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Beste parochianen, 

De zon heeft zich de afgelopen tijd van de goede kant laten zien. In de week 

van 14 t/m 19 juni 2021 waren mijn man en ik op vakantie in Valkenburg, 

Zuid-Limburg. Een echt toeristisch plaatsje met zijn mooie authentieke 

historische gebouwen en straatjes. De warmte was wel een beetje een 

spelbreker om alles goed te bekijken; we hebben alleen maar gewandeld. Voor 

andere activiteiten was het te warm met meer dan 30 graden. Maar we klagen 

natuurlijk niet en heb ook vooral geen medelijden met ons.  

Waar we zeker geen klagen over hebben, 

zijn de berichten vanuit de overheid over de 

coronamaatregelen. Het versoepelen gaat 

eigenlijk sneller dan verwacht.  

Naar aanleiding van de op 18 juni 

aangekondigde versoepeling hebben de 

Nederlandse bisschoppen het protocol 

‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ 

aangepast. Zoals we dat al de hele 

coronaperiode hebben gedaan, geven we in onze parochie ook nu uitvoering 

aan dit protocol. Tijdens de vieringen hoeven de mondkapjes niet meer op, 

maar we blijven wel op anderhalve meter afstand van elkaar en samenzang is 

nog steeds niet toegestaan. Wel mag er een koortje van maximaal 12 

personen zingen. Verder verandert er weinig. Voor activiteiten, anders dan 

vieringen in de kerk, hanteren we de richtlijnen van het RIVM, gepubliceerd op 

de website van de Rijksoverheid. Onder ‘Vieringen in de maanden juli en 

augustus’, en in de rubrieken van de verschillende geloofsgemeenschappen, 

kunt u meer in detail lezen wat de versoepeling van de coronamaatregelen 

voor de activiteiten in onze parochie inhoudt. Ik ben zelf in ieder geval heel blij 

dat de koren weer kunnen gaan repeteren, want ik heb al heel lang niet meer 

gezongen. Het zal voor mijn stem wel even wennen zijn, maar aangezien 

zingen mijn lust en mijn leven is, heb ik dat er graag voor over. Het betekent 

voor mij ook de terugkeer van mijn wekelijks avondje gezelligheid met andere 

koorleden. Een goed vooruitzicht dus.  

Waar ik ook blij om ben, is dat in juli een aantal vrijwilligers de cursus 

bedrijfshulpverlening (BHV) volgen. De groep opgeleide BHV-ers wordt 

daarmee uitgebreid, waardoor tijdens de zondagsvieringen in alle vier de 

geloofsgemeenschappen, een BHV-er aanwezig kan zijn. Hier moeten en willen 

we ook na de coronatijd aan blijven voldoen.  

Genoeg redenen dus om blij en dankbaar te zijn en via deze Nieuwsbrief die 

vreugde en dankbaarheid met u te delen. Ik hoop van harte dat we binnenkort 

elkaar weer meer kunnen ontmoeten, tijdens vieringen en  tijdens andere 

activiteiten in onze parochie, om lief en leed weer in een gesprek ter plekke 

met elkaar te delen. Ik kijk ernaar uit. U ook?   

Graag tot ziens. 

 

Namens het parochieteam, Yvonne Hartman-van der Ark, penningmeester 
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Van het pastoraal team  

 

Pastoraal woord: Golven  

‘Als ik de golven aan het strand en 

de duinen, het zand zie, denk ik 

aan de vakantie’ was de eerste 

regel van een lied dat, gezongen 

door Ria Valk, in de zomer van 

1965 in de Top-40 stond. Ik kan 

me dat lied nog goed  herinneren, 

ik denk door een singeltje ervan 

dat één van mijn oudste zussen in die tijd had. Mij brengt een bezoek aan zee, 

net als Ria Valk, in een vakantiestemming. Een zomer zonder dat ik een keer 

het strand heb bezocht, komt eigenlijk niet voor. Ik ga nooit verder de zee in 

dan waar ik kan staan, want ik ben geen echte zwemmer. Hoge en wilde 

golven om lekker in te duiken of tegen je aan te laten komen, daar geniet ik 

echter wel van.  

De afgelopen vijftien maanden hebben we met andersoortige golven te maken 

gehad: coronagolven die ons behoorlijk in de ban hielden. Hopelijk hebben we 

nu de laatste golf gehad en kunnen we geleidelijk weer van alles doen zonder 

allerlei restricties waar we ons aan 

moeten houden. In publieke ruimten 

hoeven de mondkapjes al niet meer op en 

de verwachting is dat we aan het eind 

van de zomer ook de anderhalve meter 

afstand los kunnen laten. Doordat steeds 

meer mensen gevaccineerd zijn, moet dat 

vast gaan lukken. Het is te hopen dat we 

dan ook in de kerk niet meer op 

afstanden hoeven te letten en we geen 

maximum aantal kerkbezoekers meer 

hoeven te hanteren. Het zou fijn zijn als alle kerkbanken dan weer volledig 

gevuld mogen worden, als de kerk weer helemaal vol mag zitten. Dat is 

trouwens wel een hele optimistische gedachte. De laatste jaren, zeg maar 

gerust decennia, zien we de kerken steeds leger raken. En het is de 

verwachting dat de coronacrisis dat proces alleen maar heeft versneld. Zeker 

weten doen we het niet. Ik heb goede hoop dat de kerkgang zich toch weer 

een beetje zal herstellen. Als er niet meer hoeft te worden aangemeld, als we 

weer samen kunnen zingen, als we ons niet meer aan verschillende regels 

hoeven te houden en als we na afloop van de viering weer gezellig samen 

koffie kunnen drinken, zullen misschien toch weer meer mensen ’s-zondags 

naar de kerk komen. En wie weet, heeft de coronapandemie toch bij sommige 

mensen de ogen geopend dat we niet alles in het leven zelf in de hand hebben. 

Misschien dat zij op zoek naar God zijn gegaan en zich bij de kerk willen 

aansluiten. Of misschien dat zij teruggrijpen naar de geloofstraditie waarmee 

ze in hun jeugd vertrouwd waren en nu de kerk weer opzoeken.   
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Zou wellicht de coronacrisis tot een opwaartse golf in de kerk leiden? Wie zal 

het zeggen? Misschien moeten wij onze opvatting over kerk-zijn ook wat 

verruimen. Vaak meten we de omvang en activiteit van de kerk slechts aan het 

aantal kerkbezoekers op zondag. Maar is de kerk niet meer? Horen vrijwilligers 

die zich bijvoorbeeld voor diaconale projecten inzetten maar ’s-zondag niet 

(vaak) in de kerkbanken zitten, niet net zo goed tot de kerk? En is een kerk 

met een krimpende geloofsgemeenschap die veel tijd en energie steekt in 

ondersteuning aan gezinnen en scholen bij de geloofsopvoeding van kinderen, 

zonder dat dit direct leidt tot groei van het aantal kerkgangers, minder kerk 

dan een goed gevulde kerk op zondag?   

 
Door de eeuwen heen heeft de kerk trouwens steeds een golfbeweging laten 

zien. Perioden van bloei en verval wisselden elkaar af. Met dit gegeven mogen 

we er op vertrouwen dat na de huidige tijden van krimp ook weer een periode 

van groei aan zal breken. Soms kunnen we moedeloos worden als al onze 

inspanningen om mensen bij de kerk te betrekken steeds zonder effect blijven. 

Het troost en ontspant me dan als ik me bedenk dat wij mensen slechts 

hoeven te zaaien en dat God zelf er zorg voor draagt dat het geloof in mensen 

ontkiemt en groeit. Wij mogen dus vertrouwen op de heilige Geest die in 

medemensen zijn werk doet en die zal zorgen voor een nieuwe opwaartse golf 

van gelovigen.  

Als we de evangelielezingen op de zondagen in juli en augustus achtereen-

volgend lezen, zien we dat Jezus zelf te maken had met een golfbeweging in 

aantal leerlingen. Eerst, in de omgeving van Nazaret, heeft Jezus weinig 

leerlingen. De mensen daar kunnen niet in Hem geloven omdat zij Hem 

kennen als de timmerman, de zoon van Maria. Welke wijze dingen zou deze 

hun over God kunnen vertellen? De groep volgelingen breidt zich vervolgens 

uit, doordat de leerlingen twee aan 

twee worden uitgezonden om Jezus’ 

boodschap te verkondigen. Vele 

mensen willen Jezus zien en 

spreken. Hij en zijn apostelen 

hebben er meer dan een dagtaak 

aan en zoeken noodgedwongen af 

en toe de rust op. Het evangelie van 

de wonderbaarlijke broodvermenig-

vuldiging (zondag 25 juli) is wat dat 

betreft de climax: vele mensen 

bijeen die na zijn Woord gehoord te 
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hebben, ook nog eens te eten krijgen. Maar daarna gaat het bergafwaarts. De 

mensen keren zich steeds meer af van Jezus, omdat zijn preken hen niet 

aanstaan.  

Jezus noemt zichzelf het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald. Niet 

het manna dat de voorvaderen in de woestijn te eten kregen, maar Hij, Jezus, 

is het levend Brood uit de hemel. Velen nemen aanstoot aan deze woorden. Er 

haken zoveel leerlingen af dat Jezus op het laatst aan zijn apostelen vraagt of 

ook zij soms weg willen gaan. Jezus laat zich door dit afhaken niet 

ontmoedigen, zelfs niet als de afhakers zich tegen Hem keren. Vol vertrouwen 

op God de Vader gaat Hij door met zijn opdracht. Laten wij daarom, naar zijn 

voorbeeld, niet ontmoedigd raken door lege kerkbanken, maar doorgaan met 

de opdracht van de kerk: de Blijde Boodschap verkondigen, met woorden en 

vooral met daden. En we laten het dan maar aan God over hoe hoog de golf 

wordt.  

 

Jos van Adrichem, diaken  

 

Een administrator en een nieuwe pastor voor de parochie  

Toen pastoor Kees Dernee begin april afscheid nam, bent u geïnformeerd dat 

de bisschop geen nieuwe pastoor voor onze parochie beschikbaar had en dat 

hij op zoek zou gaan naar een priester die bereid is om administrator van de 

parochie te worden. De bisschop heeft ons toen ook laten weten dat hij naar 

verwachting in de zomer wel een priester bij ons pastoraal team zou kunnen 

introduceren.  

Met betrekking tot de administrator kunnen we u berichten dat de bisschop 

vicaris H.A. Verbakel bereid heeft gevonden om deze taak op zich te nemen. 

De bisschop heeft hem inmiddels, met terugwerkende kracht tot 11 april 2021, 

benoemd voor deze functie. Vicaris Verbakel zal zich in onze parochie 

hoofdzakelijk met bestuurlijke kwesties bezig houden en daarmee voor u als 

parochiaan niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Voor de pastorale activiteiten 

draagt hij wel de eindverantwoordelijkheid, maar voor de aansturing en 

uitvoering daarvan vertrouwt hij volledig op de samenwerking van de pastorale 

beroepskrachten in het pastoraal team. Diaken Jos van Adrichem is voor de 

dagelijkse gang van zaken binnen het pastoraal team het aanspreekpunt en 

draagt zorg voor de communicatie tussen het team en het parochiebestuur en 

met de administrator.  

 

Wat de samenstelling van het pastoraal team betreft, zijn wij zeer verheugd te 

kunnen mededelen dat per 15 augustus aanstaande het team wordt versterkt 

met een fulltime priester: Tom Kouijzer. Wij zijn blij dat door zijn komst het 

team straks weer op sterkte is. En we hopen en vertrouwen er op dat Tom met 

veel vreugde zijn talenten in het pastoraal werk in onze parochie mag  inzetten 

en dat hij zich snel bij ons thuis zal voelen. Tijdens een feestelijke 

eucharistieviering op zaterdag 28 augustus, 13.00 uur, in de Emmaus, zal 
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vicaris A. van Deelen pastor Tom Kouijzer presenteren en zijn benoeming in 

onze parochie bevestigen. Vanwege de drukke agenda van de vicaris gebeurt 

dit tijdens de viering op zaterdag. Deze presentatieviering zal via de livestream 

te volgen zijn, zodat het aantal parochianen dat op die zaterdag de nieuwe 

priester in de viering wil meemaken, niet beperkt blijft tot het aantal mensen 

dat in de kerk mag meevieren.        

Pastor Tom Kouijzer stelt zich voor 

Graag stel ik mij aan u voor: Tom Kouijzer, 

33 jaar oud en afkomstig uit Hulst in 

Zeeland. Na een initiële theologiestudie aan 

de Universiteit van Tilburg ben ik in 2011 

ingetreden in de congregatie van de 

Maristen. In de praktijk betekende dit dat ik 

een zeer internationaal vormingsproces 

mocht doorlopen waarin ik heb gewoond in 

onder meer Engeland, Nieuw-Zeeland, Italië 

en meest recentelijk Ierland waar ik in een 

stadsparochie in Dublin heb gewerkt. Dit 

waren mooie en verrijkende jaren. In 2018 

ben ik in de basiliek van Hulst tot priester 

gewijd. 

Na tien jaar in het buitenland wilde ik graag terug naar Nederland om mij als 

pastor in te zetten voor de kerk in mijn vaderland. In het afgelopen halfjaar 

heb ik gewerkt in de Parochiefederatie RK Vlietstreek (Rijswijk en 

Leidschendam-Voorburg). Dit was een zeer positieve ervaring die mij gesterkt 

heeft in mijn verlangen om mij in te zetten in het parochiepastoraat in het 

bisdom Rotterdam. Toen mij gevraagd werd om aan de slag te gaan in de 

Parochie de Vier Evangelisten in Den-Haag Zuid werd ik meteen enthousiast en 

heb ik van harte ja gezegd. 

Het evangelie van Jezus Christus inspireert mij om me in te zetten voor een 

geloofsgemeenschap waarin mensen naar elkaar omzien en door woord en 

daad gestalte geven aan de boodschap van Gods liefde. Ik zie ernaar uit om u 

te ontmoeten en samen met u op te trekken in ons gemeenschappelijk geloof. 

We zullen elkaar zeker tegenkomen bij de viering van de eucharistie en 

hopelijk ook bij vele andere gelegenheden en activiteiten.  

Pastor Tom Kouijzer 

Vieringen in de maanden juli en augustus 

Naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen in de 

Nederlandse samenleving per 26 juni, hebben de bisschoppen het protocol 

‘Kerkelijk leven op 1,5 meter afstand’ geactualiseerd. Die actualisering geeft  

voor het vieren in de kerk nauwelijks wijzigingen te zien ten opzichte van de 

situatie tot 26 juni. Het meest opvallende is dat het dragen van een 

mondkapje in de kerk achterwege kan blijven. Het aanmelden voor de 
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vieringen in het weekend blijft nog wel noodzakelijk en in de kerk blijven we 

op anderhalve meter afstand van elkaar. Ook de basisregels blijven we 

toepassen: handen reinigen, hoesten en niezen in de elleboog, thuis blijven bij 

klachten, onderling lichamelijk contact vermijden. Samenzang is nog niet 

toegestaan. Er mag wel een koor ter grootte van maximaal 12 zangers/ 

zangeressen de viering muzikaal opluisteren. Voor het uitreiken van de 

communie blijft de voorganger een eucharistisch pincet en het hoestscherm 

gebruiken.  

 

Met het moeten houden van 1,5 meter afstand van elkaar, is koffie drinken na 

de viering nog lastig te organiseren. Daarom hebben de verantwoordelijken bij 

de vier geloofsgemeenschappen ervoor gekozen daar nog mee te wachten. 

Incidenteel zal misschien wel een keer bij goed weer buiten koffie worden 

gedronken. Reken echter nergens op, des te groter is de verrassing als het een 

keer gebeurt! Eind augustus verwachten de bisschoppen met een nieuwe 

update van het protocol te komen.   

Hieronder treft u het overzicht van de vieringen voor juli en augustus aan.  

Datum Dag  EMM MED ARS TB 

10 juli zat. 15e zondag 

d.h. jaar  

Geen viering 
 

17.00 u. E 

Hayon 

 

11 juli zon. 15e zondag 

d.h. jaar 

10.00 u. E 

Dernee 

10.00 u. W&C 

Kuhlmann  

10.30 u. E 

Hayon 

10.30 u. W&C 

v. Adrichem 

17 juli zat. 16e zondag 

d.h. jaar 

13.00 u. E 

Hayon 

 17.00 u. W&C 

Kuhlmann 

 

18 juli zon. 16e zondag 

d.h. jaar 

10.00 u. E 

Varghese/ 

Kuhlmann 

10.00 u. E 

Groenewegen 

10.30 u. E 

Vervooren 

10.30 u. E 

Hayon 

24 juli zat. 17e zondag 

d.h. jaar 

13.00 u. W&C 

Kuhlmann  

 17.00 u. E 

Hayon 

 

25 juli zon. 17e zondag 

d.h. jaar 

10.00 u. E 

Hayon 

10.00 u. W&C 

Kuhlmann 

10.30 u. E 

Vervooren 

10.30 u. E 

Varghese 

31 juli zat. 18e zondag 

d.h. jaar 

13.00 u. W&C 

Kuhlmann 

 17.00 u. W&C 

Kuhlmann 

 

1 aug zon. 18e zondag 

d.h. jaar 

10.00 u. E 

Dernee 

10.00 u. W&C 

Kuhlmann 

10.30 u. E 

Vervooren 

10.30 u. E 

Pex 

7 aug zat. 19e zondag 

d.h. jaar 

13.00 u. W&C  

Wielzen 

17.00 u. E 

Hayon 

  

8 aug zon. 19e zondag 

d.h. jaar 

10.00 u. E 

Hayon 

10.00 u. E 

Pex 

10.30 u. W&C 

Wielzen 

10.30 u. W&C 

Kuhlmann 

14 aug zat. Maria ten 

hemel- 

opneming 

13.00 u. W&C 

Wielzen 

17.00 u. W&C 

Wielzen 

  

15 aug  zon. Maria ten 

hemel- 

opneming 

10.00 u. E 

Dernee 

10.00 u. E 

v.d. Geest 

10.30 u. E 

Vervooren 

10.30 u. E 

Pex 
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Datum Dag  EMM MED ARS TB 

21 aug zat. 21e zondag  

d.h. jaar 

13.00 u. E 

Hayon 

17.00 u. W&C 

v. Adrichem 

  

22 aug  zon. 21e zondag  

d.h. jaar 

10.00 u. E 

Pex 

10.00 u. E 

Groenewegen 

10.30 u. E 

Hayon 

10.30 u. W&C 

v. Adrichem 

28 aug zat. 22e zondag 

d.h. jaar 

13.00 u. E 

v. Deelen/ 

Kouijzer  

17.00 u. E 

Hayon 

  

29 aug  zon. 22e zondag 

d.h. jaar 

10.00 u. E 

Hayon 

10.00 u. E 

Vervooren 

10.30 u. W&C 

v. Adrichem 

10.30 u. E 

Pex 

E= Eucharistie, W&C=Woord- en Communieviering,  

 

Eucharistievieringen op werkdagen 

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

vieringen, bent u van harte welkom. Voor deze vieringen hoeft u zich niet aan 

te melden. Ze 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 29 augustus aanstaande is een gemeenschappelijke doopviering 

gepland bij de geloofsgemeenschap H. Pastoor van Ars. Als u uw kind die 

zondag wilt laten dopen, kunt u dat kenbaar maken aan het centraal parochie-

secretariaat, 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 26 september 

aanstaande bij de geloofsgemeenschap Titus Brandsma. Ook voor die viering 

kunt u uw kind alvast aanmelden.  

 

Koken voor daklozen op vrijdag 30 juli 

Op vrijdagmiddag 30 juli aanstaande gaan we met enkele broeders van het 

Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD) en enkele Missiezusters 

Dienaressen van de Heilige Geest (SSpS), weer koken voor daklozen bij het 

Straatpastoraat. Zin en tijd om dit keer ook mee te helpen koken, opscheppen 

en/of uitdelen? Laat het ons weten door middel van een 

e-mailbericht of telefoontje aan het centraal parochiesecretariaat: cps@p4ev.nl 

of 070-3080414/06-41822225.  

mailto:cps@p4ev.nl
mailto:cps@p4ev.nl
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Bedevaart naar Assisi: nog enkele plaatsen beschikbaar 

Als u geïnteresseerd bent om mee te gaan op pelgrimage naar Assisi, de plaats 

in Umbrië, Noord-Italië, bekend door de H.H. Franciscus en Clara, neem dan 

voor meer informatie snel contact 

op met diaken Jos van Adrichem 

die tijdens deze reis de geestelijk 

begeleider is: 

diaken.josvanadrichem@p4ev.nl 

of 0646524982. Voor deze 

bedevaart per touringcar, van 22 

tot en met 30 september 

aanstaande,  is het wel 

noodzakelijk dat u zelfstandig 

enkele kilometers kunt lopen.   

 

Mededelingen van het parochieteam 
 

In de Emmaus geen viering op zaterdag 10 juli 

Vanwege een cursus bedrijfshulpverlening, aan vrijwilligers van onze parochie, 

die in de Emmaus plaatsvindt, is er daar op zaterdag 10 juli geen viering. Voor 

de cursus is veel ruimte nodig, en in deze coronatijd extra ruimte voor een 

veilige afstand. De kerkzaal in de Emmaus is daar de meest geschikte plek 

voor. Zij die op deze zaterdag naar de kerk willen, zijn van harte welkom bij de 

viering in de Pastoor van Ars die om 17.00 uur begint.   

 

Vooraf reserveren 

Voor de vieringen op zaterdagen en zondagen, is het nog steeds noodzakelijk 

dat u vooraf reserveert. 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 het overzicht op de volgende 

bladzijde. 

 

 

mailto:diaken.josvanadrichem@p4ev.nl
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 

ma, di, wo, 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 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 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 parochiewebsite 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 te vieren.   

 

Collectegelden en andere financiële zaken 

In de kerken staan na de viering schalen gereed voor uw 

bijdrage aan de collecte. U kunt uw bijdrage natuurlijk 

ook aan de parochie overmaken; bankrekeningnummer 

NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de Vier 

Evangelisten onder vermelding van ‘collecte’.  

U kunt daar de weergegeven QR-code voor gebruiken. 

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.   

 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live/
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Collecteopbrengst mei 

In vergelijking met de collecteopbrengst in april valt de opbrengst in mei wat 

tegen. Met een totaal van € 2.348,75 is dat ongeveer de helft van het bedrag 

van april. Degenen die hebben bijgedragen met een gift op de collecteschaal of 

door overschrijving op de rekening van de parochie, al dan niet met gebruik 

van de QR-code, hartelijk dank daarvoor! We hopen dat u aan ons blijft 

denken en de parochie wilt blijven steunen. Alleen met uw financiële hulp kan 

het pastorale dienstwerk bij de vier geloofsgemeenschappen voortbestaan.  

 

Berichten uit onze geloofsgemeenschappen 

 
Speciale uitnodiging voor jongeren 

Beste jongeren, 

Met alle positieve berichtgevingen over de teruglopende corona-

besmettingsgraad kunnen we weer bijeenkomsten met jongeren organiseren. 

We gaan eerst lekker vakantie houden en komen dan op zondag 5 september 

aanstaande van 12.00 tot 14.30 uur voor het eerst weer bij elkaar. Wij kijken 

ernaar uit! 

 

We verzorgen deze middag een lunch, willen het met jullie hebben over wat 

jullie als jongeren in de parochie zouden willen doen en sluiten natuurlijk af 

met een spel! Iedereen van ca. 12 tot en met 30 jaar is voor deze bijeenkomst 

welkom. Neem dus iedereen mee die graag andere jongeren ontmoet! 

 

Gezien de lunch is het fijn als je je vooraf aanmeldt. Dat kan via  

bart_v_leeuwen@hotmail.com. Mocht je het aanmelden vergeten zijn, kom 

gerust, want we zullen vast genoeg te eten en drinken hebben, en anders is er 

zo een broodje bij gehaald. Komen dus! We kijken naar jullie uit! Tot zondag 5 

september! 

 

Groetjes, Sanne en Bart van Leeuwen 

 

Bericht van de Parochiële Noodhulp  

In de coronatijd heeft de Parochiële Noodhulp als enige activiteit doorgang 

gevonden. Dit gebeurde buiten op het kerkplein en dat zal nog enige tijd 

voortduren, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. In de 

coronatijd werd de parochiezaal niet gebruikt en konden de goederen daar (en 

in de hal) bewaard worden. Omdat de zaal binnenkort weer voor verschillende 

andere activiteiten wordt gebruikt, wordt u vriendelijk verzocht om bruikbare 

artikelen alleen nog te brengen op momenten dat er vrijwilligers zijn om ze in 

ontvangst te nemen. Ze kunnen dan direct worden opgeslagen op de juiste 

plek waardoor de hal en parochiezaal opgeruimd blijven. De momenten waarop 

uw bruikbare spullen in ontvangst kunnen worden genomen, zijn:  

• maandagmiddag van 12.00 uur – 14.00 uur. 

• dinsdagochtend van 8.30 uur – 11.00 uur. 

mailto:bart_v_leeuwen@hotmail.com
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Wij zijn heel erg blij met alle artikelen in de vorm van houdbare 

levensmiddelen, klein huisraad en kleding. Houdbare levensmiddelen kunt u bij 

alle vier de geloofsgemeenschappen inleveren. Neem ze gewoon mee als u 

naar de kerk komt. Breng de overige artikelen op de genoemde dagdelen 

graag rechtstreek naar de Noodhulp in de Emmaus. Wanneer u grotere 

bruikbare artikelen heeft, overleg dan eerst met Edeltraud Weichhold  

(tel. 0644891216) of de Noodhulp deze kan gebruiken. En natuurlijk wordt een 

gift ook zeer op prijs gesteld. U kunt deze vermaken op rekening NL62 RABO 

0106974904 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten o.v.v. Noodhulp. 

 

Namens de vrijwilligers van de Noodhulp, Anja de Bruijn  

 

Overleden parochianen in de afgelopen periode 

 

Onze dierbare overledenen van de afgelopen tijd zijn:   

Overleden: Bijzonderheden  

Grace Kooijenga,  

op 28 mei, in de leeftijd 

van 74 jaar. 

Grace maakte nog maar enkele jaren deel uit van de 

Emmausgeloofsgemeenschap, maar was heel 

betrokken, vooral bij de hobbygroep. Het is 

bewonderenswaardig hoe zij haar niet meer te genezen  

ziekte, waarover zij begin april bericht kreeg, 

aanvaardde en, vol vertrouwen op de hand van haar 

Schepper en van Maria, haar sterven tegemoet zag.      

Mien Verhoeven-

Groenewegen,   

op 29 mei, in de leeftijd 

van 89 jaar 

Mien was een zorgzame en beminnelijke vrouw. Toen 

haar echtgenoot Henk ziek werd, heeft ze hem tot aan 

zijn overlijden in 2016 liefdevol verzorgd. Ze wilde altijd 

het beste voor iedereen. Kort voor haar overlijden 

waren dat ook haar laatste woorden: 'het beste voor 

iedereen'. 

Kees Hillenaar,   

op 31 mei, in de leeftijd 

van 89 jaar 

Kees was altijd een hele bescheiden man, een rustig 

persoon. Hij hield wel van een grap en zag bij veel 

dingen de humor ervan in.  

Mary Oosterwijk, op  

2 juni, in de leeftijd  

van 86 jaar  

Mary was vastberaden en had een sterke wil als het om 

werken ging. Maar ook wat haar hobby’s betreft liet zij 

een enorme mate van vastberadenheid zien. De laatste 

tijd had Mary het gevoel dat haar leven voltooid was. 

Dikwijls verzuchtte zij: "Ik ben 86 jaar oud hoor, het is 

goed zo!" 

Riet van der Bol, 

op 5 juni, in de leeftijd 

van 88 jaar 

Riet was een zus van Pim van der Bol, die lid is van de 

beheercommissie van de Emmaus. Naast en na haar   

werkzame leven als naaister in de Bijenkorf, zij heeft 
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Wij bidden voor deze overledenen en wensen de nabestaanden veel sterkte 

toe. 

 

daar meer dan 40 jaar gewerkt, stond Riet altijd voor 

iedereen klaar.  

Willem Hoos, op 7 juni, 

in de leeftijd van  

75 jaar 

Willem ging zelf niet naar de kerk, maar door zijn 

vrouw, Greet, die al ruim 36 jaar zingt bij VocAnimo 

(voorheen Fatimakoor) was hij toch betrokken. Hij deed 

vaak, samen met Greet, mee aan de voorbereiding van 

het koorweekend. Willem had ‘gouden handjes’. Zo 

maakte hij een levensgrote sneeuwpop en een 

gezelschapsspel op groot formaat in mooie kleuren. 

Helaas kreeg hij te kampen met Alzheimer en woonde 

hij, noodgedwongen, de laatste jaren in Verpleeghuis 

Mariahoeve, waar Greet hem vaak bezocht. 

Diny van Egmond-

Elshoff, op 8 juni, in de 

leeftijd van 98 jaar 

Diny is geboren in Duitsland, maar getogen in Den 

Haag. Het gezin Van Egmond woonde destijds in de 

Dalerveenstraat. Diny was lange tijd vrijwilligster in de 

Emmausgeloofsgemeenschap. Ze verzorgde de bloemen 

voor de vieringen, hielp met tellen van de collecte en 

nam deel aan de handwerkclub. De laatste jaren 

verbleef ze in verzorgingshuis Swanesteijn. In het 

bijzijn van haar drie kinderen is ze rustig overleden. 

Ton Visser, op 12 juni, 

In de leeftijd van  

86 jaar 

Ton, door zijn vrouw, Trees, en kinderen getypeerd als 

rustig, bescheiden en altijd klaarstaand voor anderen, 

heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger in de O.L.V. 

Hemelvaartskerk. Hij zorgde o.a. voor de wekelijkse 

distributie van het toenmalige parochieblad ‘De Schakel’ 

en onderhield de contacten met missionarissen uit de 

parochie die over de hele wereld waren uitgezonden.    

Berthe Hengst, op 20 

juni, in de leeftijd van 

97 jaar 

Tijdens haar werkzaam leven, bij de Raad voor de 

Kinderbescherming, hield Berthe toezicht op 

pleeggezinnen, waarvoor zij grote afstanden moest 

afleggen. Zij hield vaak nog lang contact met de 

kinderen. Berthe bezocht trouw de open praatmiddagen 

met Toos Engel. Ze woonde de laatste jaren in 

Swaenehove en toonde tot het laatst belangstelling voor 

het wel en wee van de Emmausgeloofsgemeenschap. 
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Uit de Pastoor van Ars 

 

Heilige Benedictus  

11 juli is de feestdag gewijd aan de Heilige 

Benedictus. Hij geldt als stichter van het westerse 

kloosterleven. Geboren omstreeks 480 in Nurcia 

(nu Norcia) in Italië trok hij zich rond 500, na een 

studie letteren in Rome, terug in een grot nabij 

Subiaco, waar hij als kluizenaar ging leven. Na een 

verijdelde poging tot vergiftiging verliet hij Subiaco 

en nam zijn intrek in een vervallen kasteel, Monte 

Cassino, waar hij zijn leefregel ‘ORA et LABORA’ 

schreef. 

Zijn kloosterleven was enerzijds gebaseerd op 

liturgisch gebed, anderzijds op handenarbeid. 

Vooral dat werk vormde een doorbraak: Werk was 

voorbehouden aan de laagst geplaatsten, slaven en 

lijfeigenen. Adel en geestelijkheid werkten niet. Waar Benedictus niet alleen 

studie, maar ook werk voorschrijft naast gebed, vraagt hij daarmee van de 

monniken een houding van de minsten der mensen. Zijn regel blijkt in de 

praktijk het beste het evenwicht te bewaren tussen theorie en praktijk; tussen 

zelfheiliging en naastenliefde; tussen contemplatie en activiteit; tussen 

praktisch organisatievermogen en wijsheid. Dat verklaart wellicht waarom er 

veel kloostergemeenschappen in zijn navolging zijn gesticht in heel Europa. 

Aan Benedictus zijn veel wonderen 

toegeschreven, weergegeven in de 

dialogen van Paus Gregorius de 

Grote. Als kind verrichtte hij al zijn 

eerste wonder: door met succes te 

bidden voor herstel van een door de 

min gebroken (geleende) zeef. Dit 

tafereel wordt afgebeeld op een 

schilderij in het Uffizi museum in 

Florence. 

 

Benedictus had een (tweeling?) 

zuster, Scholastica. Zij stichtte het eerste Benedictinessen klooster. Eén keer 

per jaar troffen zij elkaar. Bij hun (achteraf laatste) ontmoeting vroeg 

Scholastica haar broer wat langer te blijven maar Benedictus wilde niet, om 

zich aan zijn eigen regel te houden. Bovendien was het ‘not done’ dat een 

kluizenaar en non de nacht bij elkaar bleven, al waren ze broer en zus. 

Scholastica begon te bidden en werd verhoord: er stak een hevige storm op 

waardoor Benedictus de nacht moest blijven en zo konden ze de hele nacht 

doorpraten. Een paar dagen na terugkomst in Monte Cassino zag Benedictus 

een witte duif opstijgen en wist dat zijn zuster was heen gegaan. In de Sacro 

Speco (Heilige grot) in Subiaco zijn zij samen afgebeeld. 
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Benedictus overleed omstreeks 547/550. In 1964 benoemde Paus Paulus VI 

hem tot patroon van Europa. In de Abdij van Monte Oliveto Maggiore zijn in de 

kloostergang leven en werken van Benedictus afgebeeld. Een van zijn 

attributen is het Regelboek. Hij wordt meestal afgebeeld in het zwarte habijt 

van de orde. 

 

6e ‘Abdijdag’ op 4 augustus   

Op de sterfdag van de H. Pastoor van Ars, 4 augustus, organiseren wij  

de 6e ‘Abdijdag’ met het thema: 

DE ZOEKTOCHT NAAR MOREEL LEIDERSCHAP IN EEN (POST)-CRISISTIJD 

Het voorbije jaar werd getekend door onverwachte wendingen in onze 

levensverhalen als gevolg van de pandemie. Bij jong en oud stelde zich 

plotseling de zinvraag door de onbekende dreiging van het Covid-19 virus. 

Vanuit het boek ‘De zin van het leven’, een verzameling interviews door Fokke 

Obbema, met als ondertitel ‘gesprekken over de essentie van ons bestaan’, 

werden vanuit het ARS-Leerhuis (digitale) leerhuisbrieven gepresenteerd. Het 

boek van Christien Brinkgreve, ‘Het raadsel van goed en kwaad’ werd hier ook 

in betrokken. Obbema interviewde haar. 

We hebben em. prof. Christien Brinkgreve (socioloog) bereid gevonden haar 

visie op ‘moreel leiderschap’ te geven. In de ochtend presenteert pater dr. 

Frans Vervooren, ocd (theoloog) zijn inleiding vanuit het Leerhuis met enkele 

Bijbelse perspectieven op moreel leiderschap: 

Neem je als mondige ‘gelovige’ zélf de leiding in de 

zoektocht naar de juiste (morele) beslissingen? Of kies 

je liever een gids? Is Jezus van Nazaret te beschouwen 

als een ‘moreel leider’? 

Het programma is als volgt:  

10.30: welkom en voordracht door Frans Vervooren 

  (gastpriester/theoloog): 

          ‘Op zoek naar moreel leiderschap’ 

11.30: eucharistieviering op het naamfeest van de kerk 

  H. Pastoor van Ars 

12.30: lunch 

13.30: lezing door Christien Brinkgreve (emeritus  

   professor sociologie) over het thema ‘moreel  

   leiderschap’ vanuit haar boek (2018) 

  ‘Het raadsel van goed en kwaad. Over wat mensen beweegt.’ 

14.30: afsluiting. 

Aangezien er vooralsnog geen sprake is van externe financiering wordt een 

(vrijwillige) financiële bijdrage op prijs gesteld. 

Aanmelding: uiterlijk zondag 1 augustus via pastoorvanars@p4ev.nl of 

telefonisch via de Ars telefoon 3257269.  

Ter plekke is er uiteraard sprake van anderhalve meter afstand, registratie, 

gezondheidscheck en vaste zitplaats binnen. 

  

Pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap H. Pastoor van Ars 

mailto:pastoorvanars@p4ev.nl
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Uit de Emmaus 

 

Bedankt voor zoveel blijk van medeleven 

Lieve vrienden en bekenden van de parochie, in het bijzonder van de 

Emmausgeloofsgemeenschap. Jaap en ik danken jullie allen heel hartelijk voor 

de vele mooie en lieve kaarten, berichten via e-mail en WhatsApp en andere 

blijken van medeleven die wij hebben mogen ontvangen. Vanaf het moment 

dat bekend werd dat ik ongeneeslijk ziek ben en vooral ook gedurende de 

periode dat Jaap acuut in het ziekenhuis moest worden opgenomen, 

geopereerd is en daarna nog diverse onderzoeken moest ondergaan, hebben 

jullie ons laten weten dat jullie aan ons denken en voor ons bidden. En ook nu 

nog ontvangen wij regelmatig kaarten en berichten. Het is hartverwarmend en 

het geeft ons een enorme steun om te weten dat er zoveel mensen met ons 

begaan zijn. We voelen ons werkelijk gedragen door de geloofsgemeenschap.  

Met Jaap gaat het gelukkig weer een heel stuk beter. Hij mag ook weer 

autorijden, waardoor hij mij zelf naar het ziekenhuis kan brengen als ik daar 

naartoe moet voor onderzoek of behandeling. De chemobehandeling die ik op 

dit moment krijg, lijkt de groei van de tumoren enigszins af te remmen. 

Daardoor is er hoop dat verergering van de ziekte en daarmee verzwakking 

van mijn conditie iets minder snel zal gaan dan ik eerst dacht. Mijn geloof en 

een beetje humor elke dag helpen mij om van deze periode van ziek zijn, en 

van afscheid nemen van het leven, het beste te maken. De ziekenzalving die 

we op zaterdag 6 maart van pastoor Kees Dernee ontvingen, en waar al onze 

kinderen en kleinkinderen bij aanwezig waren, geeft mij daar ook de kracht en 

de moed voor. Door uw blijken van medeleven en door middel van de 

zondagsvieringen via de livestream en de maandelijkse Nieuwsbrieven blijven 

en voelen wij ons nog steeds verbonden met de parochie en betrokken bij de 

geloofsgemeenschap. Wat ons betreft blijft dat nog een heel tijdje zo. Wij 

wensen u een goede zomer toe.     

Jaap en Joke Borsboom 

 

Bijbelgroep   

Vanaf vrijdag 6 augustus 2021 zal (met inachtneming van de corona-

maatregelen die dan nog gelden) de bijbelgroep weer starten onder de 

bezielende leiding van emeritus pastoor Kees Dernee, in de parochiezaal van 

de Emmausgeloofsgemeenschap. De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en 

duren tot ongeveer 15.30 uur met halverwege een pauze voor een kopje koffie 

of thee. Doel is om met elkaar het evangelie van de komende week te 

beluisteren, te lezen en te bespreken: wat wil Jezus ons vertellen en hoe 

kunnen we zelf inhoud geven aan zijn Woorden. De bijeenkomsten zijn niet 

voorbehouden aan gelovigen van de Emmausgeloofsgemeenschap. Elke 

parochiaan van de Vier Evangelisten kan deelnemen, mits er plek is.  

 

Als u belangstelling heeft en zich bij de bijbelgroep op vrijdagmiddag wilt 

aansluiten, neem dan contact op met het parochiebureau van de Emmaus, tel. 

3665562. of met Willem Brizee, tel. 3936246 en meldt u aan, ook als u de 
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vorige bijeenkomsten hebt gevolgd. Er is plek voor circa 15 enthousiaste 

parochianen, en helaas, vol is vol! We horen graag van u! 

 

Kerkopenstelling Emmaus 

Vanaf 13 juli aanstaande is er op iedere dinsdagochtend tussen 10. 00 en 

12.00 uur kerkopenstelling. In eerste instantie zal dit nog in de kerk zijn, maar 

wanneer het weer mogelijk is (dat hangt van de ventilatie van de kapel af) in 

de opgeknapte dag kapel. Het plafond en de muren van deze kapel zijn 

opnieuw gesaust en de vloerbedekking is gereinigd. Tijdens de openstelling 

van de kerk wordt dan het Allerheiligste uitgesteld, voor stil gebed en 

aanbidding. Iedereen kan zich, zonder aanmelding vooraf, hierbij aansluiten. 

We blijven wel op 1,5 meter afstand van elkaar! 

 

Altkirchen, deel 5 

Het is weer zomer en de vakantie staat weer 

voor de deur! Heeft u ook de reisgidsen 

uitgeplozen op zoek naar een warme, verre 

bestemming? En natuurlijk de daarbij 

behorende codes, niet van de reis zelf maar 

de code die vermeldt of het een risicogebied 

is of niet. Code geel kan nog, maar code 

oranje wordt van overheidswege afgeraden, 

laat staan de codes rood en zwart zoals nu in 

Suriname het geval is. 

Zelf heb ik met stomme verbazing ‘de pilot’ gevolgd waarbij 150 mensen een 

vakantie konden boeken naar een resort ergens ver weg. Er waren bijna 

50.000 aanvragen! De mensen hebben zo’n behoefte om op vakantie te gaan! 

Ik zie dan tegelijk de mensen in de vluchtelingenkampen in vakantieland 

Griekenland of de radeloze mensen aan de grenzen van de Oost-Europese 

landen: Wilden zij ook op vakantie gaan? 

Wat mogen we ons toch gelukkig prijzen dat we zelf niet in die uitzichtloze 

positie zitten. We kunnen ons nauwelijks voorstellen in wat voor een benarde 

situatie deze mensen moeten (over)leven. We mogen best heel dankbaar zijn 

dat wij in een land leven waar we op alles en iedereen kunnen mopperen, 

zoals: ‘Ik ben zo aan een vakantie toe…’ 

 

Ikzelf moet u bekennen dat ik ook op 

vakantie ga. Niet in een regio met code geel, 

maar ik ga naar een gebied met code groen! 

Het ligt niet ver hier vandaan en ik heb er al 

een aantal keren over geschreven: Ik ga 

naar Altkirchen, een middeleeuws stadje,  

gesitueerd op mijn modelbaan. Natuurlijk ga 

ik met de trein! ‘Die rote Brummer’ brengt 

me naar het beschermde, afgelegen 

Altkirchen. Daar wil ik genieten van de 
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hartelijkheid en gastvrijheid van de inwoners, 

de sfeer van de Altstad en de prachtige 

omgeving met het mooie kapelletje. In dit 

kapelletje, gelegen in de bossen tussen de 

heuvels, wil ik een kaarsje opsteken voor de 

mensen die niet in staat zijn om op vakantie 

te gaan en zeker ook een kaars voor de vele 

mensen die genoodzaakt zijn ‘op vakantie te 

gaan’ naar een vreemd land, alles 

achterlatend, met de hoop een nieuwe 

toekomst op te bouwen. 

Willem Brizee 

 

Uit de Maria van Eik en Duinen 

 

In de kijker 

Interviewer Willem Brizee hield dit keer een 

gesprek met André Harren, parochiaan en 

vrijwilliger bij de geloofsgemeenschap Maria 

van Eik en Duinen. 

 

Hoe was je jeugd? 

Ik kom uit een gezin van drie kinderen 

waarvan ik de oudste ben. Ik ben in de Vruchtenbuurt opgegroeid en mijn 

ouders waren vrijwilligers in de voormalige Pauluskerk. Mijn vader was lid van 

‘het Paulus-garde’ en had zodoende straten onder zijn beheer. Van de 

parochianen die daar woonden verzorgde hij de kerkadministratie. Nieuwe 

bewoners van deze straten bezocht hij om ze ‘warm’ te maken voor de 

Pauluskerk. Hij was een tussenpersoon tussen de bewoners van de straat en 

de kerk! Mijn moeder deed onder andere de eerste communievoorbereiding. 

Zelf zat ik op het kinderkoor. Je kunt je wel voorstellen dat thuis ook veel aan 

het geloof werd gedaan. Bidden bij het dagelijks eten, voor het slapen gaan 

etc. Midden jaren 70 werd mijn moeder lid van een wekelijkse gebedsgroep 

van de katholieke charismatische vernieuwing. Ze nam mij eens mee naar een 

bijeenkomst van de gemeenschap 

Emmanuel. Dat sprak me enorm aan! 

 

Kun je daar iets meer over vertellen? 

Het stimuleerde mij in het geloof. De 

gemeenschap Emmanuel staat voor het 

geloof beleven, je erin verdiepen en aan de 

hand van het thema activiteiten organiseren. 

Ik deed mee aan het maandelijks weekend 

voor jongeren en tieners. De jongeren 

komen bij elkaar uit heel Nederland. Op 

vrijdagavond was er eucharistie, een 
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gebedsmoment en gezellig samenzijn, op zaterdagochtend een lezing of 

catechese en eucharistie, 

en ’s-middags sport en spel. De zondag was bestemd voor de eigen parochie. 

Ik was in die tijd ook lid van het jongerenkoor PaMa. Dat was een koor met 

jongeren uit de Pauluskerk en de Martelaren van Gorcum. We zongen in beide 

kerken en hadden maandelijks een jongeren-themaviering. 

 

Ben je nu nog actief bij de Emmanuelbeweging? 

Ja, ik ben onder meer leider van de zomerkampen die georganiseerd worden 

voor kinderen tussen de 8 en 12/13 

jaar. Gingen er eerst nog 80 kinderen 

mee, nu zijn het er 150 en er is dit jaar 

zelfs een wachtlijst! We starten het 

kamp met een eigen geschreven 

musical. We voeren de musical met 40 

leidinggevenden op. Deze musical is 

tevens de basis, daar wordt iedere 

ochtend in thema’s op teruggekomen. 

We spelen dan ook sketches, ooit 

speelde ik de olijke postbode. 

Ontzettend leuk! 

 

Doe je daar nog iets mee?   

Het toneelspelen heeft me getriggerd. Niet dat ik in staat ben lange rollen uit 

mijn hoofd te leren, maar wel kleine, en soms doe ik mee als figurant. Ik heb 

me bij diverse bureaus aangemeld en dat heeft geleid tot onder andere mijn 

bescheiden rolletjes in Smeris en dokter Deen. Zelfs ben ik te zien in een tv- 

commercial.  

  

Hoe ben je in Maria van Eik en Duinen terecht gekomen? 

In de Pauluskerk deed ik met een aantal vrijwilligers de kinderwoorddienst. De  

Pauluskerk werd in 2009 aan de eredienst onttrokken. We zijn toen in 

processie naar Maria van Eik en Duinen getrokken. Ik droeg de kinderbijbel. 

Tegen de kinderen had ik gezegd: ‘Jezus gaat verhuizen naar een andere kerk’. 

In Loosduinen doe ik nog steeds de kinderwoorddienst, samen met Alena Boer, 

die daar de drijvende en stimulerende kracht is. Wat betreft het 

vrijwilligerswerk treed ik liever niet op de voorgrond, blijf liever op de 

achtergrond, daar voel ik me goed bij. 

 

Hoe beleef je het geloof verder nog? 

Mijn dag begint ’s-ochtends met een gebed. Daar 

maak ik veel tijd voor vrij. Ik vraag de Heer kracht 

in mijn dagelijkse werkzaamheden en hulp bij 

moeilijke situaties. Dat loont en werkt. Ik heb 

zeker niet het gevoel dat de Heer mij in de steek 

laat, sterker, ik voel me echt door Hem gesteund!  
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Oud e-mailadres secretariaat Maria van Eik en Duinen vervallen 

Sinds 1 juni is het niet meer mogelijk om het secretariaat van de 

geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen te bereiken via het oude  

e-mailadres, eindigend op hetnet.nl. Wilt u in het vervolg dus graag het  

e-mailadres mariavaneikenduinen@parochiedevierevangelisten.nl gebruiken, of 

de verkorte versie: mariavaneikenduinen@p4ev.nl 

 

Maria ten hemelopneming 

Omdat Maria zo'n bijzondere vrouw was, brengt de liturgische kalender haar 

meerdere keren onder onze aandacht: haar geboorte herdenken we op 8 

september en omdat ze een heel bijzondere plaats inneemt in Gods plan met 

de mensen, krijgt ze weer volle aandacht op 8 december. Zonder enige 

belemmering van kwaad  - we noemen dat 'onbevlekt' - kan ze toegroeien 

naar haar roeping om de moeder van de Verlosser te worden. Zo vieren we 

op 2 februari Maria Lichtmis en op 25 maart haar 'ja-woord', Maria Boodschap. 

Behalve het verhaal daarover, vinden we in de evangelieteksten weinig 

woorden van Maria zelf. Ze is inderdaad geen vrouw van grootspraak. Zij is de 

vrouw die aanwezig is, maar zich op de achtergrond houdt, die blij is wanneer 

het haar kinderen goed gaat en meelijdt in hun tegenslagen. Maar ook een 

moeder die vrijheid weet te geven aan haar kinderen. Daarom  ook is 15de 

augustus een dag om Jezus' moeder speciaal te gedenken: haar inzet is niet 

ongemerkt voorbijgegaan. Toen Maria stervende was, was ze omringd door de 

apostelen. Thomas was er (weer) niet bij. Maar toen Thomas bij de overige 

apostelen kwam was Maria al begraven en om haar toch de laatste eer te 

bewijzen bezocht Thomas in zijn eentje het graf. Thomas is op dat moment als 

enige getuige geweest van de tenhemelopneming van Maria. Thomas kreeg 

van Maria een kledingstuk en toen hij het verhaal vertelde aan de apostelen 

van de tenhemelopneming geloofden zij hem niet. Toen hij de apostelen het 

kledingstuk van Maria liet zien en het lege graf, kwam er een omkering in de 

situatie van Thomas, die eerder als enige apostel niet geloofde in de verrezen 

Heer.  

Maria is ten volle in Gods 

liefde opgenomen. Maar 

haar moederschap stopte 

niet! Ze is ons nabij. 

Velen van ons hebben dat 

al mogen ervaren. Wij 

vieren het Hoogfeest van 

Maria ten hemelopneming 

op zondag 15 augustus 

om 10.00 uur. Van harte 

welkom! 

Peter Visser 

 

mailto:mariavaneikenduinen@p4ev.nl
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O. L. Vrouw Hemelvaartkerk 140 jaar oud 

In 1871 ging het toenmalige kerkbestuur akkoord met ‘de nieuwbouw van een 

nieuwe kerk, nabij de dorpskern van Loosduinen’.  Een 23-tal kandidaat-

bouwers schreven in. Het Limburgse aannemingsbedrijf H. van Groenendael 

bleek de laagste inschrijver te zijn, maar het kerkbestuur wilde niet over één 

nacht ijs gaan en opende een referentie jacht. Hiermee werden de laatste 

twijfels weggenomen en kreeg Groenendael groen licht voor de bouw. 

Inmiddels was er een goedgekeurd ontwerp van de hand van architect Evert 

Margry en kon de bouw beginnen. Het gehele werk moest opgeleverd worden 

op 15 juli 1881. En zo werd op dinsdag 8 juni 1880 de eerste steen gelegd, die 

nog steeds te bewonderen is. De bouw verliep voorspoedig, ruim een jaar later 

was het werk geklaard. Saillant detail bij de bouw is dat de fundering van de 

kerk bestaat uit 603 ‘rechte, lijvige en versche palen van dennenhout’.  

In 1981 vierden we het 100ste jaar van het kerkgebouw met ‘het eeuwfeest’, 

dat velen zich nog wel kunnen herinneren. Een maand lang waren er 

festiviteiten voor jong en oud. Ik heb daar nog mijn steentje aan mogen 

bijdragen. In 2006 vierden we de 125ste verjaardag van de kerk. Inmiddels 

zijn we al weer 15 jaar verder en kunnen we trots zijn op een prachtig 

gebouw, dat nog steeds in functie is. Op zondag 15 augustus vieren we de 

140ste verjaardag van de kerk, gelijk met het Hoogfeest van Maria ten 

Hemelopneming en ik zeg: "Op naar de 150 jaar". 

 

Peter Visser 

(bron: De katholieke kerk in Loosduinen, J.N.M. van Leeuwen)    

     

Bericht van de Soos st. Jozef. 

Ontmoeting, ontspanning. Na een langdurige sluiting, vanwege 

overheidsmaatregelen (coronapandemie) kunnen we nu beter nieuws 

bekendmaken. Na versoepelingen, mede mogelijk door de vaccinaties, starten 

wij op dinsdag 6 juli aanstaande weer met onze activiteiten (o.a. kaarten)  

in de grote zaal van de pastorie (Loosduinse Hoofdstraat 6). Bent u 50+ en 

nieuwsgierig:  Inlichtingen bij de voorzitter Jan Bos, tel 070-3295178 of 

secretaris Andrea Wassenaar, tel 06-24699338. Nieuwe leden zijn van harte 

welkom.  

 

Open Kerk 

De werkgroep ‘Open Kerk’ is op woensdag 16 juni weer voor het eerst na lange 

tijd bij elkaar geweest. Besloten is dat we vanaf 7 juli de kerk op 

woensdagmorgen, tussen 10.00 en 12.00 uur, weer openstellen voor 

bezoekers. De groep vrijwilligers die dan in tweetallen als gastheer of 

gastvrouw in de kerk aanwezig zijn , is erg enthousiast om weer van start te 

gaan. Helaas is de groep wel kleiner geworden. Dus vind je het leuk om één 

keer in de vier of vijf weken gastheer of gastvrouw in de kerk te zijn, meld je 

dan aan bij het secretariaat. Je bent van harte welkom!!! 
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Koffiegroep 

Ook de leden van de koffiegroep komen binnenkort bij elkaar om te kijken 

wanneer we op een veilige manier weer koffie kunnen schenken na de viering. 

De anderhalve meter afstand is daarbij best nog een lastige maatregel. Ook bij 

deze werkgroep is het aantal vrijwilligers teruggelopen. Dus vind je het leuk 

om na de viering op zondag, voor de kerkgangers de koffie te verzorgen, meld 

je dan aan bij het secretariaat. 

 

Kinderwoorddienst (KWD)  

Beste ouders, kinderen en andere belangstellenden. 

Het is bijna zo ver:  Het einde van het schooljaar en lekker zomervakantie. 

Het was geen gemakkelijk jaar voor jullie maar met Gods hulp hebben jullie 

het nu bijna gehaald. De school van God, onze Kinderwoorddienst, gaat ook 

vanaf 19 juli met vakantie.  

Met trots kunnen wij zeggen dat er veel is 

gedaan dit jaar. Wij hebben samen een 

kerstboom versierd om o.a. buurtbewoners 

vrolijk te maken en wij hebben een eigen 

papieren ster gemaakt die de Koningen de 

weg naar het kindje Jezus wees. Omdat wij 

als drie Koningen niet in de kerk konden zijn 

vanwege corona, hebben wij de Openbaring 

van God op een flanelbord nagespeeld. 

 

Wij hebben samen de Levensweg naar Pasen 

bewandeld – we hebben Jezus gevolgd naar de 

woestijn en langs de geldwisselaars; we zagen 

hoe Jezus met drie vrienden de berg op ging en 

van gedaante veranderde en ook het lijden en 

sterven om tot nieuw leven te komen. Wij 

probeerden het nieuwe leven van dichtbij mee te 

maken door zelf boontjes en bloembollen te 

planten. Wij zijn door de tijden gegaan door ons de 

oude tradities van verschillende landen, bij het 

vieren van Pasen, te herinneren. En niet alleen te 

herinneren maar ook samen te spelen tijdens 

onze picknick. In een vreugdevolle stemming 

hebben wij het feest van de Heilige Drie-eenheid gevierd en we realiseerden 

ons dat wij samen met Maria, de moeder van de Kerk, één grote familie zijn. 

Om haar te eren en op haar voorsprak tot God te bidden,  heeft ieder van ons 

een ‘tientjeskoord’ gemaakt. 
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Het was een leuk en vruchtbaar schooljaar in de 

school van God. Wij wensen jullie in de komende 

zomervakantie dat deze vruchten mogen groeien 

zodat wij in september met elkaar hierover 

kunnen delen. 

Met vriendelijke groet, 

Meester André en juf Alena  (jufalena@mail.ru) 

 

Uit de Titus Brandsma 

 

Versoepelingen in de geloofsgemeenschap 

Zo langzamerhand gaat Nederland weer van het slot af en zijn allerlei 

versoepelingen gelukkig weer mogelijk. Zo ook in onze parochie en in onze 

geloofsgemeenschap. Zo kunnen de dames van de handwerkclub hun naalden 

en draden weer oppakken om achterin de kerk hun creativiteiten verder te 

ontplooien, en kunnen de bezoekers van de vrijdagvieringen na afloop weer 

even bijkletsen onder het genot van een kopje koffie of thee. U wordt 

overigens verzocht om vervolgens de achteruitgang van de kerk te gebruiken. 

Zo gaan we met elkaar de goede kant op…   

 

Nationale Noveen Sint Jozef 

Er zullen in het afgelopen jaar niet veel mensen zijn geweest die niet op een of 

andere manier te maken hebben gehad met het Covid-19 virus. Velen van ons 

zullen het verdriet hebben ervaren niet aanwezig te kunnen zijn bij het 

overlijden van een dierbare, hetzij alleen, hetzij op een intensive care afdeling, 

te midden van geavanceerde medische apparatuur en omringd door een 

toegewijde medische staf. Zelfs de pijn van zelf-isolatie, afzondering van 

familie en vrienden, het verloren zien gaan van hopen en dromen kon 

aanvoelen als een beetje sterven. 

De gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben voor ieder van ons betekend 

dat we onze plannen moesten wijzigen, terwijl we voor uitdagingen kwamen te 

staan die we niet van tevoren hadden kunnen bedenken. Of het nu om 

thuisonderwijs aan onze 

kinderen of kleinkinderen ging, 

of om de zorg voor een 

kwetsbare in onze naaste 

omgeving. Op z’n minst heeft dit 

jaar ons de gelegenheid gegeven 

om te reflecteren, prioriteiten te 

overwegen en ons af te vragen 

wat de werkelijke waarden in het 

leven zijn.  

Op 8 december vorig jaar – op 

het Feest van de Onbevlekte 

Ontvangenis – kondigde paus 



23 
 

Franciscus (met de huidige pandemie in gedachte) het Jaar van Sint Jozef aan. 

Om daarmee de 150ste verjaardag te markeren van de verklaring van paus Pius 

IX van Sint Jozef als Patroon van de Universele Kerk. In zijn apostolische brief, 

Patris Corde (met een Vader’s Hart) erkent paus Franciscus hoe wij tijdens 

deze pandemie ‘hebben ervaren hoe verbindend en vastberaden alledaagse 

mensen, vaak over het hoofd gezien, kunnen zijn. Mannen en vrouwen die 

essentiële diensten verlenen of instaan voor onze veiligheid. Hoeveel vaders, 

moeders, grootouders, leerkrachten waren er niet om onze kinderen mee te 

geven hoe zij met een crisis om kunnen gaan. Door hun routines bij te stellen, 

vooruit te kijken en te bemoedigen tot gebed’. Hij voegt er nog aan toe: ‘Ieder 

van ons kan in Sint Jozef – de man die onopgemerkt bleef, discreet en 

verborgen – een bemiddelaar bespeuren, een steun en gids in moeilijke tijden. 

Sint Jozef doet ons beseffen dat zij die verborgen en in de schaduw bleven een 

onvergelijkbare rol kunnen vervullen in dagen van verlossing. Wij zijn hen een 

woord van erkenning en dankbaarheid verschuldigd.’ 

Ik zou u allen nogmaals willen danken voor uw voortdurende mildheid, uw 

gebeden en steun en uw deelname aan de Nationale Noveen van Sint Jozef, en 

uw bereidheid om de Mill Hill Missionarissen te steunen in uw huisgezinnen, 

scholen en parochies.   

Patris Corde vormt dit jaar de basis voor onze reflecties op het leven van 

Jezus’ aardse vader. Moge het gebed van onze Noveen in dit Jaar van Sint 

Jozef ons leiden en inspireren tot een hechtere band met dit voorbeeld van 

aards ouderschap. En mag dit model staan – zoals Paus Franciscus stelt – als 

teken van een ‘groter’ vaderschap, dat van de hemelse Vader.     

Moge deze Noveen 2021 een teken van genade en troost zijn voor allen die 

hebben geleden onder rouw en verlies gedurende deze pandemie.  

 

Voor dit artikel is dankbaar en met toestemming gebruik gemaakt van 

Engelstalige artikelen op de website https://millhillmissionaries.com. Met dank 

aan Loek Ruijters voor de vertaling. 

 

Een mooie ervaring in een onzekere tijd 

Zomaar een avond in mei. Ver weg van de grote stad, uitzicht op weilanden en 

een bosperceel. ’t Voorjaarsgroen van de bomen tekent zich scherp af tegen 

een donkere lucht, terwijl een waterig zonnetje het geheel nog een zachte 

gloed geeft. Stilte, ja stilte alom. Een stilte die me raakt tot diep in mijn 

binnenste. 

“Gods STILTE die zich als een mantel spreidt over de onrustige mens” 

(citaat van Jean Jacques Suurmond).  

Dat te mogen beleven voelde als een weldaad die leidde tot diepe 

verbondenheid met de natuur, met het Mysterie. Zo’n stilte te mogen ervaren, 

zomaar op een voorjaarsavond; in mijn beleving was het een zegen, een zegen 

van God. Wat gun ik dat iedereen! 

 

Ria Scholtes 

https://millhillmissionaries.com/
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Berichten van buiten de parochie 

 
Nieuws van Vronesteyn. 

Donaties vanuit Parochie de Vier Evangelisten 

Op 1 juni was vanuit onze parochie het mooie bedrag van € 1.390,-- 

bijeengebracht voor Vronesteyn, het opleidings- en vormingscentrum voor 

priesters en diakens van het bisdom Rotterdam. Twintig donateurs hadden dit 

bij elkaar gebracht. 

Fotoverslag diakenwijding Sander Verschuur 

Bisschop Van den Hende wijdde Sander Verschuur op 9 mei tot diaken voor het 

bisdom Rotterdam. Dat gebeurde tijdens een plechtige eucharistieviering in de 

kapel van priester- en diakenopleiding Bovendonk. Zijn priesterwijding zal later 

dit jaar plaatsvinden in de kathedraal in Rotterdam. Bekijk de fotoreportage op 

de website van het bisdom Rotterdam.  

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/fotoverslag-

diakenwijding-sander-verschuur 

Nationale Bedevaart Brielle 

Op zaterdag 19 juli aanstaande vindt de Nationale Bedevaart Brielle plaats. 

Ook dit jaar kan hier uitsluitend via de livestream aan worden deelgenomen. 

https://www.martelarenvangorcum.nl/nieuws/nieuws-algemeen/livestream-

nationale-bedevaart-2021 

Met dank aan Clea van der Togt en Marissa Vrolijk-de Mos die in onze parochie 

als ambassadeurs voor Vronesteyn optreden en deze informatie hebben 

aangedragen.   

Herinneringen aan die oude kerk  

 

De afgelopen jaren zijn behoorlijk wat kerkgebouwen aan de eredienst 

onttrokken. Sommige hebben een nieuwe bestemming gekregen, andere zijn 

gesloopt. Heeft u herinneringen aan zo’n gebouw en/of aan de 

geloofsgemeenschap? Maandblad/website Kerk in Den Haag komt dan graag 

met u in contact voor een gesprek. We willen herinneringen (desgewenst 

anoniem) in het septembernummer plaatsen. Uw reactie ontvangen we graag 

uiterlijk 15 juli via redactie@kerkindenhaag.nl of 06 123 130 53.  

Alvast bedankt.  

Redactie Kerk in Den Haag 

 

 

  

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/fotoverslag-diakenwijding-sander-verschuur
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/fotoverslag-diakenwijding-sander-verschuur
https://www.martelarenvangorcum.nl/nieuws/nieuws-algemeen/livestream-nationale-bedevaart-2021
https://www.martelarenvangorcum.nl/nieuws/nieuws-algemeen/livestream-nationale-bedevaart-2021
mailto:redactie@kerkindenhaag.nl
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Tot besluit  

 
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 

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).  

 

Kopij volgende nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief is de Nieuwsbrief van september 2021.  

Dit is weer een digitale editie. Kopij kunt u uiterlijk 18 augustus 2021 

aanleveren bij uw nieuwsbriefcorrespondent. Alvast hartelijk dank!

mailto:chrisenwilvanderlans@ziggo.nl
mailto:I.Giezeman@hetnet.nl
mailto:eller@ziggo.nl
mailto:peter.the@geodww.nl


 
 

 


