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Beste parochianen, 
 
Pastoor Verbakel: administrator van onze parochie 
 

Na het vertrek van uw geliefde pastoor Dernee was het niet 
onmiddellijk duidelijk wie hem in die functie zou moeten opvolgen. 
In zo’n geval heeft de bisschop de mogelijkheid om een 
administrator aan te stellen die de continuïteit van de parochie 
moet garanderen. Mgr. van den Hende heeft mij gevraagd om die 
taak op me te nemen.  
Op dit moment ben ik vooral werkzaam als pastoor van de H. 
Ursula in Delft en de Onze lieve Vrouwe van Sion parochie in 
Midden Delfland, welke de dorpen Maasland, Schipluiden en den 

Hoorn omvat. Naast die taak vervul ik een functie als diocesaan 
vicaris voor de migrantengemeenschappen van ons bisdom en werk 
ik als administrator voor de Portugees sprekende parochie in 
Rotterdam. Ik vervul nog een aantal andere functies, maar voor uw 
overzicht zou dat alleen maar verwarrend werken.  
Dit betekent dat ik voor veel parochianen een onbekende ben en 
naar ik vrees een onbekende zal blijven. Mijn inzet voor de parochie 
zal gelimiteerd zijn. Gelukkig kan dat ook omdat het pastorale team 
op sterkte is en daar mogen we dankbaar voor zijn. Wat ga ik dan 
wel doen?  Ik heb regelmatig overleg met diaken van Adrichem, die 

als leider van het team functioneert. Mijn aandacht zal verder 
uitgaan naar het bestuur van de parochie en ik hoop snel contact te 
krijgen met de pastoraatsgroepen van de parochie. Mocht er in de 
toekomst behoefte zijn aan ander contact met de 
parochiegemeenschappen dan ben ik daar uiteraard beschikbaar 
voor.  
Samen met het pastorale team en het bestuur hopen we de 
parochie in deze periode waarin we allemaal moeten wennen aan 
het feit dat pastoor Dernee aan zijn welverdiende pensioen is 

begonnen, toekomstbestendig te houden. Zeker nu de Corona 
pandemie achter ons lijkt te liggen, zal het veel inzet van ons allen 
vragen om dat voor elkaar te krijgen. We doen dat als mensen van 
geloof, die geïnspireerd en toegerust met de gaven van de Heilige 
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Geest, tot veel in staat zullen blijken te zijn. Gods zegen is nooit 

krenterig gebleken, zolang we de Heer vragen om leiding en 
bijstand.  
 
Vicaris / pastoor Verbakel 
Administrator van de parochie de vier Evangelisten 
Den Haag 
 

Van het pastoraal team 
 

Pastoraal woord: Uit het hart van Sint Franciscus 
Dankzij de toegenomen vaccinatiegraad – mede het gevolg van de 
coronamaatregelen – is de geplande bedevaart naar Assisi (22-30 
september) realiteit geworden. Assisi is onlosmakelijk verbonden 
met de heiligen Franciscus en Clara. In deze stad, in de regio 
Umbrië, bevindt zich de Basiliek van de Heilige Franciscus van 
Assisi, de moederkerk van de Franciscanen. Deze werd in de 13e 
eeuw gebouwd op het graf van deze heilige, die vooral bekend 
staat om zijn grote eenvoud. 

Bij het schrijven van dit 
pastoraal woord zitten wij 
midden in de 
vredesweek. Te midden 
van grote tegenstellingen 
in onze samenleving en 
in de wereld, bidden 
miljoenen mensen 
dagelijks om de vrede. 
Op veel plekken nemen 

mensen initiatieven om 
die vrede te bevorderen. 
Al deze initiatieven 
bevestigen dat vrede niet 
vanzelfsprekend is. Het 

vraagt om volhardend inzet, geloof en vertrouwen. Werken aan 
vrede gebeurt niet alleen met onze handen. Vrede vraagt ook om 
de inzet van het hart.  
 

Sint Franciscus is voor velen een inspiratiebron om zich te 
engageren voor de vrede. Een beroemd gebed dat aan deze heilige 
wordt toegeschreven is een leidraad naar vrede. Het is een 
hartenkreet om die vrede voelbaar te maken, overal waar er 

De Basiliek van Sint-Franciscus van 
Assisi           
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onvrede heerst. Dit gebed appelleert bij ieder mens van goede wil 

om zelf werktuig of instrument van vrede te zijn. Het gebed is 
vooral een hartenkwestie. Het vraagt om het hart te openen voor 
een ander; om het hart te laten spreken. De verschillende verzen 
zijn uit het hart gegrepen van Sint Franciscus.  
 
In dit gebed bidden wij om liefde te brengen waar haat is, 
vergeving waar onrecht geschiedt, en eendracht waar verdeeldheid 
heerst. Daarvoor is een hart nodig dat van liefde brandt, en door 
compassie wordt geroerd. Dit gebed nodigt ieder van ons 
persoonlijk uit zich open te stellen voor de helende, troostende 

kracht van Gods genade. Het is een mooi gebed dat ieder van ons 
in het eigen persoonlijke gebedsleven mag integreren. Sint 
Franciscus leert ons dat God ieder van ons als Zijn instrument kan 
en wil gebruiken. “Maak mij een werktuig van Uw vrede” vertolkt 
mooi het samenspel tussen God en de mens. God heeft mij nodig 
voor de vrede, evenzeer heb ik God nodig voor de vrede. De een 
kan niet zonder de ander. Het lukt mij niet, en zal mij ook nooit 
lukken om in mijn eentje de tango te dansen. 
 

Met Sint Franciscus bidden wij ook om geloof te vestigen waar 
twijfel is, hoop te wekken waar wanhoop regeert, licht te brengen 
in de duisternis en vreugde te scheppen bij droefheid. We hoeven 
niet noodzakelijk optimist te zijn om dit allemaal voor mekaar te 
krijgen. Maar we mogen wel erop vertrouwen dat wanneer wij de 
bijstand van Gods Geest aanroepen, wij kracht zullen ontvangen 
om het te kunnen uithouden op die lange weg naar vrede. Om 
kleine stappen van licht, hoop, vreugde en geloof te 
bewerkstelligen.  
 
Vertrouwen is onmisbaar op de weg naar vrede. Zonder 
vertrouwen, geen vrede. Dankzij vertrouwen kunnen wij ruimte 
scheppen om de a(A)nder te horen, aan te voelen en ons hart op 
de juiste frequentie af te stemmen. Een frequentie die wordt 
gezonden vanuit de behoefte of nood van een ander levend wezen. 
Want dat afstemmen van ons hart is nodig om geraakt te worden 
en in beweging te komen. Om te troosten, te begrijpen, te 
beminnen. 
 
Het gebed van Sint Franciscus is een parel voor allen die verlangen 
naar vrede. In zijn woorden bidden wij om vrede: 
Heer, maak mij een werktuig van Uw Vrede. 
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Laat mij, waar haat is, liefde brengen. 

Waar onrecht is, tot vergeving stemmen. 
Waar verdeeldheid is, eendracht stichten. 
Waar dwaling is, waarheid doen gelden. 
Waar twijfel is, geloof vestigen. 
Waar wanhoop is, hoop wekken. 
Waar duisternis is, licht ontsteken. 
Waar droefheid is, vreugde brengen. 
Laat me er meer op uit zijn om te troosten, 
dan om getroost te worden; 
te begrijpen, dan om begrepen te worden; 

te beminnen, dan om bemind te worden. 
Want als men geeft ontvangt men, 
als men vergeeft, krijgt men vergiffenis. 
en door te sterven, wordt men eeuwig geboren. 
Amen.       
 
Namens het pastoraal team, Duncan Wielzen, pastoraal werker  
 
Versoepeling van de coronamaatregelen bij kerkbezoek   

Naar aanleiding van de versoepelingen van de coronamaatregelen 
in de samenleving, sinds afgelopen 25 september, hebben de 
Nederlandse bisschoppen besloten om de anderhalve meter 
afstandsregel bij kerkbezoek los te laten. De bisschoppen stellen 
wel als voorwaarde dat de kerk voldoende geventileerd wordt, ook 
tijdens de vieringen. U mag ervan uitgaan dat vrijwilligers bij onze 
vier geloofsgemeenschappen daar zorg voor dragen. 
  
Vooraf aanmelden en registeren is voor geen enkele viering meer 
nodig. Als u de kerk bezoekt, hoeft u geen coronatoegangsbewijs te 
laten zien. Wel wordt u uitdrukkelijk gevraagd om, bij het kiezen 
van een plaats en bij het lopen door de kerk, rekening met elkaar 
te houden. Ook doen wij een beroep op uw verantwoordelijkheid 
voor het toepassen van de afgesproken basis-hygiënemaatregelen: 
handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en 
testen bij klachten die kunnen wijzen op corona.  
  
Volkszang is weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige 
samenstelling zingen. 
 
De vredeswens blijven we elkaar geven met een gebaar op afstand. 
Er worden nog geen handen geschud. Ook worden nog geen 
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collectemandjes aan elkaar doorgegeven en de wijwaterbakjes 

blijven nog leeg. 
 
De communie zal weer met de hand (vooraf gereinigd) worden 
uitgereikt. Wel zal daarbij nog steeds het hoestscherm of een 
gelaatsscherm c.q. mondkapje door de voorganger/assistent 
worden gebruikt. De tongcommunie is nog niet toegestaan. Voor 
gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft 
de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een 
eigen corporale (schone witte zakdoek). 
 

Vieringen in oktober 
Hieronder treft u het overzicht van de in oktober tot en met het 
eerste weekend van november geplande (zondags)vieringen aan. 

Datu
m 

Dag  EMM MED ARS TB 

02 okt  zat. 27e 
zondag 
door ‘t 
jaar  

13.00 u. E 
Hayon 

17.00 u. E 
Kouijzer 

  

03 okt zon. 27e 
zondag 
door ‘t 
jaar 

10.00 u. E 
Hayon 

10.00 u. 
W&C 
Adrichem 

10.30 u. E 
Kouijzer 

10.30 u. E 
Pex 

09 okt zat. 28e 
zondag 
door ‘t 
jaar 

13.00 
u.W&C 
Wielzen 

17.00 u. E 
Hayon 

  

10 okt zon. 28e 

zondag 
door ‘t 
jaar 

10.00 u. E 

Dernee    

10.00 u. E 

Pex   

10.30 u. E 

1e 
Communie 
Hayon 

10.30 u. 

W&C 
Wielzen 

16 okt zat. 29e 
zondag 
door ‘t 
jaar 

13.00 u. E 
Kouijzer 

17.00 u. E 
Kouijzer 

 
 

17 okt zon. 29e 
zondag 

door ‘t 
jaar 

10.00 u. E 
Hayon 

10.00 u. E 
Groenewege

n 

10.30 u. 
W&C 

Kuhlmann 

10.30 u. E 
Kouijzer 

23 okt zat. 30e 
zondag 

13.00 u. E 
Kouijzer 

17.00 u. E 
Kouijzer 
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Datu
m 

Dag  EMM MED ARS TB 

door ‘t 
jaar 

24 okt zon. 30e 
zondag 
door ‘t 
jaar 

10.00 u. E 
Pex 

10.00 u. E 
Kouijzer 
 

10.30 u. E 
Hayon/ 
v. Waasdijk 

10.30 u. 
W&C 
v. Adrichem 

30 okt zat. 31e 
zondag 

door ‘t 
jaar 

13.00 u. E 
Hayon 

17.00 u. E 
Kouijzer 

 
 

31 okt zon. 31e 
zondag 
door ‘t 
jaar 

10.00 u. E 
Kouijzer 

10.00 u. E 
Hayon 

10.30 u. E 
Vervooren 

10.30 u. E 
Pex 

1 nov ma. Allerheilig
en 

10.00 u. E 
Kouijzer 

 19.00 u. E 
Hayon 

 

2 nov di.  Allerzielen 10.00 u. E 
Kouijzer/ 
Kuhlmann 

19.00 u. E 
Kouijzer/ 
v. Adrichem 

10.30 u. E 
Hayon 

19.00 u. 
W&C 
Wielzen 

6 nov zat. 32e 
zondag 
door ‘t 
jaar 

13.00 u. E 
Kouijzer 

 17.00 u. E 
Hayon 

 

7 nov zon. 32e 
zondag 
door ‘t 
jaar 

10.00 u. E 
Hayon 

10.00 u. 
W&C 
Kuhlmann 

10.30 u. E 
Kouijzer 

10.30 u. E 
Pex 

E= Eucharistie, W&C=Woord-/Communieviering 
 
Ook bij onze vieringen op werkdagen bent u van harte welkom. 
Deze vinden standaard volgens onderstaand schema plaats. 

 
Geloofsgemeenschap 

viering op 
werkdag 

Maria van Eik en 
Duinen 

dinsdag      10.00 u 

Emmaus woensdag 10.00 u 

H. Pastoor van Ars 
donderdag 
vrijdag  

10.00 u 
09.00 u 

Titus Brandsma vrijdag 10.00 u 
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Bidden van het rozenhoedje 

In oktober, de rozenkransmaand, wordt in de verschillende kerken 
op de volgende momenten gezamenlijk het rozenhoedje gebeden: 

• Maria van Eik en Duinen, dinsdag 09.35 uur; 
• Emmaus, woensdag 09.35 uur en zaterdag 12.35 uur; 
• Pastoor v. Ars, donderdag 09.35 uur, vrijdag na de mis van 

09.00 uur; 
• Titus Brandsma, vrijdag 09.35 uur 

U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden! 
 
Doopviering 

De eerstvolgende doopviering, waarvoor tot uiterlijk 17 oktober  
kinderen kunnen worden aangemeld, is gepland op zondag 7 
november aanstaande  bij de geloofsgemeenschap Maria van Eik en 
Duinen. Als u uw kind die zondag wilt laten dopen, kunt u dat 
kenbaar maken aan het centraal parochiesecretariaat (voor 
contactgegevens, zie eind van deze Nieuwsbrief). U ontvangt dan 
het aanmeldformulier en de nodige informatie betreffende de 
voorbereiding en de viering van de doop. 
Daarna zal op zondag 19 december weer een doopviering 

plaatsvinden, dan bij de Emmaus-geloofsgemeenschap. Voor deze 
doopviering kunt u uw kind aanmelden tot uiterlijk 28 november.   
 
Oecumenisch vredesgebed  
Het oecumenisch vredesgebed wordt elke eerste vrijdag van de 
maand gehouden, bij goed weer op het kerkplein van de 
Emmauskerk, en anders in de kerk. Deze maand is dat vrijdag  
5 november. Om 13.30 uur vangt het gebed aan. Het is, zeker in 
deze tijd, met allerlei spanningen en grote en kleine conflicten in de 
wereld, heel belangrijk om voor de vrede te blijven bidden. Goed 
om dat met elkaar te doen. U bent van harte uitgenodigd! 
 
Voorbereiding voor het H. Vormsel gaat weer van start 
Woensdagavond 6 oktober starten we met de voorbereiding van 
een nieuwe groep tieners op het ontvangen van het H. vormsel.  
Tieners vanaf groep 8 kunnen aan deze voorbereiding deelnemen.  
Als u uw kind(eren) aan de voorbereiding wil laten deelnemen, 
meld het/hen dan aan via het digitale inschrijfformulier: 
https://forms.gle/uDeW7trpSX8q1eK1A. U ontvangt daarna een 
bevestiging en een uitnodiging voor de startavond voor ouder en 
kind(eren) op 6 oktober. Deze vindt plaats in ’t Praethuys’ (gebouw 
bij de Titus Brandsma, ingang Verlengde 2e Braamstraat) en begint 

https://forms.gle/uDeW7trpSX8q1eK1A


8 
 

om 19.00 uur. Ook als u nog geen tijd heeft gehad om uw 

kind(eren) aan te melden of als u de bevestiging en uitnodiging nog 
niet ontvangen heeft, bent u van harte welkom op deze avond. 
Voor meer informatie over het vormselproject kunt u contact 
opnemen met Engeline van der Ark (e-mail: 
engelinevdark@gmail.com, tel: 06 34650320). 
 
Bijbelexpo 
Enkele jaren geleden nam paus Franciscus het initiatief om de 
derde zondag van de Tijd door het Jaar te wijden aan het vieren 
van Gods Woord. Dat gebeurde voor het eerst op zondag 26 januari 

2020. Dat was meteen ook de startdag van een nieuw themajaar 
van het bisdom Rotterdam: het Jaar van het Woord van God. Het 
duurde tot Kerstmis 2020. Omdat God via de Bijbel tot ieder mens 
spreekt, heeft het bisdom Rotterdam een reizende tentoonstelling 
‘De Bijbel Rond’ georganiseerd. Deze tentoonstelling is al op 
verschillende plekken in ons bisdom neergestreken. Het is een pop-
up bijbeltentoonstelling die mensen de gelegenheid biedt om op 
een laagdrempelige manier kennis te maken met de Bijbel. Het is 
opgebouwd uit verschillende panelen die informatie geven over de 

Bijbel. QR -codes op de panelen verwijzen voor meer informatie 
naar pagina’s op de bisdomwebsite. “Op een van de panelen zit een 
bakje met kaartjes waarop acht verschillende bijbelteksten staan. 
Dat is een populaire gespreksstarter.” 

 
‘De Bijbel Rond’ strijkt 
in de maand 
november in onze 
parochie neer en krijgt 
een plek bij de 
geloofsgemeenschap 
Titus Brandsma. Deze 
tentoonstelling is een 
mooie ontdekkingsreis 
voor iedereen die op 
zoek is naar 
antwoorden op vragen 
over de Bijbel. Jong en 

oud kunnen hieruit iets boeiends ontdekken. Het laat zien dat de 
Bijbel een inspirerend boek is voor iedereen. De tentoonstelling wil 
mensen prikkelen en nieuwsgierig maken om meer te weten te 
komen over de Bijbel, en dus om meer over en in de Bijbel te gaan 

mailto:engelinevdark@gmail.com
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lezen. Want dit boeiende boek heeft miljoenen mensen geholpen 

om (opnieuw) te ontdekken hoe God dagelijks tot ons spreekt, hoe 
wij door Zijn Woord liefdevol aan de hand worden genomen en door 
het leven worden gedragen. 
Duncan Wielzen, pastoraal werker 
 
Even Voorstellen..  
onze office manager 

 
Dag Allemaal, mijn naam is Evelien 
Prins-Buitendijk, 55 jaar, afkomstig uit 

Rotterdam en 8 jaar geleden verhuisd 
naar Bergschenhoek. Ik woon daar 
samen met mijn 2 studerende 
kinderen, Luci de hond, een Spaanse 
schone, en tegenwoordig ook met Lili, 
onze 3 maanden oude kitten ( een 
zeer ondeugend type ). Mijn partner 
sinds een aantal jaren woont in 
Reeuwijk, hij heeft ook twee kinderen, waarvan er 1 nog thuis 

woont. 
Na mijn opleiding tot verkeersvlieger ben ik een aantal jaren met 
veel plezier aan het werk geweest in de luchtvaart, als vlieger, 
maar ook in organiserende en lerende functies binnen het 
vliegbedrijf. Na deze periode heb ik onder andere een boekwinkeltje 
gehad  in Delft, gewerkt in de belevering van zeeschepen en de 
laatste jaren ben ik bij een Rotterdamse familie in dienst geweest 
als manager familiale services. Een zeer gevarieerde carrière dus, 
die wel tekenend is voor de mens die ik ben. 

De reden voor mij om te solliciteren bij de Parochie  de Vier 
Evangelisten, was een zeer persoonlijke. Ik zocht niet zomaar een 
nieuwe baan, maar een nieuwe baan waar ik met mijn hart achter 
kon staan en waar ik een bijdrage zou kunnen leveren aan de 
maatschappij en dan vooral aan de mens daarin. Ik denk dat wij in 
een zeer gecompliceerde wereld leven en onderdeel zijn van deze 
kerk vind ik een prachtig kader om op een liefdevolle manier deze 
wereld te benaderen en misschien wel iedere dag een stukje mooier 
te maken.  
Ik kijk ernaar uit om met een ieder persoonlijk kennis te maken. 
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Sluitingsbedevaart naar Kevelaer 

Het jaar loopt ten einde, niet alleen het 

kalenderjaar maar in Kevelaer betekent dit ook 
dat het bedevaartjaar 2021 ten einde loopt.  Dit 
wordt op plechtige wijze officieel afgesloten.  Het 
is een bijzonder moment, de sluiting duurt tot het 
komend voorjaar en dan zal het seizoen weer 

plechtig geopend worden op zondag 1 mei 2022. 

Zoals voorheen organiseert de Haagse Bedevaarten in dit 

bijzondere jaar, met inachtneming van alle voorschriften, deze reis 
naar Kevelaer van 31 oktober t/m 1 november. Hierbij kunt u 
aanwezig zijn. Informatie om u in te schrijven, kunt u vinden op de 
website www.bedevaart.nl. 

U kunt ook de folder aanvragen via  
dehaagsebedevaarten@gmail.com  of via 06-49890002. 

Deelnamekosten per persoon 
- 2-persoonskamer met douche/wc          € 145,- 

- 2-persoonskamer met douche/wc, eigen vervoer € 123,- 
- toeslag 1 persoonskamer                    €   14,- 
De kosten zijn inclusief: vervoer, lunch, diner,  overnachting met 
ontbijt, warme middagmaaltijd, groepsreisverzekering en 
bedevaartkosten (porto, drukwerk, stipendia e.d.). 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot  de website 
www.bedevaart.nl , mailen naar dehaagsebedevaarten@gmail.com 
of bellen met 010-4149577 

Ineke Huitema, secretaris Haagse Bedevaarten 

Capella Sine Nomine zingt weer 
 
We zijn verheugd, want Capella Sine Nomine onder leiding van  
André Vis zingt weer en kan eindelijk weer concerten geven. We 
hebben het samen zingen enorm gemist en zien er naar uit om u 
weer te ontmoeten bij het concert! 
  

mailto:dehaagsebedevaarten@gmail.com
http://www.bedevaart.nl/
mailto:dehaagsebedevaarten@gmail.com


11 
 

Centraal staat de uitvoering van 

Totentanz van Hugo Distler. We 
doen dit samen met de Duitse 
acteur Hans Radloff en de 
blokfluitiste Willeke de Boer. De 
componist werd voor dit werk 
geïnspireerd door een 
monumentaal, 26 meter lang, 
15e-eeuws schilderij in de 
Marienkirche in Lübeck. Dit 
historische doek werd in 1942 

geheel verwoest door 
brandbommen. Op het doek 
dansten levensgrote figuren, 
mensen van allerlei rangen en 
standen, van alle leeftijden, naar 
de pijpen van de dood. De 
teksten op het beschilderde doek 
lichten de levens van de 
dansenden toe, de dood geeft op 

ieders verhaal een eigen antwoord en niemand ontkomt. Uiteindelijk 
worden door de dood allen gelijk: macht en rijkdom verliezen hun 
betekenis en alleen wie goed heeft geleefd zal worden beloond. 
Distler zelf noemt het stuk “een spookachtige reidans, een pasacaglia 
met een zinderend ostinato…”  
  
Naast dit intrigerende werk zingen we ook prachtige en troostende 
muziek van Healey Willan, Fredrik Sixten, Paul Mealor en John 
Tavener. We hopen dat veel van ‘onze’ parochianen weer komen 
luisteren naar de prachtige klanken van Capella Sine Nomine! 
 
23 oktober | 20.00 uur | Locatie Maria Eik en Duinen  
Toegang is gratis, collecte na afloop. 
  
Tijdens het concert wordt er rekening gehouden met de op dat 
moment geldende coronaregels. 
 
Mededelingen van het parochieteam 
 
Livestreamvieringen 
Ook nu de maatregelen versoepeld zijn en u zich niet meer voor de 
zondagsvieringen hoeft aan te melden, blijven wij de 
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eucharistieviering op zondagochtend in de Emmaus, en andere 

bijzondere vieringen, via de livestream ‘uitzenden’. Kunt u niet 
naar de kerk komen en heeft u een computer en internet, vier deze 
vieringen dan mee via 
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live. 
 
Collecte  
Om geen onnodige risico’s te lopen, worden  
collectemandjes/-schalen nog niet aan elkaar 
doorgegeven. We blijven daarom werken met bij 
de kerkuitgangen opgestelde collecteschalen 

waarin u na afloop van de viering een bijdrage 
kunt doen. Daarnaast kunt u uw bijdrage 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 
 
Dierbare overledenen van de afgelopen maand 

Wij bidden voor Suze en wensen haar nabestaanden veel sterkte 
toe bij het dragen van het verlies van hun dierbare.  
 
Uit de Pastoor van Ars 
 
Abdijdag 2021: bespiegelingen over het thema ‘moreel 
leiderschap’ 

Overleden: Bijzonderheden  

Susanna Overtoom- 
Bentvelzen, op 9 

september, in de 
leeftijd van 89 jaar 

Suze was vooral bekend om haar zorg voor 
kleine kinderen. Reeds op 16-jarige leeftijd 

ging zij voor de kleintjes van de buren zorgen. 
9 Jaar geleden stierf haar man, Aad. Suze 
heeft lang voor zichzelf gezorgd. Een goed jaar 
geleden ging het niet meer en verhuisde zij 
naar een verpleeg- en zorghuis.  

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live
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Op 4 augustus jl. herdacht de geloofsgemeenschap toegewijd aan 

de Heilige Pastoor van Ars de sterfdag van de Heilige Jean-Marie 
Baptiste Vianney. Dit was de zesde keer dat dit geschiedde in de 
vorm van een ‘abdijdag’. De eerste keer was in 2016, kort nadat de 
Blauwe Zusters waren vertrokken uit de pastorie om actief te 
worden in het centrum van Den Haag waardoor een einde was 
gekomen aan de H. Pastoor van Arskerk als ‘stadsabdij’. Door een 
jaarlijkse ‘abdijdag’ te organiseren worden de gelovigen in staat 
gesteld een dag lang bijeen te zijn voor eucharistie, gebed en 
bezinning. 
 

‘Moreel leiderschap’ vanuit Bijbels perspectief 
Dit jaar was gekozen voor het thema ‘moreel leiderschap’, iets wat 
heden ten dage, en niet alleen als gevolg van de COVID-19 
pandemie, weer volop in de belangstelling staat. Pater dr. Frans 
Vervooren ocd, schetste enkele Bijbelse perspectieven, in het 
bijzonder de notie van dienend leiderschap, 
zoals verwoord in het Lucas Evangelie. 
Daarnaast besprak hij tien citaten uit het 
boek ‘De zin van het leven’ van Fokke 

Obbema over bekende en minder bekende 
persoonlijkheden en wat hen heeft bewogen 
om bepaalde keuzes te maken. Pater 
Vervooren stelde dat in veel gevallen eigenlijk 
pas achteraf kan worden vastgesteld dat 
iemand ‘moreel leiderschap’ heeft 
uitgeoefend. Ook zijn het uiteindelijk (veelal) 
niet de morele leiders zelf, maar hun 
volgelingen, die bepaalde concrete positieve 
effecten bewerkstelligen. De moreel leider 
‘stuurt hen in de juiste richting’ en fungeert 
als een soort ‘veerman’. Denk ook aan de ‘storm op het meer’ in 
het Marcus Evangelie, waar de storm staat voor de onzekere en 
bezorgde mens die veiligheid en geborgenheid zoekt. Daarnaast is 
er de individuele verantwoordelijkheid van de gelovige om de juiste 
(morele) beslissingen te nemen, al dan niet gebaseerd op inspiratie 
geput uit het voorbeeld van een ‘gids’. Ook anno 2021 blijft het 
belangrijk om een stem te laten horen tegen bijvoorbeeld redeloze 
onderdrukking en dat is (uiteindelijk) nooit tevergeefs. 
 
“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet ...” 
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Na de Heilige Mis ter ere van de Heilige Jean-Marie Vianney en de 

covid-19-proof lunch was er in de middag een lezing door emeritus 
hoogleraar sociologie professor Christien Brinkgreve.  

Zij stelde dat de spreuk “Wat gij niet wilt dat u 
geschiedt, doet dat ook een ander niet ..” feitelijk 
de kern van alle moraal is. Zij onderstreepte het 
belang van rechtvaardigheid, vrijheid en 
gelijkwaardigheid en dat maakt het aan banden 
leggen van ‘de jungle van de vrije markt’ 
noodzakelijk. In haar boek ‘Het raadsel van goed 
en kwaad’ gaat zij op zoek naar antwoorden op 

grote vragen over leven, dood en liefde en 
verbindt het persoonlijke met het 
wetenschappelijke en het literaire. Dat deed zij 

ook in haar lezing op 4 augustus (en voegde daar het 
architectonische aan toe), zonder overigens ‘het raadsel’ zelf ook 
echt te ontrafelen. Dat liet zij aan de toehoorders over. Zij noemde 
wel een aantal kenmerken van ‘moreel leiderschap’, die zich als 
volgt laten samenvatten: betrokken zijn; niet bureaucratisch; 
‘neen’ kunnen zeggen; een idee hebben van wat behoorlijk bestuur 

inhoudt; doen aan zelfonderzoek; afwegen van verschillende 
belangen; niet uitbuiten van anderen en zelf op zoek gaan. Zij sloot 
af met een oproep tot zelfreflectie en concludeerde dat morele 
teloorgang doorgaans een sluipend proces is. 
Hierna was er nog een informeel samenzijn in de open lucht en 
konden de circa vijftig parochianen en gasten terugkijken op 
andermaal een geslaagde ‘abdijdag’. Dank aan de vrijwilligers voor 
de logistieke ondersteuning en aan de KVGV voor de verleende 
subsidie. 
Robert in den Bosch 
Noot van de reactie: Hoewel tijdig aangeleverd, was door een 

onvoldoende ‘volledigheidscheck’ van de redactie, dit artikel helaas niet 
in de septembereditie opgenomen. Excuses daarvoor.    

 

Kerken in de Bourgogne in coronatijd 
Na de Abdijdag togen wij op 5 augustus naar de Bourgogne (FR). 
Daar bezochten wij onder andere de beroemde cisterciënzer abdij 
van Vezelay en de eveneens cisterciënzer, maar minder bekende, 
abdij van Sept Fons. Beide indrukwekkend en inspirerend, in hun 

verschillen en overeenkomsten.  
Ook bezochten we drie keer een zondagse H. Mis, in twee 
verschillende dorpen: Op Maria Hemelvaart in Moulins Engilbert 
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(Morvan) en de twee zondagen erna in Meursault (van de wijn!). 

Een paar waarnemingen willen wij met u delen: twee van de drie  
keer een volle kerk! Met veel en grote (drie kinderen of meer) 
gezinnen. Vier lectoren: voor elke lezing één, voor de tussenpsalm 
een ander, idem voor de voorbeden. Wij vinden dat al gauw 
onrustig maar mij gaf het een gevoel van grote en brede 
betrokkenheid.   
Wat corona betreft: geen aanmelding of registratie; geen 
anderhalve meter. Wel handen reinigen en mondkapjes ophouden 
(went snel). En……..meezingen met mondkapje op! Of de koor- 
omvang tot twaalf beperkt was, kon ik vanuit waar wij zaten niet 

waarnemen, maar de indruk was dat er meer waren. Geen 
spatscherm nodig, ook de voorganger houdt mondkapje op tijdens 
uitreiking van de heilige communie. Als toegift op 15 augustus een 
prachtig Ave Maria door de dirigente!  
Een deel van september zijn wij in Duitsland. Als dat nieuwe/ 
andere waarnemingen oplevert zullen wij die zeker met u delen. 
Ineke Giezeman en Is van Woerden 
Noot van de redactie: Het is mooi om ervaringen ten aanzien van de 
coronamaatregelen in kerken in andere landen met elkaar te delen. Ook 

als we in ons land in de katholieke kerken kijken, zijn er grote 

verschillen waar te nemen. Als parochieteam hebben wij er voor gekozen 
om zo goed mogelijk het door de Nederlandse bisschoppen vastgestelde 

protocol uit te voeren.   

  
Eerste heilige communieviering  
Vanwege covid is het al twee keer uitgesteld, maar uitgaande van 
'driemaal is scheepsrecht' wordt 10 oktober een bijzondere dag.  
In de geloofsgemeenschap Pastoor van Ars zullen Abel, Boris, 
Christiaan en Luc dan hun eerste heilige communie ontvangen. 
Ze zijn begin 2020 al vol enthousiasme begonnen aan het project 
‘Ik ben bij je’. Tijdens de eerste lockdown was er zelfs online les.  
In september 2020 hadden we het project bijna afgerond, toen 
strengere coronamaatregelen weer tot uitstel leidden.  
Nu, een jaar later, hebben we de draad opnieuw opgepakt en kijken 
we uit naar de feestelijke viering op 10 oktober! 
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Uit de Emmaus 

 
Altkirchen, deel 6 
 

Corona, vaccinatie, besmetting, 
quarantaine, kwetsbare groepen, code 
rood  zijn begrippen die niet meer zijn 
weg te denken in onze samenleving. 
Ook niet in het middeleeuwse stadje 
Altkirchen. De inwoners van het stadje 
zijn bijna allemaal gevaccineerd,  

waardoor de mondkapjesplicht en de 
anderhalve meter afstand niet meer 
nodig zijn. Dat heeft trouwens in de 

nauwe, drukke straatjes toch geen zin. Het toeristische stadje 
wordt in de zomer druk bezocht door toeristen. Maar dat gaat niet 
zonder slag of stoot! De trein is de 
enige verbinding met de ‘buitenwereld’ 
en degenen die op het stationnetje 
aankomen moeten kunnen aantonen 

dat ze gevaccineerd of getest zijn. Zo 
niet, dan mogen ze het stadje niet in en 
moeten ze meteen van hun retourtje 
gebruik maken en de trein terugnemen. 
Dit om mogelijke besmettingen te 
voorkomen. Bijna iedereen vindt deze 
maatregel vanzelfsprekend, enkelen 
hebben hier veel moeite mee. Zij vinden dat ze ‘gedwongen’ 
worden zich te laten inenten om het stadje te kunnen bezoeken. 
Hun ‘vrijheid’ staat op de tocht! 

Corona is niet meer weg te denken in 
onze samenleving en hoe gaan we op 
de lange termijn hiermee om? Van 
belang is om te weten of men wel of 
niet gevaccineerd is. Dat staat in het 
stadje Altkirchen verheven boven de 
wet op de privacy. Daar hoeft men geen 
geheim van te maken! En is men niet 
gevaccineerd of getest (wat een vrije 
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keuze is) kan men niet deelnemen aan 

een samenleving waarbij niet de 
anderhalve meter en de 
mondkapjesplicht geldt. Vrijheid is geen 
vrijblijvendheid! De kans dat men 
anderen besmet is aanzienlijk.  
Ik kan u geruststellen: slechts een 
enkeling  is de toegang tot de 
binnenstad ontzegd. De meeste 
toeristen hebben genoten van ‘de 
Altstadt’ en de natuur in de directe omgeving. Ook het kasteel is 

druk bezocht. Het kapelletje, achter het 
kasteel boven op een bergtop gelegen, is 
moeilijk te bereiken. Slechts een smal, 
steil voetpad leidt er naar toe. Een 
wandeling van meer dan twee uur! Maar 
als je er eenmaal bent..  Je hebt een 
prachtig uitzicht! De stilte wordt slechts 
onderbroken door het prachtige 
gregoriaanse gezang van een monnik bij 

het kruisbeeld in de kapel en het 
gebrom  van de railbus, die in het dal 
over het viaduct rijdt en dan in de 
tunnel verdwijnt. Er zijn extra treinen 
ingezet om de toestroom van passagiers 
te verwerken. Uiteindelijk is men 
voldaan (en zonder corona) weer 
teruggekeerd naar huis, de meesten 
met de extra lange avondtrein.  
Willem Brizee 
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Oktober: Mariamaand 
 
Afgelopen jaren hebben we in oktober een 
ontmoetingsdag voor heel Den Haag in de 
Mariamaand met elkaar mogen beleven. 
Helaas kon dat vorig jaar vanwege corona 
niet doorgaan. Deze dag sloten we altijd af 
met een Marialof. 
Het gaf heel veel voldoening om samen 
met onze gasten zo’n afsluitend lof te 
vieren. 
Wij willen dit jaar op woensdag 27 oktober 
u de mogelijkheid geven om met elkaar 
een Marialof bij te wonen  en willen u dan 
ook van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. 
Ook is het dan weer mogelijk om met elkaar te mogen zingen en na 
afloop nog een gezellig samenzijn te hebben met een hapje en een 
drankje te.  De juiste tijd van aanvang hoort u de komende weken 
bij de mededelingen. 
Wij hopen van harte u woensdag 27 oktober te mogen ontmoeten. 
 
Gerda Bronsteijn 
Anja de Bruijn 
 
In de kijker 

Interviewer Willem Brizee hield dit keer 
een gesprek met Jan Vogelaar, 
parochiaan van de Emmaus-
geloofsgemeenschap. 
 
Kun je iets over je jeugd vertellen? 
Ik ben geboren in 1934 in Poeldijk. Ik 
had 3 broers en 2 zussen. De bevolking 

van Poeldijk was voor 90% katholiek. De zondag stond in het teken 
van de kerk. Er waren verschillende missen: de Hoogmis om 10.00 
uur, met een prachtig koor, en verder de stille missen voor de 
Hoogmis. Ik ging naar de stille mis om half negen. Ik weet nog 
goed dat ik een keer de kerk ben uitgelopen. Ik was in een bank 
vooraan gaan zitten, de banken waren voorzien van naamkaartjes. 
Die bank was leeg. De mis was al 10 minuten aan de gang toen ik 
een por kreeg. Het was degene voor wie de plaats bestemd was. Hij 
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bleef me porren dat ik van zijn plaats moest gaan. Zelfs de priester 

onderbrak de viering, ik moest mijn plaats afstaan. Ik was boos, ik 
vond het onrechtvaardig, hij was toch te laat! Ik ‘spijbelde’ 
regelmatig met mijn vriendjes van de kerk. Ik keek wie er voor 
ging, dat moest ik mijn vader vertellen, maar ging tijdens de mis 
voetballen met mijn vriendjes. ’s Avonds was er ook nog het lof om 
18.00 uur. Dan liep heel Poeldijk weer uit en flaneerde lang ons 
huis op weg naar de kerk. Het geloof was vanzelfsprekend. Het was 
een kwestie van moeten. Voor schooltijd was er iedere ochtend een 
mis. Ik probeerde me regelmatig te verslapen, maar dan bonsde 
mijn vader onder aan de trap: opstaan! De oorlog brak uit en onze 

school werd gevorderd door de Duitsers. Van onderwijs op de 
lagere school is helaas weinig gekomen… 
 
Hoe is de liefde voor muziek ontstaan?  
Thuis werd veel naar de radio geluisterd, 
opera- en operettemuziek. Dat galmde 
door het huis, vooral door de lange, hoge  
gang. Men vond dat ik een goede stem 
had. Ik probeerde de muziek na en mee 

te zingen. Mijn vader had destijds een 
winkel in zaden. Wanneer er klanten 
waren, en ik was aan het ‘galmen’ in de 
gang, vroegen deze zich af wie er zong. 
“Dat is mijn zoon”,  zei mijn vader. “Die moet naar het 
conservatorium”, vonden de mensen. Dat is er niet van gekomen 
onder andere door mijn gebrekkige schoolopleiding. Ik ben wel op 
mijn zeventiende in het kerkkoor van de Bartholomeuskerk in 
Poeldijk gaan zingen.  
 
Hoe heb je jezelf verder ontwikkeld?  
In die tijd werd gestimuleerd om priester te worden of pater, als 
het maar met de kerk te maken had. Mijn vader had een tuin voor 
me waar ik aan de gang kon als tuinder. Maar ik wilde dat niet! Ik 
wilde graag elektricien worden, dat was de toekomst. Ik heb de 
ambachtsschool gevolgd en cursussen aan de avondschool. Ik was 
praktisch heel goed, maar de theorie kon ik moeilijk volgen. Ik ben 
uiteindelijk bankwerker geworden. Ik heb veel bazen gehad, veel 
gezien en veel opgestoken. Je kunt me wel een autodidact noemen. 
Ik ben een ‘allround’ vakman geworden: loodgieter, timmerman, 
elektricien, ik deed alle werkzaamheden. Ik ben met mijn ouders 
naar Rijswijk verhuisd en heb daar gezongen in het koor van de 
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Benedictuskerk en later ook in het Rijswijks mannenkoor.  Ik ben in 

1959 getrouwd en heb 3 kinderen. Ik ging wonen op de Noordweg 
en kwam in de Leywegkerk terecht. 
 
Heb je je kinderen ook katholiek opgevoed?  
Ik nam ze van jongs af mee naar de kerk. Ze waren beweeglijk, 
onrustig, moeilijk om ze stil te houden. Ik was daar voortdurend 
mee bezig tijdens de viering. Nu wordt er anders tegen aan 
gekeken, maar in die tijd kreeg ik alleen maar afkeurende blikken. 
Met dat kerkbezoek ben ik gestopt. Ik had thuis een groot 
platenboek met bijbelse verhalen. Daar las ik regelmatig uit voor en 

liet er ook mijn kinderen uit lezen. Dat vonden ze prachtig. 
 
En hoe ging het verder met je zangcarrière? 

Ik ben lid geworden van het 
koor Non Nobis sed Deo. In 
het begin met dirigent 
frater Raymundo, later 
André Boone en Freek 
Elbers. Het was een heel 

gezellig en groot koor met 
zeer wisselende motetten 
en missen van meerdere 
componisten. Ik was een 
van de 7-8 tenoren.  Met 
frater Raymundo heb ik het 
Ave Maria ingestudeerd en 

heb dit op feestelijke bijeenkomsten vaak solo gezongen. Helaas, 
na 40 jaar huwelijk ben ik gescheiden. Ik werkte de laatste 15 jaar 
tot mijn 60e als technisch medewerker in de gezondheidszorg bij 
Woon Zorgcentra Haaglanden. Daar heb ik mijn huidige vrouw Ans 
leren kennen. Ik was toen 2 jaar alleen, zij was 7 jaar weduwe. Ik 
heb haar een keer meegenomen naar het koor omdat ze goed kan 
zingen. Ze is meteen blijven plakken! In 2014 is Non Nobis sed Deo 
opgeheven. De koorleden die wilden blijven zingen hebben het 
Emmauskoor opgericht. Dat was een veel bescheidener koor maar 
de sfeer was goed. Ik zong altijd als tenor tot mijn stem de hoge 
tonen niet meer haalde. Ik ben overgegaan als bariton tot eind 
augustus 2021. Toen waren er nog 2 heren en een damesgroep.  
De heren hebben tijdens een gezellige barbecue afscheid genomen 
van het koor. Nu resteert nog een dameskoor, waar Ans vol 
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overgave in meezingt.  

 
Heb je nog meer vrijwilligerswerk gedaan? 
Ik heb 21 jaar op de wijkbus gereden, ik heb meegeholpen met de 
verplaatsing van het orgel in de Emmaus van de koorzolder naar 

het voormalig liturgisch centrum, 
en ik ben, tot corona, actief 
geweest in de Waterhof.  Samen 
met Johann Reijdt organiseerden 
we middagen waarin naar 
klassieke muziek geluisterd kon 

worden. Het gebeurde vaak dat 
de bewoners in slaap vielen… Ik 
heb toen een spel kaarten 
meegenomen en we zijn met de 
bewoners tijdens het luisteren 

gaan kaarten. Dat was een groot succes! 
 
Wat betekent het geloof nu voor jou? 
Het geloof zit bij mij heel diep. Ik heb 

er veel steun aan en ook in het 
verleden veel baat bij gehad. Ans vult 
aan dat het geloof je houvast is. Zeker 
in moeilijke tijden weet je je gesteund 
door Jezus, met wie je kan praten en 
van wie je weet dat hij je helpt, met je 
mee optrekt zoals met de 
Emmausgangers… 
 
Uit de Maria van Eik en Duinen  
 
Geloven Nu, ‘nieuwe stijl’ 
Op maandag 13 september is de groep ‘vaste’ deelnemers bij 
elkaar geweest en is afgesproken dat we de komende tijd het boek 
‘Marcus voor iedereen’ van de anglicaanse theoloog en 
nieuwtestamenticus Tom Wright lezen en bespreken. De 
bijeenkomsten vinden iedere eerste maandag van de maand plaats 
van 20.00-21.30 uur, onder leiding van Duncan Wielzen, pastoraal 
werker. Er is zeker nog plek aan de leestafel, dus, als u 
geïnteresseerd bent, meld u aan bij Gerda Klaver, per e-mail   
(gjmklaver@tiscali.nl) of telefoon (070-3973645). Voor het boek 

mailto:gjmklaver@tiscali.nl
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wordt gezorgd.  

 
Kinderwoorddienst 
Bent u, na de coronacrisis, er weer aan toe om met het hele gezin 
naar de zondagsviering in de Maria van Eik en Duinen te komen? 
Uw kinderen zijn van harte welkom bij de kinderwoorddienst op de 
1e en 3e zondag van de maand. 

 
In de maand oktober bidden we in de Maria van Eik en 
Duinen op dinsdagmorgen de rozenkrans, 20 minuten 
voor aanvang van de viering. 

 
Uit de Titus Brandsma  
 

Activiteiten in relatie met onze parochie  

 

‘Thoughts on solitude and encounter in a time of Pandemics’ 

 
Onder die titel houdt Erik Varden op 16 oktober 

aanstaande, op uitnodiging van DEZINNEN, een 
lezing in Den Haag. Erik Varden was abt van de 
cisterciënzer abdij Mount Saint Bernard in 
Leicestershire en is sinds 2019 bisschop van 
Trondheim in Noorwegen.   
 
De omstandigheden van het jaar dat achter ons 
ligt zijn confronterend geweest voor de hele 

wereld, met ervaringen van eenzaamheid op ongekende wijze. 
Tegelijkertijd heeft het ons doen beseffen hoe verweven we zijn als 

mensen, en hoe de wereld werkt als gemeenschap. 
 
Wat hebben we hiervan geleerd? Wat zouden we kunnen leren? In 
zijn boek The Shattering of Loneliness (Bij Berne Media: De 
eenzaamheid doorbreken) deelt Varden het inzicht dat hij heeft 
opgedaan tijdens zijn leven als trappistenmonnik. Hierop 
voortbouwend probeert Varden in zijn lezing in de huidige situatie 
de christelijke betekenis te begrijpen en een christelijke taak te 
formuleren voor ‘de nieuwe tijden waarin wij leven sinds Covid-19’. 

Als moderator zal Erik Borgman, hoogleraar Publieke Theologie aan 
de Universiteit van Tilburg, optreden. 
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De lezing vindt plaats op zaterdag 16 oktober van 10:30 – 12:15 

uur in de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154.  
Het programma is in het Engels. Entree: € 10,-      
Meer info: www.dezinnen.nl.  
 
Eeuwfeest H. Familiekerk   
Daar zit ik dan in de feestcommissie voor een jarig kerkgebouw. 
73 jaar heb ik al met deze kerk een band. Amper 24 uur oud, ben 
ik daar ten doop gehouden. Via de meisjesschool van de 
Braamstraat werden alle volgende feesten als de Eerste H. 
Communie, het Vormsel en de Plechtige Geloofsbelijdenis 

voorbereid. Elke zondag naar de kerk. Met vader of moeder mee 
naar de 9.00 uur, 10.30 uur of 12.00 uur viering. Zoeken naar een 
plaatsje, want 1 gereserveerde plek met naambordje voor met z’n 
3en of 4en betekende altijd ergens zitten waar nog een gaatje was.  

Vader en moeder waren actief in vele 
werkzaamheden in de kerk en als kind werd je 
daar vanzelf in meegenomen. Met de paplepel 
…. noemen we dat. Eén van de werkzaamheden 
was, na het Vaticaans concilie, de actie ROA, 

Rondom het Altaar. De priester mocht met het 
gezicht naar de mensen de viering doen. Ook 
gingen we niet meer knielen op de 
communiebanken en onze handen onder het 
kleed houden. Zoals u op de foto kunt zien. Ook 
is de grote kap boven de preekstoel 
weggehaald. Het altaar met het tabernakel is 

blijven staan en het nieuwe altaar is een stuk de kerk in gekomen. 
Dat betekende dat de eerste 10 
rijen banken weggehaald werden 
en het priesterkoor op die plek is 
gekomen.              Dat gedeelte 
werd net zo hoog gemaakt als het 
oude priesterkoor. De 
communiebanken zijn aan de 
zijkanten van het priesterkoor 
geplaatst. Het geld voor deze 
grote verbouwing is door veel 
parochianen binnengebracht. Er 
stond een grote thermometer waarop bijgehouden werd hoever de 
stand van inkomsten was. 

http://www.dezinnen.nl/
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Bijzonder om met u het eeuwfeest van onze H. Familiekerk te 

mogen vieren.                                                                         
 

Ank Schrever 
 
 
Ochtendgloren in Zwitserland 1 

 

Nog een vallei 

De maan verbleekt 

Een bruin-wit koetje strekt de poten 

Richt zich op en gaat aan de 
wandel 

Wat beweegt hem? 

 

Het is de goede God  
 

(Handelingen 17 vers 28) 

Ochtendgloren in Zwitserland 2 

 

Vele tinten van het ene groen 
bedekken de heuvels 

Uit de grond rijzen bomen op 

Hele bossen presenteren zich 

Het is windstil 

 

God roept ons tot leven 

 

Janneke Trapman 

 
 
Sint Jozef – The Spice of Life (2)  
 
Sint Jozef zette zich in voor hen die zich buitengesloten voelden, aan de 
randen van de samenleving. Hij begreep dat spiritualiteit, geestelijke 
aandacht een levenswijze is. Hij begreep dat spiritualiteit vaak geen woorden 
nodig heeft. Spiritualiteit doordringt het hart van ons menselijk bestaan en 
beïnvloedt de manier waarop wij de wereld om ons heen aanschouwen. 
Spiritualiteit beïnvloedt de keuzes die wij maken en wordt weerspiegeld in al 
onze acties. Sint Jozef omarmde het leven, integer als hij was. Wij spiegelen 
onszelf in Jozef door ons zelf de kans te geven ‘spice of life’, levenskruid te 
zijn voor anderen.  
De sleutel tot ons eigen leven zou tot eenvoud en integriteit moeten leiden. 
De essentiële componenten tot spiritualiteit zijn aandacht, een luisterend oor 
en integriteit. Sint Jozef realiseerde zich dat het de ‘kunst’ is om in 
bescheidenheid naar God te luisteren, naar anderen en naar jezelf. 
Bescheidenheid impliceert de afwijzing van pogingen alles onder controle te 
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willen houden. Een aandachtig luisterend oor is de meest menselijke vorm tot 
bescheidenheid.  
Sint Jozef accepteerde Gods uitdaging. Hij wist dat gehoorzaamheid 
simpelweg betekent dat je aandachtig luistert. Hij koesterde een vrijblijvende 
spiritualiteit. Hij realiseerde zich dat spiritualiteit je in alles moet raken.  
Sint Jozef leidt ons tot eenvoud en leert ons de wil van God te accepteren. 
Sint Jozef opent voor ons de weg van ware bescheidenheid. Sint Jozef vraagt 
ons open te staan voor de wil van God, door te beantwoorden aan hetgeen 
God van ons vraagt.  
Hoe kunnen wij in ons leven zo integer als Sint Jozef zijn? Hoe kunnen wij 
spiritualiteit in de praktijk brengen? Hoe kunnen wij vandaag de dag 
‘levenskruid’ zijn in onze missie tot dienstbaarheid? Hoe kunnen wij integer 
zijn in een leven van overvloed, dienstbaar aan onze missie? In 2021 en 
erna… 
Sint Jozef, bid voor ons. Sint Jozef, bid voor ons. Sint Jozef, bid voor ons. 
 
Denis C Hartnett mhm 

 
Met blijdschap geven wij kennis… 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat vanaf het laatste weekend van september het 
aantal versoepelingen ten aanzien van de coronamaatregelen sterk is 
toegenomen. We mogen weer op bezoek in musea, pretparken en theaters; 
we kunnen wedstrijden van onze favoriete sportverenigingen weer volgen op 
de tribunes, en… we kunnen weer massaal deelnemen aan alle 
doordeweekse en weekendvieringen. Sterker nog…, ook de koren van onze 
parochie mogen gelukkig weer voltallig hun muzikale ondersteuning verlenen. 
En daar zijn wij – ik spreek ongetwijfeld namens hen allen – zeer blij mee. 
Een wedergeboorte…, zo zou je het kunnen noemen…  
Aan het begin van dit nieuwe koorseizoen hebben ongetwijfeld mutaties 
plaatsgevonden binnen de koorgelederen. Nieuwe leden hebben zich 
gemeld, andere hebben er de voorkeur aan gegeven hun lidmaatschap op te 
zeggen. Helaas hebben ook enkele koren definitief afscheid moeten nemen 
van dierbare leden… 
Nieuwe koorleden zijn altijd welkom, bij welk koor dan ook. Op de website 
van de parochie vindt u informatie over de maar liefst acht koren die onze 
parochie rijk is. 
Als dirigent van VocAnimo maak ik graag van de gelegenheid gebruik om 
specifiek een oproep te doen voor nieuwe leden voor dit middenkoor, dat elke 
tweede zondag van de maand een zogenaamde thematische viering in de 
Titus Brandsma (Heilige Familiekerk) verzorgt. Wekelijks bereiden wij ons op 
dinsdagavond voor op genoemde vieringen, terwijl wij ons veelzijdig, 
voornamelijk Nederlandstalig repertoire altijd uitbreiden met nieuw materiaal. 
Los daarvan gaan wij graag meerdere muzikale uitdagingen aan. De 
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kerstconcerten behoren inmiddels tot een traditie, terwijl wij – met Engelstalig 
profaan repertoire – meerdere keren hebben deelgenomen aan een 
korenfestival.  
Heb ik uw nieuwsgierigheid geprikkeld, en was u al langer op zoek naar de 
mogelijkheid om uw vocale kwaliteiten in te brengen..? Aarzel dan niet en 
neem – geheel vrijblijvend – contact met mij op. Voor meer informatie 
(waaronder mijn contactgegevens) verwijs ik graag naar onze website: 
www.vocanimo.nl    
 
Loek Ruijters 

 

Na regen komt zonneschijn 

Een spreekwoord dat momenteel wel waarheid lijkt te worden. 
De zomer ligt inmiddels achter ons en de astronomische herfst heeft zijn 
intrede gedaan. Terugkijkend was het een zomervakantie met veel regen en 
de zon liet zich niet zo vaak zien, zoals we dat de afgelopen jaren gewend 
waren. Maar wat was het de afgelopen weken wel mooi weer! Met 
aangename temperaturen, veel zon en weinig regen waren de laatste weken 
van augustus en de eerste weken van september echt een cadeautje…. “na 
regen komt zonneschijn”…. 
Het lijkt erop dat dit spreekwoord voor meer situaties opgaat….De landelijke 
coronamaatregelen werden versoepeld. Vanaf 25 september mocht er weer 
een beetje meer. Dat merken we ook in de kerk. Wat fijn dat de koren weer 
aan het opstarten zijn, dat we op korte termijn weer misdienaars en acolieten 
mogen verwelkomen, diverse werkgroepen die weer opgestart gaan worden, 
kerkelijke activiteiten die weer georganiseerd mogen worden, etc. Zo vindt er 
in november een extra vuurdoop plaats, voor onze jongeren die de afgelopen 
jaren gevormd zijn. Daarnaast zal de komende maanden ook de 
kinderwoorddienst weer opgestart gaan worden in de Titus Brandsma.  
Kortom…stapje voor stapje kunnen en mogen we elkaar weer meer gaan 
ontmoeten. Laten we hier hoop en kracht uit putten. Op naar een mooie 
herfst! 

Miranda Dingemans 

 

http://www.vocanimo.nl/
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Gedurende lange tijd moesten ook de deuren van ’t Praethuys vanwege de 
pandemie gesloten blijven. Maar… vanaf maandag 4 oktober bent u weer van 
harte welkom..! Vanzelfsprekend wordt verwacht dat bezoekers zich aan de 
basisregels houden: geen handen schudden, voldoende afstand houden,… ’t 
Praethuys bevindt zich op de hoek van de Verlengde 2e Braamstraat en de 
Boksdoornstraat.  
Van harte welkom..! 
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Misschien iets voor u? 

 
Zou je graag vrijwilligerswerk bij de parochie willen doen, maar 
weet je niet precies wat dat zou kunnen zijn, of heb je bepaalde 
talenten/kwaliteiten die je graag zou willen inzetten, maar waarvan 
je je afvraagt of je de parochie daarmee van dienst kan zijn, meld 
je dan alsjeblieft aan voor een vrijblijvend gesprek. Als we creatief 
zijn, kunnen we misschien meer voor elkaar betekenen dan we in 
eerste instantie denken. Zo kan jij ons misschien helpen bij een 

project en bieden wij jou daarmee de gelegenheid om ervaring op 
het gebied van jouw vak of hobby op te doen. Als je je meldt bij het 
centraal parochiesecretariaat (voor contactgegevens, zie eind van 
deze Nieuwsbrief), dan neemt, afhankelijk van de door jou 
aangegeven interesse(s), een lid van het parochiebestuur of van 
het pastoresteam contact met je op.  
     

Tot besluit 

Delen van de Nieuwsbrief  

Als u deze Nieuwsbrief per mail ontvangt en u kent een mede-
parochiaan in uw directe omgeving die geen e-mailfaciliteiten heeft, 
dan wilt u misschien de Nieuwsbrief voor hem/haar uitprinten en bij 
hem/haar in de brievenbus doen of hem/haar opbellen en de 
belangrijkste informatie doorgeven. 

Als u de geprinte versie van de Nieuwsbrief in de kerk ophaalt voor 
uzelf, dan kunt u er mogelijk ook één meenemen voor een 
parochiaan in de buurt en bij hem/haar in de brievenbus doen.  

 

Delen van ervaringen en opmerkelijke dingen in deze tijd 
In deze tijd dat we elkaar minder dan anders ontmoeten, wordt het 
zeer gewaardeerd als we iets van elkaar vernemen. Misschien wilt u 
ook uw verhaal, dat u anders tijdens de koffie na de viering zou 
vertellen, heel graag met de lezers van de Nieuwsbrief delen. 
Misschien heeft u interesse in het interview van ‘In de kijker’ of 
kent u iemand die ‘geknipt’ is voor deze rubriek. Uw nieuwsbrief-
correspondent verneemt het graag van u. Ook op- of aanmerkingen 
en nieuwe ideeën voor de Nieuwsbrief kunt u bij hem of haar 

aangeven.  
De correspondenten zijn:  
Wil van der Lans voor MvED (chrisenwilvanderlans@ziggo.nl) 

mailto:chrisenwilvanderlans@ziggo.nl
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Ineke Giezeman voor de PvArs (I.Giezeman@hetnet.nl),  

Loek Ruijters voor de Titus (eller@ziggo.nl)  
Peter The voor de Emmaus (peter.the@geodww.nl).  
 
Kopij volgende Nieuwsbrief 
Voor de Nieuwsbrief van de maand november kunt u tot uiterlijk  
18 oktober aanstaande kopij aanleveren bij uw nieuwsbrief-
correspondent. Alvast hartelijk dank! 
 
Contactgegevens centraal parochiesecretariaat 
Mail:  cps@p4ev.nl 

Telefoon: elke werkdag van 09.30-12.00 uur;  
               070-3080414 of 06-41822225). 

mailto:I.Giezeman@hetnet.nl
mailto:eller@ziggo.nl
mailto:peter.the@geodww.nl
mailto:cps@p4ev.nl

