van een parochiaan ontvangen bedankje 
Per post is een lief handgeschreven briefje van mw. H. Konijn 
ontvangen met daarbij het verzoek om haar brief, aan alle mensen 
die zoveel voor haar gedaan hebben, in de Nieuwsbrief op te 
nemen. Dit is de inhoud:  
 
Lieve mensen, 
Ik wil u allen heel hartelijk bedanken, vooral Marjolein en Jeroen en 
Moniek, die zoveel voor mij gedaan hebben, vooral toen ik met 2 
gebroken ribben zat en naar een ander huis moest. Ook de mensen 
die mij een kaartje stuurden; was een verrassing voor me. Heel 
hartelijk dank ervoor. Het huis is nu erg mooi geworden. 
 
Veel lieve groeten van Henny Konijn.    
 
Uit de Maria van Eik en Duinen 
 
Van een coördinator 
Vandaag was ik de coördinator die zorgt dat alle maatregelen van 
de RVIM in de kerk worden nageleefd. Een dankbare en 
verantwoordelijke taak want je weet dat door je inzet de Heilige Mis 
door kan gaan en mensen God in de kerk kunnen ontmoeten. Maar 
ook een moeilijke taak omdat je soms mensen die zich niet hebben 
aangemeld de toegang moet weigeren. Dat is precies wat vandaag 
is gebeurd. 
Er kwamen een paar oudere mensen die niet op de lijst stonden en 
samen met mijn mede-coördinator hebben wij besloten om toch die 
mensen binnen te laten. Toen nog een jonge man bij de deur stond 
en spontaan de Mis wilde bijwonen, hebben wij “Nee” tegen hem 
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moeten zeggen. Hij ging zonder te protesteren weg maar hij leek 
daardoor in de war te zijn en zijn gezicht was ontzettend verdrietig.  
Tijdens de Mis bleef ik denken over hem en vooral over zijn 
verwarde gezicht. Waarom kwam hij naar de kerk? Was zijn wens 
spontaan ontstaan door een onverwachte reden? Misschien moest 
hij ergens naar toe en had een zegening nodig? Of misschien stond 
hij voor een moeilijk dilemma en wilde in Gods aanwezigheid tot 
rust komen? Ik weet het niet en ik zal het nooit te weten komen. 
Maar ik heb besloten om de Mis aan hem te wijden. Alsof hij het 
was en niet ik die op het bankje zat naar het Woord van God te 
luisteren. En God zei “Weest op uw hoede, weest waakzaam!” (Mc 
13, 33-37). Daarna dacht ik aan de vijf dwaze meisjes (Mt 25,  
1-13) die zoals die jongen opeens voor een gesloten deur kwamen 
te staan. Daar was dezelfde boodschap: “Weest waakzaam!”  
God regeert over ons en over de situaties waar wij terecht komen. 
“Weest waakzaam” heeft Hij vandaag tegen die jongen gezegd. En 
ik weet zeker dat hij deze boodschap heeft gehoord en zelfs buiten 
de kerk zich met God verenigd voelde. En ik hoop dat hij, maar ook 
wij allemaal, ook als Jesaja kunnen zeggen: “Met heel mijn ziel 
verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest diep in mij, zoek 
ik u ernstig” (Jes 26,9).  
 
Kinderwoorddienst 
Om het voor ouders van jonge kinderen in deze coronatijd toch 
mogelijk en aantrekkelijk te maken om met het gezin naar de kerk 
te komen, organiseert de werkgroep Kinderwoorddienst van de 
Maria van Eik en Duinen twee keer per maand een kinderwoord-
dienst. Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief is de flyer 
afgebeeld. De kinderen die deelnemen gaan niet eerst naar de 
kerk, maar worden voor aanvang van de viering aan de voordeur 
van de pastorie gebracht.      
 
Uit de Titus Brandsma 
 
Huisliturgie 
Heeft u er weleens aan gedacht? Weet u dat die mogelijkheid 
bestaat? Nu u weinig of misschien helemaal niet naar de kerk kunt 
gaan vanwege het virus, komt de kerk in bepaalde gevallen graag 
naar u toe. Met vieringen via livestream, met digitale 
catecheseprojecten voor jonge gezinnen, voor een pastoraal 
gesprek, het brengen van de H. communie maar ook met een vorm 
van huisliturgie. Bij speciale gelegenheden als het vieren van een 
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kroonjaar, een huwelijksjubileum maar ook in geval van ziekte of 
rouw, (herdenken van een overleden dierbare), kortom zo’n 
moment dat u zou willen memoreren met gebed en een klein 
ritueel. In zo’n geval kunt u bellen naar een van de lokale 
parochiesecretariaten met de vraag om een aangepaste vorm van 
huisliturgie. Alles uiteraard op afspraak en met het in acht nemen 
van de coronamaatregelen. In de loop der jaren hebben we 
geleerd, dat die mogelijkheid door parochianen zeer positief wordt 
ervaren.  
Goed om te weten dat die mogelijkheid bestaat, toch? 
 
Ria Scholtes 
 
Online 40-dagenretraite van de Jezuïeten  
Dit is alweer de veertiende digitale retraite van de Jezuïeten, en 
volgens Ank Schrever, parochiaan en vrijwilligster bij de Titus 
Brandsma, zeker de moeite 
waard om aan deel te nemen.  
Het licht van uw gelaat is de 
titel van de retraite. Deze gaat 
op Aswoensdag, 17 februari, 
van start en eindigt op 
Paaszondag. De teksten zijn 
geschreven door Jezuïet Bert 
Daelemans. 
 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 
www.40dagenretraite.org. Je ontvangt dan dagelijks een 
gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en 
technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 
40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te 
beleven. Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden 
via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed 
terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met 
de andere deelnemers. Zo kunnen we in tijden van corona toch met 
elkaar verbonden zijn. 
 
 
  

http://www.40dagenretraite.org/
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Tot besluit 
 
Delen van uw favoriete Bijbelverhaal 
Op de uitnodiging in de Nieuwsbrief van december/januari om aan 
anderen te willen vertellen over je favoriete Bijbelverhaal hebben 
twee parochianen gereageerd. Misschien is het artikel over deze 
nieuwe activiteit aan uw aandacht ontsnapt. Vandaar dat we in 
deze Nieuwsbrief hier nogmaals uw aandacht voor vragen. Heeft u 
een Bijbelverhaal dat u in het bijzonder aanspreekt en bent u 
bereid hierover te vertellen in een videofilmpje, dat alleen wordt 
gedeeld met andere parochianen die aan deze activiteit deelnemen 
(u krijgt ook de filmpjes van hen te zien), meld u zich dan aan bij 
het centraal parochiesecretariaat (cps@p4ev.nl of telefonisch op 
werkdagen van 09.30-12.00 uur: 070-3080414 of 06-41822225). 
Het zou heel mooi zijn als we met een groepje parochianen elkaar 
kunnen inspireren door het delen van onze gedachten bij de 
betreffende Bijbelverhalen. Zo kunnen wij tot andere inzichten en 
verdieping van ons eigen geloof komen.  
 
Delen van de Nieuwsbrief  
Als u deze Nieuwsbrief per mail ontvangt en u kent een mede-
parochiaan in uw directe omgeving die geen e-mailfaciliteiten 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. 
Misschien heeft u interesse in het interview van ‘In de kijker’ of 
kent u iemand die ‘geknipt’ is voor deze rubriek. Uw nieuwsbrief-
correspondent verneemt het graag van u. Ook op- of aanmerkingen 
en nieuwe ideeën voor de Nieuwsbrief kunt u bij hem of haar 
aangeven.  
 
 
 

mailto:cps@p4ev.nl
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De correspondenten zijn:  
Wil van der Lans voor MvED (chrisenwilvanderlans@ziggo.nl) 
Ineke Giezeman voor de PvArs (I.Giezeman@hetnet.nl),  
Loek Ruijters voor de Titus (eller@ziggo.nl)  
en Peter The voor de Emmaus (peter.the@geodww.nl).  
 
Kopij volgende Nieuwsbrief 
Kopij voor de Nieuwsbrief van maart 2021 kunt u uiterlijk 18 
februari aanleveren bij uw nieuwsbriefcorrespondent. Alvast 
hartelijk dank! 
  

mailto:chrisenwilvanderlans@ziggo.nl
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