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Beste parochianen, 

Na een jaar van meer en minder strenge maatregelen en beperkingen lijkt 

nu toch het einde hiervan in zicht. Wanneer is nog niet te voorspellen, maar 
de vaart in het vaccineren zit er goed in en dat geeft ons allen hoop. De 

verwachting is dat einde van de zomer, iedereen die mag en het wenst, 
gevaccineerd is en alle beperkingen zijn opgeheven. Nog even volhouden, 

maar we komen er.  

In ons bijzonder fijne land waar het nog steeds goed toeven is, hebben wij 

de mogelijkheid om over van alles mee te mogen praten. Inmiddels heeft 
dat er toe geleid dat we ongeveer 17 miljoen ‘Covid-19-specialisten’ hebben. 

Voor- en tegenstanders van allerlei maatregelen. Bekende Nederlanders die 
naast hun eigen specialiteit nu ook verstand blijken te hebben van virussen, 

hun ontstaan en verspreiding. Geen praatprogramma of er zit wel een groep 
van deze mensen. Ik denk dan: ‘Ik heb er niet voor gestudeerd en vertrouw 

de mensen die dat wel hebben gedaan. Hou je aan de regels en 

voorschriften dan komen we er met elkaar uit.’ 

Vertrouwen is onlosmakelijk verbonden met geloven. Ons geloven komt tot 

uiting in onze manier van leven. Het geloven wordt voor mij althans, 
versterkt door een geloofsbeleving. Het wekelijks samenkomen bij de 

eucharistie. Het daarmee samenhangende saamhorigheidsgevoel, het zien, 
voelen, ruiken, horen en ervaren is voor mij een hoogtepunt. Dat ervaren is 

zo heel anders geweest het afgelopen jaar. Zelfs de vieringen waarin we met 
dertigen bij elkaar mogen zijn benaderen niet het gevoel van een kerk met 

veel kerkgangers. Daarmee wil ik niets te kort doen aan allen die het 
mogelijk maken, viering in en viering uit op alle locaties, dat we met een 

beperkte groep kunnen samenkomen. Ik ben heel blij met deze mensen en 

dank daarvoor: We kunnen in ieder geval vieren.  

Velen van u zien we niet of nauwelijks in de kerk tijdens de pandemie om 
vaak zeer begrijpelijke redenen. En evenzoveel onder u volgen de wekelijkse 

livestreamviering, die inmiddels behoorlijk geprofessionaliseerd is. Het 
aantal keren dat ik de livestream heb gevolgd, zittend achter mijn 

beeldscherm, alleen of tezamen met mijn man, gaf het mij niet de 
voldoening die ik ervan verwachtte. Gezien de omstandigheden was en is dit 

het best mogelijke alternatief voor aanwezig zijn bij de viering zelf. 
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Natuurlijk geeft het ook gemak, om zo gewenst zelfs in pyjama de viering te 

kunnen volgen.  

Toch hoop ik van harte dat u de livestream ook ervaart als een noodzakelijk 
kwaad en zelfs met enig heimwee uitziet naar de dag dat u weer frank en 

vrij naar de kerk kunt gaan, voor de ultieme geloofsbeleving. Ik word al 
vrolijk bij de gedachte en ik zie uit naar de dag dat we zonder beperkingen 

weer tezamen kunnen komen in de kerk. Dat we tezamen weer onze 
geloofsovertuiging kunnen uitspreken, gezamenlijk kunnen zingen en na 

afloop gezamenlijk koffie kunnen drinken met een gezellig praatje. Hoe fijn 

zou dat wel weer niet zijn? Ik zie er erg naar uit en ik hoop u ook.  

Namens het parochieteam, Ineke Brizee-Baay, secretaris 
 

Van het pastoraal team 

Pastoraal woord: Mijmeringen rond Pasen 

 
We vieren met Pasen de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Een 

mensenkind. Mensenzoon en Zoon van God. Het verhaal gaat dat zijn Vader 
Hem deed opstaan uit de dood. Die overlevering behoort tot de kern van ons 

christelijk geloof. Pasen is hét verhaal van de overwinning op de dood, van 
leven na dood, van verheffing na kruisiging, van glorie na passie, en van 

licht na duisternis. 
 

En wij? Wat is óns paasverhaal? Waar gebeurt Pasen bij ons? Waaraan 

herkennen wij  sporen van die ultieme paaservaring in ons leven? Sporen 
van een God die geen mensenleven verloren wil laten gaan? Een God die de 

mens tot leven roept, sinds het begin van de schepping. Die de schepping 
bezielt met verrijzeniskracht. Hoe delen wij in die kracht hier en nu in onze 

wereld, te midden van anderen voor wie Pasen nog lang niet in zicht is; voor 
wie het leven op een dood spoor dreigt uit te lopen? Die gevangen zijn in 

leegte en gemis?   
 

Pasen werpt licht op de duisternis van ons 
mensen bestaan. Pasen fluistert de naam van 

naamlozen en van allen die gekruisigd 
worden in naam van weergaloze economische 

en politieke belangen. De naam van wie hun 
lot niet kunnen dragen en weerloos zijn in de 

handen van mensen: vluchtelingen, 

ontheemden, vreemden, eenzamen en allen 
die overal wonen maar nergens thuis zijn.  

 
Pasen bemoedigt mensen om naar elkaar om 

te zien en op zoek te gaan naar tekenen van 
verrijzenis in hun leven. Met Pasen staan wij 

stil bij ons eigen leven en dat van anderen. 
Waar zie ik tekenen van verrijzenis? Hoe 

ervaar ik licht en kracht in mijn leven? Waar 
wordt ik uitgedaagd om mee te werken aan 
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de opstanding van mensen die gekruisigd, gemarteld, genegeerd en 

uitgesloten worden? Hoe reageer ik op mensen die de aarde schenden, het 
milieu verontreinigen en de lucht vervuilen? In hoeverre ben ik bereid mijn 

gedrag aan te passen voor het welzijn van de schepping? Welke keuzes wil 
ik hiervoor maken? 

 
Iedere dag gebeurt Pasen door daden van kwetsbare mensen. In een 

protest, stil of luidkeels, tegen krachten die mensen kleinhouden door hun 
het zwijgen op te leggen. Pasen gebeurt in de weigering mee te gaan in een 

onverzadigbare consumptiedrang. In de mens die opengaat voor het visioen 
van vrede dat sinds mensenheugenis ons roept. Door een vergeten of 

achtergelaten pop die als cadeau tot vreugde strekt van het kind van 
vluchtelingenouders. Wij vangen een glimp van Pasen op in de 

bemoedigende glimlach van die vrijwilliger met een Wajong-uitkering, die 
zich onvermoeibaar blijft inzetten voor een Somalisch gezin uit het naburige 

asielzoekerscentrum. Pasen komt aan het licht in die jongen met de 

verkeerde naam, die na tientallen onbeantwoorde sollicitatiebrieven blijft 
geloven in de goedheid van mensen. In dat meisje dat haar kamer en haar 

laptop deelt met een medeleerlinge die thuis geen toegang heeft tot 
internet. En in de ondernemer die het aandurft een jongere met een 

strafblad een nieuwe kans te geven door hem aan te nemen.  
 

In al deze mensen krijgt Pasen een gezicht. Komt Pasen aan het licht. In hen 
leeft een diep verlangen om zo goed als God te zijn. Om als licht te zijn. Om 

kracht uit te stralen, liefde te geven, recht te doen. Tegen alle schijnbaar 
noodlot in, de ander het licht niet te laten ontroven.   

 
Ons Pasen on hold gezet? Ho maar! Want, wat altijd is geweest, het waaien 

van de geest, gebeurt ook vandaag aan ons. Pasen herinnert ons aan het 
licht dat de Eeuwige in ons heeft ontstoken; een lichtend vuur, dat zelfs de 

dood niet kan smoren. Dat scheppingsvuur van het begin, dat wij dagelijks 

inademen, houdt ons in leven. Het zet ons aan tot kleine menselijke daden 
van goedheid, van geduld betrachten, van begrip opbrengen en aandacht 

schenken. Zo spreken wij een taal van hoop en vrede. Een taal die grenzen 
overstijgt, en niet gebonden is aan cultuur of afkomst of status. Een taal die 

vreugde schept in de harten van de mensen. Een taal die mensen dichter tot 
elkaar brengt en het aanzicht van de aarde vernieuwt.  

 
Pasen gebeurt daar waar leven, tegen alle schijnbaar noodlot en 

onderdrukking in, stroomt op dorre plekken van eenzaamheid en duisternis. 
Daar breekt de hemel open, raakt zij onbegrensd. Daar komt Hij, de 

Opgestane, tastend aan het licht, met een naam en een gezicht, even 
weerloos als wij mensen. Wordt Hij deel van ons verlangen, als een pijn die 

ons geneest, als een nieuw begin van leven. 
 

Namens ons pastoraal team wens ik u allen een zalig Pasen! 

 

Duncan Wielzen, pastoraal werker  
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Vieringen in de Goede Week, met Pasen en in de weekenden in april 

Voor de vieringen in de kerk blijft voorlopig de maatregel van kracht dat 
slechts 30 personen kunnen deelnemen. Daarom blijft ook aanmelding voor 

deelname aan weekendvieringen, en voor bijzondere vieringen op werk-
dagen, noodzakelijk. Verderop leest u hoe u zich kunt aanmelden. Hieronder 

treft u het overzicht van de vieringen voor de komende periode aan. 

Datum Dag  EMM MED ARS TB 
27 mrt zat. Palmzondag  13.00 u. E 

Dernee 

 
17.00 u. E 

Hayon 

 

28 mrt zon. Palmzondag 10.00 u. E 
Dernee 

10.00 u. E 
Hayon 

10.30 u. E 
Vervooren 

10.30 u. E 
Pex 

30 mrt di. Boete- 
viering1) 

 10.00 u. W&G 
v. Adrichem 

  

31 mrt woe. Boete-

viering1) 

10.00 u.W&G 

Kuhlmann 

   

1 april do. Witte 
Donderdag 

19.00 u. E 
Dernee 

19.00 u. E 
Hayon 

19.00 u. E 
Vervooren 

19.00 u. E 
Pex 

2 april vrij. Goede 

Vrijdag 

15.00 u. 

Kruisweg 
 

19.00 u.W&C 
v. Adrichem 

15.00 u. 

Kruisweg 
 

19.00 u. W&C 
Hayon 

15.00 u. 

plechtigheden 
Vervooren 

15.00 u.  

Kruisweg 
 

19.00 u. 
Stilte&Passie 

3 april zat. Paaswake 19.00 u. E 
Dernee 

19.00 u. E 
Hayon 

19.00 u. E 
Vervooren 

19.00 u. E 
Pex 

4 april zon. Hoogfeest 
Pasen 

10.00 u. E 
Dernee 

10.00 u. E 
Hayon 

10.30 u. E 
Vervooren 

10.30 u. E 
Pex 

5 april ma. 2e Paasdag 10.00 u. E 

Hayon 

   

10 april zat. 2e zondag 
v. Pasen 

13.00 uur E 

Dernee 

17.00 uur E 

Hayon 

  

11 april zon. 2e zondag 
v. Pasen 

10.00 uur E 

Dernee 

10.00 uur E 

Pex 

10.30 uur E 

Hayon 

10.30 uur 

W&C 

Kuhlmann 

17 april zat. 3e zondag 
v. Pasen 

13.00 uur E 

Hayon 

17.00 uur E 

Hayon 

  

18 april zon. 3e zondag 

v. Pasen 
10.00 uur E 

Hayon 

10.00 uur E 

Groenewegen 

10.30 uur W&C 

Wielzen 

10.30 uur E 

Pex 

24 april zat. 4e zondag 
v. Pasen 

13.00 uur W&C  
v. Adrichem 

17.00 uur W&C 

v. Adrichem 

  

25 april zon. 4e zondag 
v. Pasen 

10.00 uur E 

Varghese +  
Kuhlmann 

10.00 uur W&C 

Van Adrichem 

10.30 uur E 

Vervooren 

 

10.30 uur E 

Hayon 

1 mei zat. 5e zondag  

v. Pasen 
13.00 uur E 

Hayon 

 17.00 uur E 

Hayon 

 

2 mei  zon. 5e zondag  
v. Pasen 

10.00 uur E 

Varghese/ 

v. Adrichem 

10.00 uur E 

Hayon 

10.30 uur E 

Vervooren 

10.30 uur 

W&C 

Wielzen 

E= Eucharistie, W&C=Woord-/Communieviering, W&G=Woord-Gebedsviering 

1)Tijdens en na de boeteviering is er gelegenheid om te biechten.  
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Paaswake in de vroege avond 

Omdat normaal gesproken de paaswake pas bij duisternis mag aanvangen, 
zou het gezien de geldende avondklok vanaf 22.00 uur, dit jaar niet mogelijk 

zijn om een publieke paaswake te houden. De Nederlandse bisschoppen 
hebben daarom toestemming gegeven om de paaswake, bij hoge 

uitzondering, eerder op de avond plaats te laten vinden. Het is dan in ieder 
geval mogelijk om het gehele paastriduüm (de vieringen van Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en de paaswake die in feite tezamen één viering 
vormen) te vieren. Daarom hebben we besloten om op zaterdag 3 april 

a.s. de paaswake bij elke geloofsgemeenschap om 19.00 uur aan te 
laten vangen. Het aantal deelnemers aan de paaswake in de kerk mag, net 

als alle andere vieringen in deze tijd, maximaal 30 personen zijn. Mocht er 
bij reservering geen plaats in de kerk meer blijken te zijn, dan bent u van 

harte uitgenodigd om, als dat mogelijk is, via de livestream deel te nemen 
aan de paaswake in de Emmaus. U vindt deze livestreamviering op 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live. Wanneer u de paaswake 

via de livestream meeviert en u komt op Witte Donderdag en/of Goede 
Vrijdag naar de kerk, dan kunt u een paas-devotiekaarsje meenemen, om 

die zaterdagavond tijdens de livestream-paaswake thuis aan te kunnen 
steken.   

 
Eucharistievieringen op werkdagen 

Ook bij onze vieringen op werkdagen, in de regel zijn dat eucharistie-
vieringen, 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 

 
Doopvieringen  
Op zondag 18 april a.s. om 12.00 uur is een gemeenschappelijke 

doopviering gepland bij de geloofsgemeenschap Emmaus. 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 6 juni a.s. bij de 

geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen. Ook voor die viering kunt u 
uw kind al aanmelden.  

 
 

 
 

 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live
mailto:cps@p4ev.nl
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Chrismamis op woensdag 31 maart 

De Chrismamis is een plechtige en feestelijk eucharistieviering in de Goede 
Week waarin de bisschop de olie voor de geloofsleerlingen en de olie voor de 

zieken zegent en het Chrisma wijdt. Het Chrisma is de heilige olie die 
dopelingen na het doopsel krijgen toegediend en waarmee vormelingen 

worden gezalfd. Normaal gesproken zouden voor deze plechtigheid 
vertegenwoordigers van alle parochies van het bisdom zijn uitgenodigd om 

mee te vieren in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. Door de corona-
maatregelen is dat dit jaar niet mogelijk, maar de Chrismamis is wel te 

volgen via de livestream, te vinden op de website www.bisdomrotterdam.nl 
en het YouTube-kanaal van het bisdom. De viering vindt plaats op woensdag 

31 maart a.s. en begint om 19.30 uur. Een buitenkansje om deze 
indrukwekkende eucharistieviering (nog) een keer, en zelfs ‘van dichtbij’, 

mee te maken.  

Speciale website ‘vierpasen.nl’  
Net als met Kerstmis is ten behoeve van de 

RK Kerk in Nederland een speciale website 

voor de vasten- en paastijd beschikbaar: 
www.vierpasen.nl. Bezoekers van deze 

website vinden hier tips, handige links en 
downloads om aan de Veertigdagentijd, de 

Goede Week en de paastijd een zinvolle 
invulling te geven, hier meer over te weten 

te komen en om aan de diverse vieringen 
en plechtigheden in deze tijd via livestream 

deel te kunnen nemen. Vanaf Palmzondag 
worden ook filmpjes op deze website 

geplaatst waarin de Nederlandse 
bisschoppen een persoonlijke uitleg geven 

bij onderdelen van de Goede Week en Pasen.  
 

Vastenactie: Wandelen voor een ander 

De virtuele wandeltocht door Afrika die door Vastenactie is ingezet om 
daarmee geld voor projecten ten behoeve van goed onderwijs voor 

kansarmen te financieren, is een enorm succes gebleken. De route van ruim 
9200 kilometer, van Sierra Leone naar Zambia, is al twee keer uitgebreid 

omdat de ca. 300 Nederlanders die meelopen, die afstand al binnen een 
week hadden afgelegd. De totale afstand die nu zal worden gewandeld, 

bedraagt 34.360 km, waarvan er momenteel 25.000 gelopen zijn. De route 
is nu geworden: Sierra Leone – Lilongwe (Malawi) – Kaapstad - Sierra Leone 

– Addis Abeba (Ethiopië).  
Het groepje wandelaars in onze parochie stapt ook lekker door en heeft met 

312 km al een steentje bijgedragen aan deze afstand. We stappen lekker 
door in de hoop met onze inspanningen nog meer sponsorgeld binnen te 

krijgen. Wat dat betreft blijft de opbrengst in de digitale collectebus nog wat 
achter. Voor de € 279,- die er momenteel in zit, danken we natuurlijk de 

goede gevers van harte, maar het is nog geen euro per kilometer. Als u toch 

van plan was om Vastenactie financieel te steunen, wilt u het dan misschien 

https://www.youtube.com/c/BisdomRotterdam1956
http://www.vierpasen.nl/
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via onze digitale collectebus doen? Deze bereikt u via 

deze QR-code (niet direct in te lezen in bank-apps 
maar gewone QR-scanner gebruiken). 

Vindt u een donatie in de digitale collectebus te 
omslachtig, dan is overmaking van een bedrag per 

bank, direct aan Vastenactie, natuurlijk ook goed. Het 
gaat er om dat Vastenactie voor haar goede werk 

voldoende geld binnenkrijgt, en dan maakt het niet uit 
langs welke weg. We lopen dan gewoon ook een beetje  

voor uw rechtstreekse donatie aan Vastenactie.  
 

24 april: Roepingenzondag 
Onderzoek je roeping. Doe dat samen met Vronesteyn 

"Kom, volg Mij", zegt Jezus in het evangelie volgens Marcus over de roeping 
van de eerste leerlingen (Marcus 1, 16-20). De eerste leerlingen zijn vissers. 

Jezus ziet hen en komt naderbij, terwijl ze bezig zijn met hun dagelijkse 

werk. "Roeping is, kortom, een uitnodiging aan ons om Jezus te volgen langs 
de weg die Hij voor ons geluk en het welzijn van onze naasten heeft 

uitgedacht", zegt paus Franciscus. 
Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden. Zeker niet 

in onze geseculariseerde en drukke wereld. Vronesteyn wil daarom mannen 
helpen die nadenken over de vraag of God hen roept tot het ambt van 

priester of diaken ten dienste van de parochies in het bisdom Rotterdam. 
Het onderzoeken van een roeping tot priester of diaken is een proces van 

meerdere jaren, dat ook in de loop van de studie en vorming verder gestalte 
krijgt. 

Neem voor meer informatie contact op met één van onze ambassadeurs 
voor Vronesteyn. Elke parochie heeft namelijk ambassadeurs om het contact 

tussen de parochie en het centrum voor de priester- en diakenopleiding 
Vronesteyn te versterken. In onze parochie zijn dat Clea van der Togt (070-

3673231) en Marissa Vrolijk-de Mos (06-81384535).  

Voor rechtsreeks contact met de rector van Vronesteyn zijn dit de 
contactgegevens:  

Rector drs. W.P.L. Broeders  
Park Vronesteyn 14  

2271 HS Voorburg 
tel.: 070 3873804 / 06 27140117 

e-mail: w.broeders@bisdomrotterdam.nl 
www.vronesteyn.nl 

 
Het Huis van de Roeping biedt gelegenheid 

om je religieuze roeping te onderzoeken 
via informatie, gesprekken en verdere oriëntatie. 

e-mail: roepen@knr.nl www.huisvanderoeping.nl 
 

Steun Vronesteyn met uw gift via IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v. 

Centrum Vronesteyn. Of geef uw bijdrage eenvoudig online op 
www.vronesteyn.nl 

tel:06-81384535
mailto:w.broeders@bisdomrotterdam.nl
mailto:broeders@bisdomrotterdam.nl
http://www.vronesteyn.nl/
mailto:roepen@knr.nl
http://www.huisvanderoeping.nl/
http://www.vronesteyn.nl/
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Koken voor daklozen op vrijdag 30 april 

Op vrijdagmiddag 30 april gaan we samen met pater Klemens Hayon, enkele 
medebroeders van het Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD) en enkele 

Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (SSpS), weer koken voor 
daklozen bij het Straatpastoraat. Dat doen we in het Vincentiushof aan het 

Westeinde. Gezien de huidige coronamaatregelen zijn het nog steeds 
afhaalmaaltijden die worden bereid. Op 29 januari hadden we een 

behoorlijke groep vrijwilligers die hielpen. De meesten van hen willen  
30 april wel weer meehelpen in de keuken of bij het uitdelen van de 

maaltijden buiten, maar als er anderen zijn die ook graag een keer 
meedoen, dan is daar zeker ruimte voor. Laat het dus weten als je, in de 

vorm van eten koken, opscheppen of uitdelen, op 30 april a.s. graag de 
handen uit de mouwen steekt. Dat kan door een e-mailbericht of telefoontje 

aan het centraal parochiesecretariaat: cps@p4ev.nl of 070-3080414/06-
41822225. Ook op de vrijdagmiddagen 30 juli, 29 oktober en 31 december 

zullen we maaltijden bereiden bij het straatpastoraat. Je mag je ook alvast 

voor die vrijdagen aanmelden.    
 

Mededelingen van het parochieteam 
 

Afscheid Pastoor Dernee  
Via een brief per mail, of uitgeprint in de kerken, zijn veel parochianen al 

geïnformeerd over het naderend emeritaat van onze pastoor, Kees Dernee. 

Tijdens de eucharistieviering op zondag 11 april a.s. zal hij voor de laatste 
keer voorgaan als pastoor van onze parochie. Als er geen beperkingen 

vanwege corona zouden zijn geweest, zou dat een parochieviering zijn voor 
alle parochianen vanuit de vier geloofsgemeenschappen. Helaas is dat met 

de huidige maatregelen onmogelijk. Ook bij deze bijzondere viering kunnen 
slechts maximaal 30 parochianen aanwezig zijn. Het is voor deze viering dus 

zeker noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Zonder aanmelding vooraf is het 
niet mogelijk om toegang tot de kerk te krijgen. Omdat uitgebreid afscheid 

nemen op die zondag toch niet tot de mogelijkheden behoort, is het te 
overwegen om de laatste viering, met pastoor Dernee als voorganger, thuis 

via de livestream te volgen.  
Voor als u persoonlijk afscheid van pastoor Dernee wil nemen: wellicht bent 

u de komende weken in de gelegenheid om aan één van de vieringen deel te 
nemen waarin pastoor Dernee voorgaat. Na afloop van die vieringen bestaat 

de mogelijkheid om kort persoonlijk afscheid te nemen. Misschien een 

geruststelling: pastoor Dernee verdwijnt niet geheel uit ons zicht. Hij heeft 
aangegeven zo nu en dan voor te willen blijven gaan in vieringen in onze 

parochie. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Krijgt u hem voor zijn 
afscheid als pastoor niet meer persoonlijk te spreken, dan zijn er in de 

toekomst dus zeker nog kansen daartoe.  
 

Afscheidscadeau 
Na zoveel jaren dat hij onze ‘herder’ was, willen we ter afscheid pastoor 

Dernee graag een cadeau namens de parochie aanbieden. Hij gaat met 
ingang van zijn emeritaat in Nootdorp wonen en voor de aankleding van zijn 

nieuwe woning en bijbehorende tuin, geven wij hem graag een waardebon 

mailto:cps@p4ev.nl
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die hij naar eigen inzicht kan besteden. Als u aan dit cadeau van de parochie 

bij wilt dragen, dan kunt u tot en met vrijdag 9 april a.s. een bedrag naar 
keuze overmaken op rekening NL62RABO0106974904 t.n.v. Parochie de Vier 

Evangelisten, onder vermelding van ‘Afscheidscadeau pastoor Dernee’. Aan 
het eind van de eucharistieviering, op zondag 11 april, zal onze vice-

voorzitter, Henk-Jan Kok, namens de parochiegemeenschap de waardebon 
aan pastoor Dernee overhandigen.  

     
Opvolging 

Over de opvolging van pastoor Dernee is nog niet veel bekend. De bisschop 
heeft wel laten weten dat we een priester in het pastoraal team terug zullen 

krijgen. Dat zal echter geen pastoor maar een parochievicaris zijn. In of na 
de zomer van dit jaar hoopt de bisschop ons meer duidelijkheid te kunnen 

geven. Pastoor Dolf Langerhuizen (parochie Maria Sterre der Zee, Den Haag 
Noord), wordt benoemd tot administrator van onze parochie.  

 

Vooraf reserveren 
Voor de vieringen op zaterdagen en zondagen, en voor de bijzondere 

vieringen in de Goede Week, is het noodzakelijk dat u vooraf reserveert. U 
loopt anders de kans dat u geen toegang tot de kerk wordt verleend omdat 

het maximaal aantal van 30 bezoekers is bereikt. Voordat u reserveert, 
verzekert u zich ervan dat u vrij bent van klachten die met corona in 

verband worden gebracht (hoesten, loopneus, niezen, koorts) en niet in 
contact bent geweest met personen die corona hebben of positief getest zijn. 

Als na uw reservering de situatie wijzigt en u bijvoorbeeld klachten krijgt of 
iemand in uw directe omgeving positief getest is, blijf dan thuis en annuleer 

uw reservering. Een ander die op de wachtlijst staat, kan dan alsnog aan de 
betreffende viering deelnemen.   

 
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: 
 

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 

ma, di, wo, vrij 10-12 u 
voorafgaand aan viering 

070 3979413 

 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/
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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 ter controle bij de toegang van de kerk 

en 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 

Aan vieringen in de Emmausgeloofsgemeenschap, op zondag en op 
bijzondere  dagen (zoals de vieringen van de Goede Week) kan via 

livestream thuis worden deelgenomen. U vindt de livestreamviering steeds 
op deze webpagina: https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live  

Ook op de hoofdpagina van de parochie-website is een link naar de 

livestreamviering opgenomen. Voor parochianen zonder internet biedt de 
eucharistieviering op televisie natuurlijk ook een goede mogelijkheid om in 

verbondenheid met de Kerk de zondag en straks ook het Hoogfeest van 
Pasen te vieren.   

 
Collectegelden en andere financiële zaken 

Omdat vanwege de coronamaatregelen tijdens de 
vieringen niet gecollecteerd kan worden, 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 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.  
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.   

 
Berichten uit onze geloofsgemeenschappen 
 

Zoombijeenkomsten voor kinderen, van Palmzondag tot en met 

Pasen 
Aangezien het door de coronamaatregelen nog steeds niet mogelijk is om 

met meer dan dertig kerkbezoekers samen te komen in de kerk, en ook 
omdat er nog niet samen of door een koor kan worden gezongen, zullen we 

met Palmzondag en met Pasen helaas geen gezinsvieringen kunnen houden 
en ook op de andere dagen in de Goede Week niet met gezinnen met 

kinderen kunnen samenkomen. Toch willen we deze week, met de 
belangrijkste dagen van het kerkelijk jaar en het belangrijkste hoogfeest van 

de kerk, niet zomaar aan de gezinnen voorbij laten gaan. Op Palmzondag, 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live/
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Witte donderdag, Goede vrijdag en Eerste Paasdag komen we via Zoom 

online bij elkaar, lezen we het verhaal van de betreffende dag, luisteren naar 
een lied, bidden een gebed en doen een activiteit. De gezinnen die we 

kennen, onder andere omdat hun kinderen deelnemen aan de 
kinderwoorddienst of omdat zij in 2019 of 2020 hebben deelgenomen aan de 

voorbereiding van de eerste heilige communie, hebben een speciale digitale 
nieuwsbrief hierover ontvangen. Als u die nieuwsbrief niet heeft ontvangen, 

en uw (klein)kind wel wil deelnemen aan één of meer zoombijeenkomsten 
die week, kijk dan voor uitgebreide informatie op de website van de 

parochie: https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/.  
Hier zijn ook de tijden van de bijeenkomsten en de link naar Zoom te 

vinden. Ook is daar de speciale nieuwsbrief ‘Activiteiten voor kinderen 
Goede Week en Pasen’ in zijn geheel te downloaden.    

    

 
 

 

Overleden parochianen in de afgelopen periode 
 

Onze dierbare overledenen van de afgelopen tijd zijn:   

Overleden: Bijzonderheden  

Miep Beekman-Waals,  

op 4 maart 2021,  
in de leeftijd van  

94 jaar 

Miep heeft vele jaren in het koor van de Pius X kerk 

gezongen en vele “rouwtjes en trouwtjes” op haar 
naam staan. Ze speelde ook piano en viel regelmatig in 

als organist.  We kenden haar als een vrouw die warmte 
uitstraalde, met een vriendelijke lach op haar gezicht. 

Kees Derks,  
op 11 maart, in de 

leeftijd van 69 jaar 

Zie: ‘Uit de Pastoor van Ars’, artikel Afscheid ‘De 
dirigent’ 

Corry van der Waart- 

Sax van der Weijden  
op 19 maart, in de 

leeftijd van 93 jaar 

Corry is in haar slaap overleden, woonde sinds kort in 

een verpleeghuis. Zij was lang heel actief in de 
Pauluskerk en zong op het koor Philippus Nerius. 

Na de fusie werd ze lid van Deo Sacrum. 

Bert Pennings, op  
20 maart, in de leeftijd 

van 80 jaar  

Bert was voorheen een trouwe bezoeker van de kerk 
Maria van Eik en Duinen. Hij is daar een tijdje loper 

voor de actie Kerkbalans geweest. De laatste tijd nam 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/
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Wij bidden voor deze overledenen en wensen de nabestaanden veel sterkte 

toe. 

 
Uit de Pastoor van Ars 

 
Stolpersteine op weg naar Pasen 

Op 25 februari 1941 begon vanuit Amsterdam de Februaristaking als verzet 
tegen de Duitse bezetter. Aanleiding was de razzia eerder die week, waarbij 

ruim 400 jonge joodse mannen werden opgepakt, die vrijwel allen de dood 
hebben gevonden. Twee mannen hebben de oorlog overleefd. Op de site van 

het gemeentearchief van Amsterdam zijn 389 
korte levensbeschrijvingen te lezen. Daaruit 

blijkt dat een aantal van hen uit Den Haag 
kwam. Ze waren toevallig bij familie in 

Amsterdam. In 1992 is de Duitse kunstenaar 
Gunter Demnig zijn herinneringsproject 

'Stolpersteine' (struikelstenen) begonnen: 

Messingplaatjes met daarin gegraveerd de 
namen van de joodse gedeporteerden worden 

op betonnen stenen verankerd in het trottoir 
nabij hun toenmalige woonhuizen. Als verklaring van de naam 'Stolpersteine' 

geeft hij een citaat: 'men valt niet over de Stolpersteine, je struikelt met je 
hoofd en je hart.' Inmiddels is dit project over heel Europa verspreid en zijn 

er in Den Haag 156 stenen geplaatst (oktober 2019). De Stolperstein wil je 
doen struikelen over de herinnering aan het (verborgen) gelaat van de 

Ander. Het wekt herinnering aan vers 12 uit Psalm 91: 'Zij (zijn engelen) 
zullen op de handen u dragen, dat gij niet uw voet aan een steen stoot.' 

Psalm 91 markeert het begin van de Veertigdagentijd op de 1e zondag op 
weg naar Pasen. Het evangelieverhaal van Matteüs over de beproeving van 

Jezus in de woestijn citeert het vers, waaruit groot Godsvertrouwen spreekt. 
Op de 1e zondag van de Veertig Dagen klonk ook het verhaal over de 

regenboog als teken van het 

Verbond (Genesis 9,14): 
'Wanneer Ik op de aarde de 

wolken samenpak en de boog in 
de wolken zichtbaar wordt, dan 

zal Ik denken aan het verbond 
tussen Mij en u en alle levende 

wezens, alles wat leven heeft.' Die 
boog heeft ook gestaan boven de 

hij met regelmaat deel aan de vieringen in de Pastoor 
van Ars. 

Jan Drijfhout,  
op 21 maart, in de 

leeftijd van 83 jaar 

Jan heeft een bewogen leven gehad. De tweede 
wereldoorlog heeft daarop een stempel gedrukt. Als 

gevolg van een medische misser belandde hij in een 
rolstoel. Ondanks zijn fysieke beperking heeft Jan vele 

jaren trouw de kerkvieringen in de Emmaus bezocht.   
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vernietigingskampen; staat misschien ook ooit boven het strafkamp waarin 

Aleksej Navalny zich moet bevinden; en verscheen tijdens de tocht naar de 
laatste rustplaats van Harry Mulisch! Citaat uit NRC: ”Zoiets verzin je niet! 

De toeschouwers op de linkeroever van de Amstel, zaterdagmiddag om 
kwart over twee (6/11/2010), struikelden (!) over hun woorden van 

verbazing.” Misschien dat de komende dagen op weg naar Pasen ten tijde 
van een pandemie uitnodiging zijn om de grote vragen waar we over 

struikelen in het Licht te plaatsen van wonderlijke Hoop. 
 

Samenvatting van homilie van pater Frans Vervooren, ocd, op de 1e zondag 
van de Vasten, 21 februari 

 
Afscheid 'De dirigent'  

Een dag na zijn 69e verjaardag overleed op 11 maart in de rust van zijn 
geloof Kees Derks, bij leven en in de Pastoor van Ars bekend als de dirigent. 

Als bewoner van Middin in Kijkduin was hij jarenlang een trouwe 

verschijning in onze kerk. Bij zijn laatste bezoek op zondag 28 februari 
maakte hij een vermoeide indruk, achteraf een voorteken. Het afscheid en 

de bijzetting op 17 maart op St. Barbara werd geleid door Connie de Peuter, 
geestelijk verzorger bij Middin. Zij leidt ook de jaarlijkse kerstviering van 

Middin in de Pastoor van Ars, waar Kees de rol van 'dirigent' vervulde. In 
haar bijdrage verwees zij naar het belang van muziek in het leven van Kees. 

En hoe daarbij zijn zondagse bezoek aan de mis belangrijk was in zijn leven. 
Onder verwijzing naar Lucas 8 (Jezus bedwingt de storm op het meer) gaf 

zij aan dat God nabij is in wie hulp en een luisterend oor biedt en daarmee 
vertrouwen wekt. Dat vertrouwen vond Kees bij de medewerkers van 

Middin, bij zijn broer en in de Pastoor van Ars geloofsgemeenschap. Connie 
sloot af met een van de favoriete liederen van Kees, 'Stil maar wacht maar, 

alles wordt nieuw': een verwijzing naar het boek Openbaring dat de dood 
niet het einde is. Kees was en blijft de Pastoor-van-Ars-gemeenschap 

dierbaar. 

  
Ineke Giezeman 

  
Een dag in het stemlokaal 

Oh ja, er zijn veel vrijwilligers nodig, om de ‘corona’ gang van zaken in de  
stemlokalen goed te laten verlopen. Ik ben met pensioen, ik heb de tijd, ik 

geef me op. Er zijn genoeg  mensen voor in het stemlokaal, dus ik geef me 
op als stemmenteller. Ik volg als aspirant teller een instructiefilm. Het 

vergaren, het sorteren en het stapelen van de biljetten blijkt een 
ingewikkeld gedoe. Het sorteren van de biljetten gebeurt niet op tafels, 

maar in een heel ‘corona’ labyrint op de grond. Hier stokt mijn 
enthousiasme, want als ik de stembiljetten op de grond moet uitspreiden, 

kom ik wel omlaag, maar, gezien mijn leeftijd, nauwelijks meer omhoog. Ik 
zal de telling dus verschrikkelijk op gaan houden. 

Dit is mij een brug te ver en ik meld me af wegens ongeschiktheid. Ik houd 

me echter wel beschikbaar voor een andere functie. Er blijkt meteen een 
functie in het stemlokaal voor mij beschikbaar. Ik word meteen ‘lid’ van het 

stembureau. Ik krijg een boekwerk toegestuurd, dat ik moet bestuderen.  
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Na mijn inspanningen maak ik een toets op de computer. Ik maak de toets 

naar behoren en pas dan ben ik als lid van de stemlocatie benoemd. 
 

Donderdag 17 maart gaat mijn wekker om 5.00 
uur in de ochtend. Opstaan, aankleden en eten 

zonder mijn vrouw wakker te maken. Ik ben om 
6.00 uur present op de locatie. De inrichting is 

bijna geheel in orde. Zaken die nog niet in orde 
zijn worden nageleverd. Om half acht is het 

stembureau gereed, om de eerste ‘stemgast’ te 
ontvangen. De dag verloopt gladjes met rustige 

en wat drukkere periodes. Ik heb in totaal 10 
uur in het stemlokaal doorgebracht. Iedereen 

die is wezen stemmen, weet hoe het er aan toe 
gaat. Toch deel ik, met deze foto, met iedereen 

nog een bijzondere herinnering aan deze dag en 

dat is de STEMBUSAANSTAMPER. 
 

John de Gier 
 

Koor Connection: altijd op zoek naar verbinding 
Deze corona-tijd zorgt bij iedereen voor uitdagingen, en dat geldt ook voor 

de koren. Want hoe kan je een koor zijn als je elkaar niet fysiek kan 
ontmoeten? Tijdens de eerste ‘lockdown’ begon Connection nog voortvarend 

met wekelijkse Zoommeetings, waar we zelfs nog een poging deden om 
samen te zingen. Dat was vooral hilarisch, maar uiteindelijk leverde het 

meer individuele frustratie dan een fijn groepsgevoel. En met samen zingen 
had het niet zoveel te maken. Toch wilden we wel graag wat doen samen, 

maar wat? We besloten te gaan experimenteren met individuele opnames. 
Als eenieder nu zijn eigen partij in zou zingen, en we zouden dat weer 

samenvoegen? En zo geschiedde. Na een Taizé experiment met 'Gott ist nur 

Liebe’ namen we ‘The Clouds Veil’ op, en verspreidden het via social media. 
Daar kwamen zoveel fijne reacties op dat we ons ook waagden aan een stuk 

met pianobegeleiding en fluit: ‘Is daar iemand?’. Hoe fijn was het om toch 
ons vertrouwde geluid weer even te ervaren en dat te kunnen delen!   

  
We waren dan ook superblij dat we in september weer bij elkaar mochten 

komen met enkele zangers - op gepaste afstand en helaas nog niet 
compleet. Verspreid over de hele kerk, met een gedegen coronaprotocol, 

genoten we van het samen zingen. Helaas was dit van korte duur en werden 
de wekelijkse online Connection-Cafés weer gemeengoed. Tegen kerst 

waagden we ons aan een nieuw experiment: een kerstlied opnemen dat we 
nog nooit samen hadden gezongen. Met de kerststal van de Ars op de 

achtergrond voelden we de connectie! En een kwartetje zangers mocht zelfs 
de kinderkerstviering vanuit de Emmaus opluisteren.     
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Na de kerst gooiden we het over een andere boeg: in een drietal hilarische 
online quizjes hebben we onder andere geleerd over elkaars favoriete TV- 

series, artiesten, lievelingsboeken en onvermoede hobby's. Fijn om elkaar 
op die manier toch nog beter te leren kennen en toeval of niet, 

bestuursleden scoorden goed! De vraag rijst of ze bestuurslid zijn omdat ze 

iedereen zo goed kennen of dat ze iedereen zo goed kennen doordat ze 
bestuurslid zijn. In elk geval was dit goed voor de onderlinge connectie! 

  
Om ook de connectie met de parochie te blijven maken hopen we u met 

Pasen (of iets daarna) te kunnen verblijden met een nieuwe opname: ‘You 
are the Light’. Want met dat besef, er is licht aan het eind van de tunnel, 

hopen we dat u het nog eventjes volhoudt! We verspreiden deze opname 
weer via onze website en ons YouTube kanaal 

(https://www.youtube.com/channel/UCe-GYjf64U_fJKdyPQMIEhQ), en daar 
kunt u ook de andere opnamen nog terugvinden.  

Veel sterkte gewenst en we hopen u binnenkort weer te ontmoeten! 
  

Namens koor Connection, 
Jessica ten Bosch (voorzitter) Marian Bosch (pianist) 

 

Tip: Op de parochiewebsite https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl, 
in het bericht ‘Muzikale groet van koor Connection’ is een link opgenomen, 

waarmee u gemakkelijk op het Youtube kanaal van Connection komt.    
 

In de kijker   
De interviewer uit de Emmaus, Willem Brizee, 

interviewt  dit keer een parochiaan bij de  
Pastoor van Ars: Paul Nettesheim. 

 
Hoe kunt u uw jeugd beschrijven? 

Ik ben geboren in de Fahrenheitstraat, daar had 
mijn vader een drogisterij. Het gezin bestond uit 

5 kinderen. Ik heb een normale, fijne jeugd gehad. De kerk nam daar een 
belangrijke plaats in. Je kunt zeggen dat het geloof me met de paplepel is 

https://www.youtube.com/channel/UCe-GYjf64U_fJKdyPQMIEhQ
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/
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ingegoten. Thuis werd er voor en na het eten gezamenlijk gebeden. Het was 

een gewoonte, zondag ging je met je ouders mee naar de kerk. Ik ging naar 
de katholieke lagere school St.Theresia aan de Parkietlaan. Dit was een 

jongensschool. In de paastijd gingen we voor school naar de mis en dan 
kreeg je thee en brood mee, want om ter communie te gaan, moest je 

nuchter zijn. Gezamenlijk gingen we, ik meen één keer per maand, met de 
hele klas biechten. Soms wist je niet wat je moest biechten! Misdienaar ben 

ik nooit geworden, in die tijd was er ‘een overschot’ aan misdienaars. Het 
geloof had van jongs af aan een belangrijke plaats in mijn leven, het is een 

rode draad. 
 

Hoe heeft u uw tienerjaren ervaren?  
Na het St Jans College, wat ook een 

jongensschool was, was het een verademing om 
in de kerk met meisjes in aanraking te komen. 

Dit gebeurde in de crypte  van de 

Sacramentskerk aan de Sportlaan. Daar kwamen 
de jongeren bij elkaar om te kaarten, te biljarten 

maar vooral om op zondagavond te dansen. Het 
was dan ontzettend druk! Je kunt het als een 

sociëteit zien. Het had ook een naam: ‘West 
Side’. Wanneer je 18 was, werd je opgeroepen 

om mee te doen aan de gespreksrondes over 
allerlei onderwerpen, onder leiding van kapelaan 

Hofstede. Nadat ik mijn drogisterijdiploma gehaald had en bij mijn vader in 
de zaak ging werken, ontmoette ik in de drogisterij mijn huidige vrouw, 

Yvonne, die daar als klant kwam. Na verloop van tijd nam ik haar mee naar 
de crypte om te dansen en zijn we uiteindelijk door kapelaan Hofstede 

getrouwd! In de jaren 50/60 waren er veel meer van dit soort gelegenheden 
onder de paraplu van de kerk, onder andere de Fatima aan de Escamplaan, 

waar ook regelmatig contact mee was. 

 
Hoe ging het verder met de drogisterij? 

Eerst natuurlijk de dienstplicht bij de marine. 
Ik ben als zelfstandige drogist begonnen in 

Voorschoten. Maar daar was geen woning aan 
verbonden. De woningnood was in die tijd 

schrijnend. Gesolliciteerd in Schiedam, dat 
was een drogisterij met een woning. Daar heb 

ik 3 jaar gewerkt tot mijn vader ermee stopte. 
Ik heb zijn zaak in de Fahrenheitstraat 

overgenomen. Een hele leuke buurt! We 
hebben 3 kinderen die we ook in het teken van 

het geloof hebben opgevoed. Helaas is de kerk 
aan de Sportlaan in 2008 gesloten. We gingen 

toen kerken in onder andere de Pauluskerk aan de Monseigneur Nolenslaan 

en u raadt het al, deze kerk werd ook aan de eredienst onttrokken. 
Inmiddels woonden we op de Laan van Meerdervoort en was de  H.Pastoor 

van Ars de beste optie, vooral qua afstand. 
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Wat kunt u vertellen over deze kerk? 

Ik was ‘ouderwetse’ kerken gewend zoals de 
Titus, Paulus en Sacramentskerk. En nu kwam ik 

in een heel andersoortige kerk. Het leek wel een 
crypte, waar ik overigens goede herinneringen 

aan heb! Ik voel me daar welkom en op mijn 
gemak. De sfeer is goed en als ik naar de kerk 

ga is dat een soort van bezinning. Het geeft je 
kracht die je nodig hebt. Vooral de overwegingen 

van pater Vervooren geven mij stof tot nadenken. Daar word ik door geraakt 
en geven mij steun om ‘alle dingen’ een plekje  te geven. Om in het leven te 

staan met je hart en liefde voor de mensen om je heen en vooral om te 
proberen een lichtpuntje te zijn voor je naasten… 

 
Uit de Emmaus 

 

De bijdragen die vanuit de Emmaus zijn aangedragen, zijn vanwege de 
parochiebrede onderwerpen elders in deze Nieuwsbrief opgenomen.  

 
Uit de Maria van Eik en Duinen 

 
Werk je nog in Bangladesh?                                                   

Vaak kom ik één van u op straat tegen en dan vraagt u: “Werk je nog in 
Bangladesh? “ Velen (uit Loosduinen) kennen mij nog, Ria Schmitz, 

parochiaan en de dame van de Derde Wereld handel in de kerk van Maria 
van Eik en Duinen, tevens fysiotherapeut, initiatiefnemer en voorzitter van 

Stichting PhySCI die is opgericht vanwege mijn vrijwilligerswerk in 
Bangladesh. Ik praat u graag even bij.  

 
Lang geleden kwam Bangladesh op mijn weg. Gelukkig denk ik nu.  

Het was in 2007, ik kon als vrijwilliger komen kijken op een project voor 

verstandelijk gehandicapten. Ik dacht: ik ga eens kijken, maar vanaf de 
eerste minuut zag ik: oh, hier kan ik veel doen en was ik gelijk aan de slag 

met de kinderen met een meervoudige beperking. En eenmaal één keer in 
Bangladesh geweest, is het niet meer uit mijn leven weg te denken. Na drie 

keer terug te zijn geweest, kreeg ik in 2011 het verzoek van Broeder Frank, 
in de grote stad  Mymensingh, één van de broeders van Taizé, iets op te 

zetten voor gehandicapte kinderen in een behandelcentrum dat er al was. 
Voor kinderen was er nog niets. Zo is Stichting 

PhySCI geboren.  
 

Wij zetten ons in voor kinderen met een 
lichamelijk of meervoudige beperking in de grote 

stad Mymensingh en inmiddels ook op het 
platteland in het Noorden. Voor de meeste 

kinderen is dit een eerste kans op aandacht, 

respect, zorg, therapie en ontwikkeling.  
Wij, professionals van PhySCI, reizen elk jaar 

vrijwillig naar Bangladesh voor het opzetten van 
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deze zorg. Het voornaamste doel is kennisoverdracht, zodat de Bengaalse 

werkers en moeders leren zorg te geven aan hun kinderen, oefeningen met 
hen te doen en hen te stimuleren in hun ontwikkeling voor zover als 

mogelijk. Veel kinderen gaan na verloop van tijd naar school voor onderwijs. 
Een kans op scholing, een kans op ontwikkeling, een kans op leven. Iets wat 

niet vanzelfsprekend is in Bangladesh als je gehandicapt bent.  
 

We werken met de meest kansarme kwetsbare kinderen. Kinderen die door 
hun beperking niets kunnen bijdragen in de maatschappij en in een sociaal 

isolement leven, vaak de hele dag aan een touwtje of liggend op bed in een 
donker huisje, opgesloten tot hun ouders thuiskomen van het werk. We 

begonnen in 2011 met 18 kinderen. Inmiddels zijn in de grote stad 3 
locaties waar 70 kinderen het dagcentrum bezoeken en op onze nieuwe 

locatie in het noorden komen de kinderen van heinde en ver. Nu al 160 
kinderen krijgen daar zorg. Het is een groot succes doordat de Bengaalse 

werkers met veel enthousiasme en energie de uitdaging aangaan met deze 

moeilijke doelgroep te werken en die elk jaar stapjes maken in hun kennis 
en vaardigheden. De gehandicapte kinderen en hun ouders leven in 

moeilijke omstandigheden in Bangladesh en wij doen daar iets aan. Samen 
met velen, want zonder de steun van mensen uit Nederland kunnen wij 

natuurlijk ons werk niet doen.  

 

Ja ik werk dus nog als vrijwilligster in Bangladesh, het werk groeit alleen 
maar en verbetert vele levens van kinderen met een beperking en hun 

ouders. Ze krijgen hoop, moed en een betere kwaliteit van leven.  
Wilt u eens meer lezen, bezoek dan onze website: www.physci.nl.  

 

Ria Schmitz, Voorzitter Stichting PhySCI  (tel: 0653619015) 
 

 
 

http://www.physci.nl/
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Het positieve effect van corona op mijn geloofsleven 

Ik kan het niet vermijden om over corona iets te zeggen, maar mijn verhaal 
gaat over de positieve kant van corona. Het klinkt misschien ironisch maar 

door ons isolement en door onze digitalisering leerde ik God beter kennen en 
werd ik een echte deelnemer aan Zijn aardse Koninkrijk. Toen ik pas in 

Nederland was en de Nederlandse taal kon spreken, heb ik aan een stille 
retraite meegedaan. Dat viel me toen tegen. Een maand geleden ontving ik 

een uitnodiging voor een stille retraite die online zou worden gehouden en ik 
dacht: dat kan ik wel proberen. Het was boven al mijn verwachtingen - ik 

heb de stem van God gehoord en het blijft in mij klinken! Elke keer als ik me 
verdrietig voel, hoor ik God zeggen: "Mijn lief kind, je bent altijd bij Mij.” 

Elke keer als ik blij ben, zeg ik: "Mijn lieve Vader, U bent altijd met mij."  
En nu, als mijn zoon mij iets verwijt, zeg ik tegen hem: "Mijn lieve zoon, ik 

ben altijd met je.” 
En het gaat mij niet alleen om samen met Hem te zijn, maar ook om samen 

met Hem te werken, zodat ‘zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat 

Hij doet’. Ik ervaar mijn leven als een soort proefperiode die bepaalt of ons 
contract wordt verlengd, of God met mij samen wil blijven werken. Het 

belangrijkste is dat Hij mij hierbij helpt, Hij begeleidt en onderwijst mij en 
‘maakt mij tot wat ik nu ben, om de weg te gaan van de goede daden die 

God mogelijk heeft gemaakt’. 
Als kind wilde ik journalist worden. Door geen talent voor vreemde talen te 

hebben, lukte mij dat niet. Nu (met hulp van andere vrijwilligers) schrijven 
wij kleine artikelen over onze kinderwoorddienst voor de website. Elke keer 

als ik een kinderwoorddienst voorbereid en begeleid, ben ik verrast dat het 
lukt. Het is zeker de hulp van God. Hij helpt mij ook om met de werkdruk 

om te gaan en zelfs door vermoeidheid heen aandachtig voor mijn collega’s 
te blijven. Hij leidt mij in mijn gezin en in de relatie met mijn man, dat wij 

na 20 jaar huwelijk, in perioden dat het moeilijk is er steeds weer samen 
uitkomen. Zelfs bij de verkiezingen hielp Hij de juiste keuze te maken. En 

tijdens het wandelen voor de Vastenactie heeft Hij via mijn ‘wandelmaatje’ 

tegen mij gezegd: “Jij bent geschapen om God, onze Heer, te loven, eerbied 
te bewijzen en te dienen en daardoor jouw ziel zalig te maken, wat je meer 

brengt tot het doel waarvoor je geschapen bent". En ik wil Hem dienen mijn 
hele leven lang. En ik wil Hem loven en eren nu en overal. En dit alles is 

voor mij een zegen die ik dankzij corona ervaar. 
 

Alena Boer   
            

Uit de Titus Brandsma 
 

Ik droom de kerk weer vol  
Ik droom de kerk weer vol 

gezang 
mijn strottenhoofd 

in eer hersteld 

stemt dankbaar weer in 
nu aerosolen enkel weer 

vervoerders zijn van lof en spijs. 

 

Mijn stembanden 
rekken zich vol behagen uit 

als na een lange winterslaap 

het lied in mij is niet gestorven 
maar herrijst in rondgezongen 

nieuw vertrouwen. 
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Onze stemmen 
omhelzen elkaar als zielsverwante 

thuisgekomen zwervers 
en voegen zich met liefde  

in de maat 
Dat zingen zo ontroeren 

zo vervoeren kan 
registers opentrekt 

verheven boven elke twijfel 
 

Met dit gedicht van Sytze de Vries werd onlangs een online-vergadering van 
de pastoraatgroep van de Titus geopend. We wilden het graag met u delen.  

 
Onderweg terug naar het oude normaal, gaan we beginnen? 

Tja, het zijn inmiddels veel te vaak uitgesproken teksten: “Het duurt 

allemaal wel lang he”, en “wanneer wordt alles nu weer gewoon normaal?” 
Na inmiddels een jaar in “coronatijd” te hebben moeten leven hebben we al 

vaak gehoord over “het nieuwe normaal” terwijl gevoelsmatig waarschijnlijk 
iedereen liever terug zou gaan naar “het oude normaal”. Maar dan moeten 

we ons misschien afvragen wat zijn die twee verschillende normalen dan? 
Voor anderen kan ik natuurlijk niet spreken, maar daarom kan ik wel 

schrijven voor mijzelf. 
Voor mij is het oude normaal niet zozeer de geloofsgemeenschap Titus 

Brandsma, of langer geleden de H. Familiekerk. Ook al heb ik letterlijk mijn 
hele basisschooltijd doorgebracht bij De Drie Linden, de school om de hoek, 

en heb ik tot 11 jaar geleden gewoond op de Valkenboskade, ook al letterlijk 
op loopafstand. Maar wat betreft kerk ben ik groot geworden bij de H. 

Teresia aan de Apeldoornselaan en deed ik veel daarbuiten voor het Bisdom, 
vooral activiteiten gericht op kinderen en jongeren, te denken aan de 

Vuurdoop en de Zomerkampen.  

 
Maar ja, dan sluit die kerk waar je bent 

opgegroeid, en wordt er op het laatst 
gefuseerd met een andere parochie waar je 

geen feeling mee hebt en maak je toch een 
overstap. Dat gaat dan wel gepaard met een 

enorme stap terug in actief participeren. En in 
diezelfde tijd doe je, omdat je er toch al een 

flinke tijd mee bezig bent, ook een stapje terug 
in de buitenactiviteiten. En dan ga je 

nadenken, wat wil ik nou wel gaan doen? Waar 
liggen mijn kansen en kwaliteiten? Waar kan ik 

me in nuttig maken. 
En dan komt zo’n optie uiteindelijk voorbij. 

Dan heb je de mogelijkheid om plaats te 

nemen in de pastoraatsgroep, met als 
belangrijkste aandachtgebied het opnieuw op 

poten zetten van voornamelijk de 
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kinderwoorddiensten. Dan ga je weer écht wat doen, iets wat je ligt, en waar 

je vol positieve energie tegenaan wilt gaan! Komt nog eens bij dat je vanuit 
die eerdergenoemde zomerkampen ook reeds gevraagd bent om weer mee 

te gaan helpen. 
 

Maar dan is het nog wel coronatijd, en ligt 
bijna alles helemaal stil, of in ieder geval 

gaan we maar in hele kleine stapjes 
dingen doen. De herstart van de 

kinderwoorddiensten wordt voorlopig 
uitgesteld, het zomerkamp in 2020 

gecanceld. Gelukkig komen er ook dan 
initiatieven boven, en hebben we 

parochiebreed online activiteiten in de 
Advent kunnen opstarten en continueren 

we nu iets soortgelijks voor de Goede 

Week en Pasen. Iets wat zonder corona 
wellicht nog niet zo snel in 

gezamenlijkheid gestart zou zijn. Dat is 
ook mooi, en zeer waardevol! Maar dan 

blijft voor mij toch de vraag, vooruit naar 
het nieuwe normaal, of het oude normaal 

terugvinden op een nieuwe plek, en van 
daaruit vooruitkijken… 

Ik maak er een combinatie van. Voor mij 
is het nieuwe normaal een gedeeltelijke 

terugkeer naar het oude normaal. Vol 
goede moed hoop ik dat we straks een 

mooie vorm kunnen geven aan nieuwe kinderwoorddiensten, en met een 
leuke club mensen die we al verzameld hebben ben ik daar zeer positief 

over. En ook de Zomerkampen gaan weer door dit jaar (aanmelden van 

kinderen kan nog steeds, zie: www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen). 
Alles misschien wel iets anders dan we eigenlijk van plan waren, maar soit. 

We gaan er gewoon weer het mooiste van maken! 
Sander van Maanen 

 
Sint Jozef, patroonheilige van de Mill Hill Missionarissen 

Omdat paus Franciscus dit jaar heeft uitgeroepen tot het jaar van de heilige 
Jozef, willen we daar in de parochie ook aandacht aan schenken. Dat doen 

we onder andere door een aantal artikelen in de komende nieuwsbrieven. 
Het zijn vertalingen van Engelse artikelen op de website 

https://millhillmissionaries.com. Pater Ben Pex, zelf Mill Hill missionaris en 
assistent-priester in onze parochie, reikte ons deze artikelen aan met de 

vraag of ze iets zouden kunnen betekenen voor onze nieuwsbrief. Met dank 
dus aan pater Pex MHM en Loek Ruijters, die voor de vertaling zorgt, kunt u 

de komende maanden van een serie artikelen over Sint Jozef genieten.  

 
Het is niet toevallig dat de artikelen van de website van de Mill Hill 

Missionarissen afkomstig zijn, want, naast patroon van de universele kerk 

http://www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen
https://millhillmissionaries.com/
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(150 jaar geleden uitgeroepen door paus Pius IX), is Sint Jozef ook de 

patroonheilige van de Mill Hill Missionarissen.  
  

De relatief recente toewijding van Sint Jozef aan de katholieke kerk lijkt aan 
terrein te winnen. Paus Franciscus voegde het embleem van Sint Jozef toe 

aan zijn wapenschild en bepaalde aan het begin van zijn pontificaat dat de 
naam van Jozef in alle eucharistische gebeden direct zou volgen na die van 

Maria.  
In de evangeliën komt de naam van Jozef weinig voor, terwijl zijn 

geschiedenis vele hiaten kent. In de loop der jaren hebben vele auteurs 
aanleiding gezien om nieuwe onderliggende verhalen – de zogenaamde 

‘midrasj’ - toe te dichten aan het leven van Sint Jozef. Ignatius nodigt ons 
uit om onze eigen ‘midrasj’ toe te voegen aan het traditionele kerstverhaal. 

De toewijding van Jezus roept in ons nieuwe en verrassende verlangens op. 
We zouden wensen dichter bij Hem te staan, te zijn als Hij. Om zijn missie 

te delen, en zelfs met Hem te lijden. Terwijl wij ons wanen in de stal, voelen 

we ons aangetrokken door zijn kwetsbaarheid, terwijl Hij – in een vijandige 
wereld – voor een eerste keer ademt. Zijn kwetsbaarheid roept een 

natuurlijk verlangen in ons op om zijn beschermer te zijn. En dat is precies 
wie Jozef is: Gods Voorzienigheid voor zijn breekbare Zoon. 

Het impliceert een lange reis: Jezus volgen doet ons verlangen om de 
weerlozen te beschermen. Er is een boodschap die onze kerk ter harte zou 

moeten nemen: om opnieuw te leren hoe we dienstbaar kunnen zijn, met 
een stevige fundering van respect voor de waardigheid en integriteit van 

elke mens, hoe klein ook. 

 

Gebed tot Sint Jozef, aangereikt door paus Franciscus, om speciaal in dit 

jaar te bidden:  

 

Wees gegroet, behoeder van de Verlosser, 
bruidegom van de Maagd Maria. 

Aan u vertrouwde God zijn enige Kind toe; 

op u stelde Maria haar vertrouwen;  
met u werd Jezus een man. 

 
Heilige Jozef, toon ons 

dat u ook onze vader bent 
en leidt ons op de weg van het leven. 

Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid  
en moed, 

en bescherm ons tegen alle kwaad. Amen. 
 

Vastenmaaltijd smaakt naar meer 
De afhaal- en bezorg-vastenmaaltijd in de Titus is een succes geweest! Er 

zijn ruim 35 maaltijden verzorgd. Alle deelnemers aan de maaltijdgroep in 
De Luifel, die normaal gesproken elke twee weken op vrijdag samen in dit 

‘buurtcentrum’  een maaltijd uitgeserveerd kregen, hebben nu genoten van 
een smakelijke maaltijd en ook de deelnemende parochianen waren heel 

tevreden. We hebben verschillende mondelinge en schriftelijke 
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positieve reacties gehad. Daarnaast is er voor maar liefst € 231,55 

opgehaald voor de Vastenactie. Er zijn zelfs plannen om dit nogmaals te 
doen met een ander menu. 

 
Engeline v.d. Ark 

 

 
 

Delen van de Nieuwsbrief  
Deze gedrukte nieuwsbrief van de parochie verschijnt 4 keer per jaar. 

Maandelijks verspreiden we een digitale Nieuwsbrief. Als u nog geen digitale 
Nieuwsbrief ontvangt, maar wel een e-mailadres hebt en de maandelijkse 

Nieuwsbrief graag wil ontvangen, laat dit dan weten door een mailbericht 
aan het centraal parochiesecretariaat. U wordt dan opgenomen in het  

e-mailadressenbestand van de parochie en ontvangt de Nieuwsbrief en 
eventuele andere berichten van de parochie dan automatisch.  

 

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. 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).  

mailto:chrisenwilvanderlans@ziggo.nl
mailto:I.Giezeman@hetnet.nl
mailto:eller@ziggo.nl
mailto:peter.the@geodww.nl
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Kopij volgende nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief is de Nieuwsbrief van mei 2021.  

Dit is weer een digitale editie. Kopij kunt u uiterlijk 20 april 2021  
aanleveren bij uw nieuwsbriefcorrespondent. Alvast hartelijk dank! 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geloofsgemeenschap 

H. Pastoor van Ars 

Aaltje Noorderwierstraat 4 

2551 GA Den Haag 

070 3257269 

pastoorvanars@p4ev.nl 

 

 

 

Geloofsgemeenschap 

Maria van Eik en Duinen  

Loosduinse Hoofdstraat 4 

2552 AJ Den Haag 

070 3979413 

mariavaneikenduinen@p4ev.nl 

 

  

 

 

 

 

Geloofsgemeenschap 

Emmaus Leyweg 930 

2545 GV Den Haag 

070 3665562 
emmaus@p4ev.nl 

 

 

 

 

 

Geloofsgemeenschap 

Titus Brandsma 

Kamperfoeliestraat 279  

2563 KH Den Haag 

070 3255675 

titusbrandsma@p4ev.nl 

Centraal parochiesecretariaat:  

070 3080414 / 06 41822225 of cps@p4ev.nl 

Voor actuele informatie: www.rkparochiedevierevangelisten.nl 

 

 

’t Praethuys,  

ingang 

Verlengde 

2e Braamstraat  

2563TZ Den 

Haag 

 

mailto:pastoorvanars@p4ev.nl
mailto:pastoorvanars@p4ev.nl
mailto:emmaus@p4ev.nl
mailto:pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl
mailto:cps@p4ev.nl
http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/

