
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afbeeldingen van de vier evangelisten op de voorzijde zijn foto’s, genomen door  
Suzan Kagelmaker, tijdens de bedevaart naar Assisi afgelopen september, van vier 

plafondschilderingen in de Chiesa Nuova, een relatief kleine kerk op de plaats waar het 
ouderlijk huis van H. Franciscus van Assisi heeft gestaan.  
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Beste medeparochianen, 

Het jaar loopt zo langzamerhand weer ten einde en dan heb ik altijd de neiging 
om even terug te kijken. Het is natuurlijk een lastig jaar geweest. Dat komt vooral 

door corona die ons leven toch min of meer overhoop heeft gehaald. Ik denk 
daarbij vooral aan de ouderen in onze parochie, die directe contacten met hun 

familie en vrienden en andere parochianen zagen teruglopen. Op het moment van 
schrijven is – na een periode van versoepelingen – het toch weer de verkeerde 

kant opgegaan, zijn de versoepelingen teruggedraaid en nieuwe maatregelen door 
de overheid gecommuniceerd. Voor de kerken is het beleid op dit moment dat bij 

vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten de anderhalve meter afstand wordt 
gehanteerd en verplicht een mondkapje wordt gedragen bij 

het zich verplaatsen in de kerk en naar en in andere 
ruimten van de parochie. Daarnaast blijven de basisregels 

gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven 

bij klachten. Koorzang en ingetogen samenzang zijn 
toegestaan. Nu in principe heel Nederland tussen 17.00 uur 

en 05.00 uur dicht is, hebben de Nederlandse bisschoppen 
besloten dat voorlopig vieringen en andere parochiële 

activiteiten die na 17.00 uur zouden plaatsvinden, geen 
doorgang vinden of, wanneer noodzakelijk en mogelijk, naar 

een ander moment op de dag worden geschoven. Zij 
hebben er duidelijk bij gecommuniceerd dat deze maatregel 

ook voor Kerstmis geldt. Er zal dus wederom dit jaar geen 
publieke viering op kerstavond plaatsvinden. Wel worden bij 

al onze geloofsgemeenschappen op vrijdag 24 december a.s. om 15.30 uur 
vervroegde kerstavondvieringen gehouden. Gelukkig geeft de maatregel van de 

bisschoppen ons deze ruimte, want voor de tweede maal een kerstavond, geheel 
zonder publieke viering, is onwenselijk. Trouwe kerkgangers hebben nu in ieder 

geval de gelegenheid om die dag naar de kerk te komen en samen Kerstmis te 

vieren. We houden ons daarbij wel aan de anderhalve-meterregel, dus het aantal 
plaatsen is beperkt. Dat houdt tevens in dat u voor deelname aan vieringen met 

Kerstmis (middag voor Kerstmis, 1e en 2e kerstdag) vooraf moet reserveren. 
Onder ‘Mededelingen van het parochieteam’ leest u daar meer over. Op kerst-

avond vindt er om 22.00 uur een kerstnachtviering zonder kerkbezoekers plaats 
die muzikaal wordt ondersteund door het koor Connection en waaraan via de 

livestream kan worden deelgenomen. Zo kan ieder die wil ook op dat tijdstip 
thuis, verbonden met de parochie, Kerstmis meevieren.  

We hopen natuurlijk dat de coronamaatregelen nu niet verder worden 
aangescherpt en dat we voor de vieringen de komende tijd uit kunnen gaan van 

de informatie in deze nieuwsbrief. Mochten er toch weer wijzigingen optreden, dan 
zullen wij u in ieder geval via mailberichten, onze website en mededelingen in de 

kerk, zo goed en zo snel mogelijk op de hoogte brengen.   
 

Hoe lang zal het coronavirus nog zoveel impact op het (kerkelijk) leven hebben? 

Dat is natuurlijk een vraag waarvan het antwoord zich tot nog toe moeilijk laat 
voorspellen. Corona heeft al bijna twee jaar effect gehad op de activiteiten in de 

parochie, maar gelukkig was dat niet altijd negatief. Er zijn genoeg voorbeelden te 
noemen waaruit blijkt dat onze vrijwilligers zo goed mogelijk op de situatie van 

het moment hebben ingespeeld en waaruit ook blijkt dat wij samen kerk zijn. Ik 
noem het volgende: de grote groep vrijwilligers die er vanaf het begin van de 

uitbraak van corona voor hebben gezorgd dat alle vieringen ordelijk en veilig zijn 
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verlopen en telkens alles na afloop hebben schoongehouden. Namens het 

parochiebestuur wil ik de groep vrijwilligers bedanken die zich telkens weer 
hebben ingezet om de vieringen mogelijk te maken toen dat weer enigszins 

doenlijk was. 

Voor de ouderen die niet naar hun kerk konden gaan of degenen die het 
eenvoudigweg niet aandurfden, was er een alternatief, namelijk de livestream 

vieringen. Uit de reacties van parochianen blijkt dat dit zeer is gewaardeerd. En 

wij mogen best een beetje trots zijn op de vrijwilligers die eraan hebben 
bijgedragen dat het beeld en geluid van de livestreams kwalitatief met sprongen 

vooruit is gegaan! Hiermee gaan wij natuurlijk verder en daarom is het fijn dat 
door het bestuur een plan is gemaakt waarmee op korte termijn een groepje 

geïnteresseerde en enthousiaste vrijwilligers zullen worden opgeleid om de 

livestreams te gaan verzorgen.  

Graag benoem ik nog een andere activiteit: Zodra het weer kon - en met de 

nodige voorzichtigheid - is met een klein groepje vrijwilligers en enkele paters en 
zusters het koken voor daklozen en kwetsbaren opgestart. Hetzelfde geldt voor de 

inzet van de vrijwilligers van de parochiële Noodhulp die wekelijks aan arme 

gezinnen binnen de grenzen van onze 
parochie materiële hulp biedt. Tenslotte denk 

ik aan parochianen die andere parochianen 
zoveel mogelijk hebben geprobeerd te 

steunen door middel van telefoongesprekken 
en het sturen van een kaartje. Dit zijn 

slechts enkele voorbeelden van activiteiten 
waarvan uit de reacties is gebleken dat deze 

enorm werden gewaardeerd. Met het 
noemen van voorbeelden loop je altijd het 

risico dat je activiteiten en vrijwilligers die 
minder zichtbaar maar minstens net zo belangrijk voor de parochie zijn, over het 

hoofd ziet. Dat is geenszins mijn bedoeling geweest. Met het voorgaande heb ik 
alleen maar willen benadrukken dat wij er ook in moeilijke tijden voor elkaar 

kunnen en willen zijn.  

Genoeg teruggekeken; wij gaan richting de feestdagen en vol goede moed het 

nieuwe jaar in. Hoewel we als parochiegemeenschap, wat aantal actieve 
parochianen betreft, steeds kleiner worden, kunnen wij nog steeds van grote 

betekenis zijn in ons deel van Den Haag. Daarbij is het meer dan ooit  
noodzakelijk dat met name het parochiebestuur, het pastoraal team, de 

pastoraatsgroepen en beheercommissies in open dialoog blijven samenwerken 
aan verbeteringen die de parochie als geheel vitaal houden. Rekenend op de 

heilige Geest die, als ons vuurtje gedoofd is, dat toch steeds weer aanwakkert,  

zie ik met vertrouwen 2022 tegemoet.   

Ik wens u alvast een zalig kerstfeest en een gelukkig en gezond nieuwjaar toe. 
Namens het parochieteam,  

Louis Laarakkers, secretaris  
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Van het pastoraal team 

Pastoraal woord: Maria als model  
Op 8 december viert de kerk het feest van de 

Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Wat betekent 
dat precies? We horen hoe de engel op bezoek 

kwam bij Maria in Nazareth. En die engel, vraagt 
nogal wat van en aan Maria, namelijk of zij bereid is 

moeder te worden van Gods Zoon. En wat zien we: 
Maria vraagt niet enkele dagen bedenktijd - wat 

normaal zou zijn wanneer men een zo op het eerste 
gezicht onmogelijke opdracht krijgt. Maar ze zegt 

heel nederig: "Zie de dienstmaagd van de Heer, mij 
geschiede naar Uw woord !" Zonder goed te 

begrijpen hoe zij als mens, moeder van Gods Zoon 

kon worden, gaf zij toe. Zo stemde zij in met Gods 
vraag. Wat een prachtig voorbeeld is dit van een 

volledige overgave aan God. Blindelings God 
vertrouwen, wetende dat het wel goed zal zijn, in 

de overtuiging dat God altijd kracht geeft en 
inspiratie voor de roeping die Hij ons opdraagt. 

Misschien zijn wij daarom wel zo geraakt door de 
figuur van Maria dat wij het allemaal als normaal zijn gaan beschouwen. Elke dag 

opnieuw moeten wij er verwonderd over zijn, want geen enkele andere vrouw 
heeft zoiets ooit meegemaakt. En hoe meer wij er verwonderd over zijn, hoe meer 

wij Maria kunnen bewonderen. 
Ik noem graag nog enkele deugden van Maria: haar bereidheid om met Gods plan 

mee te werken; haar dienstbaarheid aan iedereen en vooral aan haar nicht 
Elisabeth toen ze zwanger was en toen ze haar kindje ter wereld had gebracht; 

haar eenvoud en nederigheid: ze achtte zichzelf niet hoger dan de andere 

vrouwen; haar groot geloof en sterk vertrouwen dat alles wel goed zou komen. 
Hoe ongewoon haar roeping ook was, wist zij dat God in alles zou voorzien wat zij 

nodig had, als zij inging op wat Hij haar vroeg.  
 

De heilige Schrift zegt niet zoveel over Maria. Zij staat wat op de achtergrond. 
Eenvoudig als ze is, want juist dat heeft ze het liefst. Maar telkens als er iets 

belangrijks gebeurt in Jezus' leven, dan wordt zij vermeld. Ik denk dan 
bijvoorbeeld aan de bruiloft in Kana, als de wijn op is zegt ze tegen de bedienden: 

“Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Wat een groot geloof. 
 

Maria was gehoorzaam. Zij stond met oor en oog open voor de wensen van God, 
maar ook voor de noden van haar medemensen. Zij heeft Jezus grootgebracht, 

opgevoed, leren spreken, zijn eerste gebedje geleerd. Alles deed zij in Nazareth 
voor Jezus wat een moeder bij de geboorte en bij de opvoeding van een kind 

doet. Voor veel mensen is Maria als een moeder voor haar kind. Zij verdient voor 

velen een ereplaats. Ook zijn wij uitgenodigd om Maria als voorbeeld voor ons 
leven te stellen. Haar levenswijze kunnen we overdenken, telkens als wij tot haar 

bidden. Door een Weesgegroet te bidden, ‘s-morgens en ‘s-avonds, kunnen wij 
onze dag aan haar moederlijke zorg toevertrouwen. 
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Maria is de ster naar wie wij opkijken. Haar voorspraak kunnen wij vragen als wij 

tot Jezus bidden. Wie kan voor ons een betere voorspreekster bij Jezus zijn dan 

zijn moeder? Laten wij leven in de stijl van Maria. Zij is reeds meer dan 2000 jaar 

het model dat in de mode blijft, het model van wat een fijn christenmens is. 

Mogen wij als fijne christenmensen in deze tijd weer uitkijken naar de komst van 

haar Zoon, en straks weer met overtuiging zijn geboortefeest vieren. Ik wens u 

allen alvast een gezegend kerstfeest toe, en vrede en alle goeds voor het nieuwe 

jaar!    

Namens het pastoraal team, Paul Kuhlmann, diaken  

 
Terugblik op Werelddag van de Armen 

Het was dit jaar de 6e keer de Werelddag van de Armen sinds onze paus 
Franciscus deze heeft ingesteld. Naar het voorbeeld van de heilige Franciscus, die 

aan het begin van de 13e eeuw, samen met zijn medebroeders zich vooral voor 
de armen wilde inzetten en juist aan hen het evangelie verkondigde, wil de paus 

dat de kerk vooral een kerk 
voor de armen is en zich 

bekommert om de armen. 'Niet 
wachten tot de armen bij ons 

aankloppen, maar hen 
opzoeken en laten weten dat 

zij geliefd zijn.' Een kerk die 
naar buiten treedt, zo willen 

we als parochie zijn, en daar 

proberen we met onze diaconie 
ook uiting aan te geven. Onze 

parochiële Noodhulp ontvangt elke week zo'n 60 tot 70 gezinnen die dan brood 
verstrekt krijgen en goed te gebruiken kleding en andere goederen kunnen 

uitzoeken.  
Eén keer per maand ontvangen zij een pakket aan houdbare levensmiddelen dat 

voor een deel is samengesteld uit producten die door onze vier geloofsgemeen-
schappen zijn ingezameld. Een deel koopt de Noodhulp bij uit de financiële 

middelen die hiervoor ter beschikking staan.  
Op zaterdag 12 november hebben we, in het kader van de Werelddag van de 

Armen, met diaconale vrijwilligers van de vier geloofsgemeenschappen, de vaste 
vrijwilligers geholpen bij een extra openstelling van de Noodhulp. Dat was heel 

bijzonder. Vooraf waren 70 tassen met houdbare levensmiddelen gevuld. Dat kon 
grotendeels met de producten die in het weekend van 6 en 7 november waren 

ingezameld en nog in de week daarna waren gebracht. Allen die producten voor 

de Noodhulp hebben meegebracht, heel hartelijk dank daarvoor!! Wij hopen dat u 
vaker houdbare levensmiddelen wil 

meebrengen, zodat de Noodhulp 
de maandelijkse pakketten kan 

blijven verzorgen.   
Bij de extra openstelling van de 

Noodhulp hebben we de gezinnen 
ook een tas met verse producten 

gegeven, waaronder vooral 
groenten en fruit en vlees of vis. 

Deze producten zijn aangeschaft 
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vanuit het budget van de Noodhulp waardoor de bodem van dat budget in zicht 

kwam. Gelukkig kunnen we uit de opbrengst van de collecte voor de diaconie dat 
budget weer aardig aanvullen. Een ieder die daaraan heeft bijgedragen, hartelijk 

dank daarvoor! Naast uitgaven die we voor de Noodhulp doen, gebruiken we de 
opbrengst van deze collecte voor andere diaconale activiteiten, waaronder 

maaltijdprojecten en andere samenkomsten. Mocht u deze en andere diaconale 
activiteiten van de parochie een warm hart toedragen en zo nu en dan een 

financiële bijdrage willen overmaken, dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt dat 
doen naar rekening NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten 

onder vermelding van 'diaconie'. Bijzonder dank daarvoor!! 

Vele blije kinderen door de wensboomactie  

In totaal hingen dit jaar 140 wensen in de bomen die de eerste twee weken van 
november in onze vier kerken stonden. Na het tweede weekend hingen er bij 

elkaar nog slechts 15 wensen in twee van de vier 
bomen. Nadat ze omgezet waren tot digitale wensen en 

daarover via de mail gecommuniceerd was, waren ook 
deze binnen een dag ‘uit de boom’ gehaald. In de week 

van zondag 21 november zijn alle ingeleverde 
cadeautjes bij de vier geloofsgemeenschappen 

opgehaald. Ongeveer 80 cadeautjes waren bestemd 
voor kinderen van arme gezinnen, bekend bij de 

parochiële Noodhulp. Zij zijn op zaterdagochtend  

27 november door Sint Nicolaas zelf aan deze kinderen 
geschonken. Die kwamen in groepjes bij de Sint die 

buiten onder het afdak op een mooie grote stoel zat. Na 
een kort gesprekje en een liedje, één kind verzorgde 

zelfs een dansje, 
kregen de kinderen hun cadeautjes en wat 

lekkere en ook gezonde dingen mee. Sint 
zijn trouwe Roetveeg-Piet, een aantal vaste 

vrijwilligers van de Noodhulp en nog enkele 
andere vrijwilligers assisteerden hem. Het 

was een hele geslaagde en gezellige 
ochtend en dat kwam mede door de 

Sinterklaasmuziek die meneer Wil van 
Leeuwen verzorgde. Sint heeft enorm 

genoten van de blije gezichten van de 

kinderen toen zij hun cadeautjes en wat 
lekkers kregen.   

 
De andere 60 cadeautjes zijn op vrijdag 26 november naar de kinderafdeling van 

het HMC Westeinde gebracht, waar op woensdag 1 december een Sinterklaasfeest 
voor de zieke kinderen en hun broertjes en zusjes is gevierd. De coördinator van 

dat feest heeft laten weten dat het zeer geslaagd is geweest en dat ook deze 
kinderen heel blij met hun cadeautjes waren. 

Namens alle kinderen bedankt de Sint u hartelijk voor deelname aan de 
wensboomactie en het verzorgen van één of meer van hun cadeautjes! Dankzij u 

was het ook dit jaar weer een superactie!  
 

Sint-Nicolaas, Roetveeg-Piet en de vrijwilligers 

tijdens het Sinterklaasfeest bij de Noodhulp 
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Workshop adventskrans maken weer een succes 

Op vrijdagochtend 26 november kwamen acht deelnemers (twee hadden zich 
helaas moeten afmelden) bijeen in de Pastoor van Ars om met begeleiding van 

em. pastoraal werkster, Conny Hofschreuder, een traditionele adventskrans voor 
thuis te maken. Sommigen noemden het monnikenwerk om zo’n krans met 

allemaal kleine takjes te 
‘omkleden’. Het begin was 

moeilijk, maar toen men 
eenmaal de smaak te pakken 

had, lukte het om de kransen 
rond het middaguur af te 

hebben. Zo’n ochtend met de 

handen bezig zijn, gaf een 
welkome mentale rust. En ook 

de gezellige sfeer, waaraan 
warme chocolademelk en iets 

lekkers een bijdrage leverden, 
deed de deelnemers goed. In een kort gebedsmoment aan het eind van de 

workshop, waarin ook samen een adventslied werd gezongen, zegende diaken Jos 
van Adrichem de adventskransen, opdat het voor ieder een gezegende tijd zou 

mogen zijn.       
 

Vieringen in december en januari 
Onder ‘Beste medeparochianen’ heeft u kunnen lezen hoe het op dit moment met 

de coronamaatregelen tijdens vieringen aan toe gaat en dat er voorlopig geen 
vieringen en andere kerkelijke samenkomsten na 17.00 uur zijn toegestaan. Voor 

onze parochie betekent dit dat de vieringen van zaterdagmiddag 17.00 uur 

voorlopig geen doorgang vinden. In december komen ze in ieder geval te 
vervallen, in januari zijn deze vieringen onder voorbehoud. Zij gaan door als de 

betreffende maatregel is opgeheven. Op kerstavond vinden geen publieke 
vieringen plaats, maar daarvoor in de plaats worden vieringen op vrijdag 24 

december ’s middags aangeboden. Er vindt dan in de Pastoor van Ars een woord- 
en communieviering, speciaal voor jonge gezinnen, plaats, waaraan ook via de 

livestream kan worden deelgenomen. Bij de andere geloofsgemeenschappen zijn 
dat eucharistievieringen. Op kerstavond vindt om 22.00 uur een niet-publieke 

kerstviering vanuit de Emmaus plaats, met muzikale medewerking van 
Connection, waaraan eveneens via de livestream kan worden deelgenomen.  

Voor de vieringen op de middag van 24 december en eerste en tweede kerstdag 
geldt dat er vooraf gereserveerd moet worden, om te voorkomen dat er meer 

kerkgangers naar de kerk komen, dan op een afstand van 1,5 meter van elkaar 
mogelijk is. Voor het reserveren, zie onder ‘Mededelingen van het parochieteam’ 

het onderwerp ‘Reserveren voor de kerstvieringen’.  

Hieronder treft u het overzicht van de in december en januari geplande zondags- 

en bijzondere vieringen aan. Let u alstublieft goed op de begintijden van de 
vieringen met Kerstmis en Nieuwjaarsdag.   

Datum Dag  EMM MED ARS TB 

04 dec zat. 2e zondag 
Advent 

13.00 u. E 
Kouijzer 

17.00 u. 
geen viering 

  

05 dec zon. 2e zondag 
Advent 

10.00 u. E 
Hayon   

10.00 u. E 
Kouijzer    

10.30 u. W&C 
v. Adrichem 

10.30 u. E 
Pex 
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Datum Dag  EMM MED ARS TB 

11 dec zat. 3e zondag 

Advent 

13.00 u. W&C 

Wielzen  

17.00 u.  

geen viering 

 
 

12 dec zon. 3e zondag 
Advent 

10.00 u. E 
Pex 

10.00 u. W&C 
Wielzen 

10.30 u. E 
Vervooren   

10.30 u. E 
Hayon 

14 dec di. boete-

viering 1) 

 10.00 u. W&G 

Van Adrichem 

  

15 dec wo. boete-

viering 1) 

10.00 u. W&G 

Kuhlmann 

   

16 dec do. Biecht na 
viering 

  10.30 u. E 
Hayon 

 

17 dec vrij. boete-
viering 1) 

   10.00 u. W&G 
Wielzen 

18 dec zat. 4e zondag 

Advent 

13.00 u. E 

Kouijzer 

17.00 u.  

geen viering 

 
 

19 dec zon. 4e zondag 

Advent 

10.00 u. E  

Kouijzer  

10.00 u. E 

Groenewegen    

10.30 u. E 

Hayon 

10.30 u. E 

Pex 

24 dec vrij.  kerst-
avond 

15.30 u. E 
Kouijzer 

 
 

15.30 u. E 
Hayon/ 

Kuhlman  

15.30 u. W&C 
v. Adrichem 

met 
livestream 

15.30 u. E 
Wielzen 

 

  22.00 u. E zonder publiek,via livestream aan deel te nemen 
Kouijzer/v. Adrichem 

25 dec zat. Hoogfeest

Kerstmis 

10.00 u. E 

Kouijzer 
met 

livestream 

10.00 u. E 

Hayon  

10.30 u. E 

Vervooren 

10.30 u. E 

Pex 

26 dec zon. 2e kerst-

dag/Feest 
H. Familie  

  
 

10.30 u. E 

Pastoraal 
team met 

livestream 

31 dec vrij. Oudjaar   
 

10.00 u. E 
Kouijzer/ 

v. Adrichem 

01 jan zat. Nieuwjaar, 

Moeder 
van God 

11.00 u. E 

Kouijzer 

11.00 u. E 

Groenewegen 

10.30 u. E 

Hayon 

10.30 u. W&C 

v. Adrichem 

02 jan zon. Openb.  

des Heren 

10.00 u. E 

Hayon 

10.00 u. E 

Kouijzer 

10.30 u. E 

Vervooren 

10.30 u. E 

Pex 

08 jan zat. Doop v.d. 

Heer 

13.00 u. W&C 

v. Adrichem 

 17.00 u. E 

Hayon 

 

09 jan zon. Doop v.d. 
Heer 

10.00 u. E 
Pex 

10.00 u. E 
Vervooren 

10.30 u. W&C 
v. Adrichem 

10.30 u. E 
Hayon 

15 jan zat. 2e zondag  
d.h. jaar 

13.00 u. E 
Kouijzer 

 17.00 u. E 
Hayon, onder 

voorbehoud 

 

16 jan zon. 2e zondag 
d.h. jaar 

10.00 u. E 
Pex 

10.00 u.  
Oec. Viering2) 

Kouiizer 

10.30 u. E 
Hayon 

10.30 u.  
Oec. Viering2) 

Wielzen 
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Datum Dag  EMM MED ARS TB 

22 jan zat. zo. v.h. 

God.Woord 

13.00 u. E 

Hayon 

 17.00 u. E 

Kouiizer,onder 
voorbehoud 

 

23 jan zon. zo. v.h. 
God.Woord 

10.00 u. E 
Hayon 

10.00 u. W&C 
Kuhlmann 

10.30 u. E 
Kouijzer 

10.30 u. W&C 
v. Adrichem 

29 jan zat. 4e zondag 

d.h. jaar 

13.00 u. E 

Hayon 

 17.00 u. E 

Kouijzer,onder 
voorbehoud 

 

30 jan zon. 4e zondag 
d.h. jaar 

10.00 u. E 
Kouijzer 

10.00 u. E 
Pex 

10.30 u. E 
Vervooren 

10.30 u. E 
Hayon 

05 feb zat. 5e zondag 

d.h. jaar 

13.00 u. E 

Kouijzer 

17.00 u. E 

Hayon, onder 
voorbehoud 

  

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

10.00 u. E 
Hayon 

10.00 u. E 
Pex 

10.30 u. E 
Kouijzer 

10.30 u. W&C 
Kuhlmann 

E=Eucharistieviering, W&C=Woord- & Communieviering, W&G=Woord-& Gebedsviering 
1) Tijdens en/of na de boeteviering is er gelegenheid voor het ontvangen van het 

sacrament van boete en verzoening (biecht). Daarbij worden ook de corona-
maatregelen in acht genomen: afstand van 1,5 m tot elkaar en dragen van 

mondkapje.  
2) Deze oecumenische vieringen vinden plaats in het kader van de week van gebed 
voor de eenheid van de christenen die op deze zondag begint  

 
Parochieviering op 2e kerstdag in de H. Familiekerk 

Zondag 26 december, tweede kerstdag, waarop de kerk dit jaar het Feest van de 
Heilige Familie viert, houden we één eucharistieviering voor de gehele parochie, 

waarin het pastoresteam voorgaat. Het is heel toepasselijk om dat te doen bij de 
geloofsgemeenschap Titus Brandsma in de Heilige Familiekerk. U bent van harte 

welkom en uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen. De andere kerken zijn 
die dag gesloten. Als u niet in de gelegenheid bent om te komen, dan kunt u ook 

meevieren via de livestream. 
   

Eucharistievieringen op werkdagen 
Ook bij onze vieringen op werkdagen, in de regel zijn dat eucharistievieringen, 

bent u van harte welkom. Deze vinden standaard volgens onderstaand schema 

plaats. 
 

Geloofsgemeenschap viering op werkdag bijzonderheden 

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 

 
niet op vrijdag 24 dec 

Titus Brandsma vrijdag 10.00 u  

 
Doopvieringen  

In het eerste kwartaal van 2022 zijn de volgende doopvieringen gepland: 
• zondag 23 januari in de Maria van Eik en Duinen,  

• zondag 27 februari in de Pastoor van Ars.  
Wanneer u op één van de genoemde data uw kind wil laten dopen, neem dan 

uiterlijk maandag 3 januari, resp. maandag 7 februari contact op met het centraal 
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parochiesecretariaat (voor contactgegevens, zie achterzijde van deze 

Nieuwsbrief). U wordt dan geïnformeerd over de voorbereiding en ontvangt de 
nodige praktische informatie en een aanmeldformulier om in te vullen. Na 

ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier ontvangt u een uitnodiging voor 
het eerste voorbereidingsgesprek.  

 
Adventsactie 2021: ‘Gezonde start voor moeder en kind’ 

Voor onze deelname aan de adventsactie hebben we dit jaar geen keuze voor één 
specifiek project gemaakt, maar ondersteunen we het overkoepelende project 

‘Gezonde start voor moeder en kind’ waarmee de volgende deelprojecten 
financieel worden gesteund:  

- een gezondheidscentrum in Somalië dat aanstaande moeders professionele 

geboortezorg en begeleiding biedt. 
- een ziekenhuis in El Salvador dat jonge ouders leert hoe ze goed voor hun 

kinderen kunnen zorgen. 
- in Gaza een medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de 

medische post te ver weg is. 
- in Zimbabwe een opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen en 

hun echtgenoot ruim op tijd voor de bevalling naar de kliniek kunnen komen en 
daar veilig de bevalling kunnen afwachten. Vanuit onze parochie steunen wij van 

harte deze Adventsactie. Doet u ook mee!!!!! 
Paul Kuhlmann, diaken. 

 
Babykleding en andere babyspulletjes voor stichting Babyspullen 

Naast financiële steun aan de Adventsactie ‘Gezonde start voor moeder en kind’ 
willen we de komende adventsperiode ook aanstaande en jonge ouders in 

Nederland die in armoede leven helpen. Dat doen wij door inzameling van 

babykleertjes en andere babyspullen voor de stichting Babyspullen. Deze stichting 
stelt onder andere voor aanstaande ouders in armoede, uit gedoneerde kleertjes 

en andere spullen, startpakketten samen die gratis ter beschikking worden 
gesteld. Leuk om te weten dat Radio 538 van 17 tot 24 december met haar 

jaarlijkse inzamelactie onder andere ook Stichting Babyspullen ondersteunt. De 
stichting heeft een landelijk netwerk van inzamelpunten. Na Kerstmis zullen wij de 

ingezamelde spullen bij een inzamelpunt in Den Haag Zuid brengen. 
Als u nog goed te gebruiken babykleding of andere -spullen heeft, wilt u die dan 

op één van de komende zondagen en uiterlijk bij de gezinsviering op kerstavond 
mee naar de kerk nemen? Brengen bij de pastorie, op dagen dat daar een 

vrijwilliger van het secretariaat aanwezig is (zie onder 
‘Mededelingen van het parochieteam’), kan natuurlijk 

ook. U mag natuurlijk ook iets nieuws kopen en doneren. 
Heel fijn als u meedoet! Aan een aantal artikelen heeft 

stichting Babyspullen structureel een enorme behoefte. 

Misschien dat u iets uit onderstaand verlanglijstje zou 
willen doneren?! U maakt daar een arm gezin in 

Nederland heel blij mee! Alvast bedankt!   

✶   Kleding & rompers in maat 50/56 

✶   Rompers in maat 74/80 en 92 

✶   Hydrofiele luiers en washandjes 

✶   Billendoekjes, verzorgingsproducten 

✶   Moltons, lakens of dekbedovertrekken ledikant 

✶   Kruiken   
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Advent en Kerstmis voor gezinnen met jonge kinderen 

 
 
 

H. Pastoor van Ars, A. Noordewierstraat 4 

Maria van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 4 



12 

 

Jaar van de Sacramenten: het heilig doopsel 

Op zondag 17 oktober 2021 startte een nieuw diocesaan themajaar in het bisdom 
Rotterdam: het Jaar van de Sacramenten. Dit themajaar loopt af op zaterdag 9 

juli 2022, tijdens de bedevaartviering in Brielle. Een bijzonder thema, omdat de 
sacramenten ‘de grammatica’ van ons katholiek-christelijk geloofsleven vormen. 

Door de sacramenten ervaren wij Gods liefdevolle uitnodiging aan de mens. God 
neemt het initiatief om ons op te nemen in Barmhartige Liefde. De sacramenten 

zijn een uitdrukking van het gegeven dat God ons eerst heeft liefgehad. Het 
verlangen naar en ontvangen van de sacramenten is ons ja-woord op deze 

liefdevolle uitnodiging van God. Gedurende dit themajaar zullen wij elke maand in 
de Nieuwsbrief één van de zeven sacramenten voor het voetlicht plaatsen. We 

bijten de spits af met het doopsel. 

 
Het doopsel vormt de poort naar een leven als christen. Christelijk leven begint 

met de doop. Samen met het vormsel en de eucharistie, beslaat de doop het 
fundament van heel het christelijk leven. Met de doop vieren wij ook de 

wedergeboorte van een mens. We worden opnieuw geboren door water en geest. 
De doop meet ons een nieuwe identiteit aan. We nemen door de doop deel aan 

een nieuwe schepping in Christus (2 Kor. 5,17). We krijgen een nieuwe naam 
aangereikt: christen, volgeling van Jezus, de Messias, de Gezalfde. Een nieuw en 

onvergankelijk merkteken wordt met de doop in het bestaan van een mens 
gegrift.  

Volgens de evangelisten Mattheüs en 
Marcus begon het openbare optreden 

van Jezus met zijn doopsel in de 
Jordaan. Wie het doopsel ontvangt, 

wordt daarmee ook op de weg 

geplaatst die Jezus ons is voorgegaan. 
En net zoals Jezus’ leven in het teken 

stond van de verkondiging van Gods 
koninkrijk, reikt het doopsel ons een 

hoopvol perspectief op dat rijk van 
God aan. Krachtens het doopsel kan 

de mens zich inspannen om in het hier 
en nu van zijn bestaan, reeds iets – 

een glimp misschien – van dat rijk te 
doen oplichten en zelf aan den lijve te 

ervaren.  
De weg van de gedoopte gaat zeker niet over rozen. Die weg licht vol bezaaid met 

uitdagingen – beproevingen, zo je wilt – en vereist vertrouwen, of geloof. Allebei 
woorden met dezelfde betekenis in het Grieks. Het Marcus evangelie werpt al een 

voorafbeelding op die weg. Meteen na zijn doopsel dreef de Geest Jezus naar de 

woestijn waar hij veertig dagen verbleef en door de satan flink werd beproefd. 
Daar bleef het niet bij. Tot aan het kruis ging die beproeving door: ‘als jij de zoon 

van God bent, kom dan van het kruis af (Mat. 27,40).’ Jezus kwam er letterlijk 
niet zonder kleerscheuren van af (vgl. Joh. 19,23). De evangelisten getuigen op 

onweerlegbare wijze hiervan.  
 

Maar verankerd aan de weg van de gedoopte ligt eveneens een hoopvol 
perspectief. Het doopsel maakt ons tot lidmaat van Christus en erfgenaam 

tezamen met Hem (Rom. 8,17). Door het doopsel zijn wij ledematen van het 
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lichaam van Christus geworden. We zijn dus zoals Jezus bezield door de H. Geest. 

Dezelfde Geest die Jezus aan zijn leerlingen – en dus ook aan ons – beloofde als 
Helper, als parakleet. Op die belofte mogen wij als gedoopten altijd terugvallen, 

wanneer aardse uitdagingen het hemels perspectief, het perspectief van het Rijk 
Gods verhullen. Leven vanuit deze overtuiging maakt zichtbaar en voelbaar hoe 

het doopsel als sacrament bron van genade en onuitputtelijke liefde is.  
Duncan Wielzen, pastoraal werker 

 
Eerste heilige communie in 2022 

Door de coronapandemie hebben we in 2021 helaas geen kinderen kunnen 
voorbereiden op het sacrament van de eerste heilige communie. We gaan ervan 

uit dat dit in 2022 wel gaat lukken en daar kijken we al naar uit! Als u één of meer 

kinderen heeft in groep 4 en/of 5 van de basisschool, dan kan het/kunnen zij aan 
het voorbereidingsproject meedoen.  

De voorbereiding op de eerste heilige communie vindt in principe bij elke geloofs-
gemeenschap van onze parochie plaats. Wanneer een gemeenschap echter een te 

gering aantal aanmeldingen heeft, zal worden samengewerkt met één van de 
andere geloofsgemeenschappen. De voorbereiding en de viering van de eerste 

heilige communie vinden dan bij één van beide geloofsgemeenschappen plaats.  
 

De geplande data voor de vieringen van de eerste heilige communie zijn: 
• zondag 15 mei 2022, 10.30 uur - geloofsgemeenschap H. Pastoor van Ars, 

• zondag 22 mei 2022, 10.00 uur - geloofsgemeenschap Emmaus, 
• zondag 22 mei 2022, 10.00 uur - geloofsgemeenschap Maria v. Eik en Duinen, 

• zondag 19 juni 2022, 10.30 uur - geloofsgemeenschap Titus Brandsma. 
 

 
 

Wanneer u uw kind/kinderen wilt laten deelnemen aan het eerste 
communieproject, verzoeken wij u om haar/hem/hen uiterlijk 31 december 2021 

aan te melden. Dat kunt u doen met behulp van het digitaal aanmeldformulier op 
deze webpagina:  

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/jeugdenjongeren/eerste-communie. 
 

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor de eerste ouderbijeenkomst die in 
het teken staat van kennismaking en informatie over het project en de vieringen 

van de eerste heilige communie. Deze eerste ouderbijeenkomst vindt plaats bij 
elke geloofsgemeenschap afzonderlijk:  

• woensdag 12 januari 2022, bij de geloofsgemeenschap Titus Brandsma 
• donderdag 13 januari 2022, bij de geloofsgemeenschap Maria v. Eik en Duinen 

• woensdag 19 januari 2022, bij de geloofsgemeenschap Emmaus 
• donderdag 20 januari 2022, bij de geloofsgemeenschap H. Pastoor van Ars. 

Omdat wij het belangrijk vinden dat u bij de ouderbijeenkomsten aanwezig bent, 

verzoeken wij u de voor u van toepassing zijnde datum alvast in uw agenda te 
noteren. Op deze eerste ouderbijeenkomst ontvangt u een overzicht van 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/jeugdenjongeren/eerste-communie
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belangrijke data voor het gehele traject van voorbereiding, viering en afronding 

van de eerste heilige communie.  
Reserveer ook alvast zondagochtend 23 januari a.s. in uw agenda. Op die zondag 

hebben alle eerste communicanten van de hele parochie een eerste gezamenlijke 
bijeenkomst bij de geloofsgemeenschap Titus Brandsma. 

 
Zeker als uw kind(eren) mee gaat/gaan doen met de voorbereiding op 

zijn/haar/hun eerste heilige communie, is het belangrijk dat hij/zij ook vertrouwd 
raakt/raken met de zondagse liturgie en met de gemeenschap die in de kerk 

samenkomt. De werkgroep begeleidt uw kind(eren) bij de voorbereiding, maar 
deelname aan de heilige communie zal voor hem/haar/hen pas echt gaan leven en 

betekenis krijgen wanneer u als gezin regelmatig aan de zondagsvieringen 

deelneemt. In het bijzonder bij vieringen met kinderwoorddienst (zie de agenda 
op de parochie-website) bent u van harte uitgenodigd.  

 
Bedevaart naar Lourdes, van 6 tot en met 14 mei 2022 

De R.K.-Parochies de Vier Evangelisten en Maria Sterre der Zee gaan samen naar 
Lourdes! Pastor Tom Kouijzer en Pater Vincent Wang zullen als geestelijke 

begeleiders met deze bedevaart van RK Den Haag meegaan. Op 6 mei zal het 
gezelschap vroeg in de ochtend vertrekken en op de avond van 14 mei weer in 

Den Haag terugkeren.  
Het Thema voor de bedevaarten naar Lourdes in 2022 is: Ga zeggen aan de 

priesters! Het is de opdracht van Maria aan Bernadette op 2 maart 1858 bij de 
dertiende verschijning. Een bedevaart is drie reizen in èèn. Allereerst gaat het om 

de ontmoeting met Maria en, door haar, met God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
Als tweede maakt ieder zijn eigen pelgrimsreis, met zijn eigen geestelijke bagage. 

Als derde gaat het om de ontmoeting met medemensen, onderweg en in Lourdes.  

Een bedevaart is daardoor meer dan een vakantie. Iedereen, jong en oud, arm en 
rijk, ziek en gezond, is uitgenodigd met ons mee te gaan. Iedereen mag en kan 

mee! We gaan met de bus en bezoeken onderweg nog enkele mooie plaatsen.  
Voor geïnteresseerden zullen folders en aanmeldingsformulieren spoedig in uw 

kerk voorhanden zijn. Ook zal vroeg in 
het nieuwe jaar een 

informatiebijeenkomst worden 
georganiseerd.  

 
Werkgroep Bedevaarten RK Den Haag,   

Cisca van der Sluijs 
06 28 32 73 88 

cisca.vandersluijs@gmail.com 
Maria Bleumer  

06 24 26 89 13 

m.s.bleumer@planet.nl 
 

In iedere geloofsgemeenschap is er ook 
een contactpersoon die u volledig kan informeren: 

Maria van Eik en Duinen,  Anja de Kok  (06) 38 61 21 39 
Emmaus,    Clea van der Togt  (06) 40 26 94 37  

Pastoor van Ars,   Francis Cueva  (070) 325 98 11 
Titus Brandsma,   Hetty v/d Want (06) 25 33 03 77 

 

mailto:cisca.vandersluijs@gmail.com
mailto:m.s.bleumer@planet.nl
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Mededelingen van het parochieteam 
 

Reserveren voor de kerstvieringen 
In het licht van de ontwikkelingen rond het coronavirus hebben we besloten om 

voor alle kerstvieringen (middag 24 december, eerste en tweede kerstdag) het 
reserveringssysteem weer toe te passen. Reserveren voor deze vieringen is vanaf 

maandag 20 december mogelijk via de weblink 
https://meevieren.nl/devierevangelistendenhaag/.  

Als u het lastig vindt om online te reserveren of dat niet kan omdat u zelf niet 
over internet beschikt, dan kunt u het secretariaat van uw geloofsgemeenschap 

bellen. De medewerker op het secretariaat zal dan de aanmelding voor u 

verzorgen. Zie hiervoor onderstaand overzicht: 
 

 

locatie Aanmelden voor viering  Telefoonnr.  

Emmaus do 23 dec. 10-12 u  070 3665562 

06-42640045 

Pastoor van 

Ars 

ma 20 t/m do 23 dec. 10-20 u  070 3257269 

Titus 

Brandsma 

ma 20 en wo 22 dec. 9.30-12 u  070-3255675 

Maria v. Eik en 
Duinen 

ma 20 t/m wo 22 dec. 10-12 u  070 3979413 

 
Ook kunt u voor uw reservering in één van onze vier kerken bellen naar het 

centraal parochiesecretariaat (elke werkdag van 09.30-16.00 uur; 070 3080414). 

We streven ernaar om alle vieringen zoveel mogelijk door te laten gaan. Dit alles 
is echter onder voorbehoud van eventuele nieuwe maatregelen vanuit de overheid 

of de bisschoppenconferentie. 
 

Livestreamvieringen 
Naast de vieringen op zondag, zullen wij ook de vieringen in de Emmaus op 

kerstavond (22.00 uur), kerstochtend en op nieuwjaarsdag via de livestream 
‘uitzenden’. Ook de gezinskerstviering op 24 december ’s middags om 15.30 uur 

in de Pastoor van Ars, en de viering op tweede kerstdag, waarop we met de 
gehele parochie, bij de Titus Brandsma-geloofsgemeenschap, het Feest van de 

Heilige Familie vieren, zijn via de livestream te volgen. 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. 

https://meevieren.nl/devierevangelistendenhaag/
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live
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Website ‘VierKerstmis.nl’ weer online   
Afgelopen 26 november ging de 

speciale website VierKerstmis.nl, 
weer online. Dit initiatief van de 

Nederlandse bisschoppen roept 
iedereen op om zoveel mogelijk 

Kerstmis te vieren in de eigen 
plaatselijke kerk. Genieten van 

prachtige kerstmuziek met het 
kerkkoor, samen de klassieke 

kerstliederen zingen, luisteren naar 
de boodschap van het kindje dat 

geboren werd in een stal om de 

wereld verlossing te brengen. Samen 
tijdens deze feestelijke dagen het sacrament van de eucharistie vieren. Dat is 

Kerstmis en nog veel meer. 
VierKerstmis.nl biedt een aantal handige links en downloads die allemaal 

inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Kerstmis. Zo is er voor 
kinderen een mooi Kerst-doeboekje om te downloaden, is er een link naar het 

kerstevangelie, een brief, maar ook een filmpje namens en met de Nederlandse 
bisschoppen en nog veel meer. 

 
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.   

 
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan Geef vandaag voor de kerk van morgen 

In januari doet onze parochie de Vier Evangelisten mee 
aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode 

zullen we ieder van u om een financiële bijdrage vragen, 
zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor 

staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de 

kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als 
kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en 

ontmoeting zoeken, en uitnodigend zijn voor jonge 
mensen die hun leven nog voor zich hebben. 
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Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De 

financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar 
dat we onze parochianen ieder jaar om een bijdrage vragen.  

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te 
dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen 

we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.  
 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor 
staat. Op naar de kerk van morgen!  

 

Berichten uit onze geloofsgemeenschappen 
 

Inside Out - Dit jaar geen kerstmarkt. 
Stiekem hadden we er alweer heel erg veel zin in om een kerstmarkt te gaan 

organiseren voor dit jaar, maar helaas zal er dit jaar geen kerstmarkt 
plaatsvinden. De coronabesmettingscijfers zijn flink aan het stijgen en dat maakt 

het ook dit jaar lastig om in te schatten in welke vorm de kerstmarkt mogelijk is. 
Daarnaast hebben we te maken met een minimale bezetting aan jongeren op dit 

moment, waardoor er veel werk op dezelfde personen terechtkomt. Na lang 

brainstormen en meerdere keren overleggen hebben we daarom besloten dat het 
dit jaar beter is om geen kerstmarkt te organiseren, helaas. 

Wel gaan we vol goede moed het jaar 2022 tegemoet! We zijn bezig om op een 
andere manier verder te gaan met Inside Out en hopen dan ook volgend jaar weer 

een nieuwe kerstmarkt te kunnen organiseren! 
Sanne en Bart 

 
Overleden parochianen in de afgelopen periode 

Onze dierbare overledenen van de afgelopen tijd zijn:   

Overleden: Bijzonderheden  

Koos van der Zalm,  

op 22 oktober,  
in de leeftijd van  

67 jaar   

Koos was een kunstliefhebber. Aan de muur in zijn 

woonkamer hingen enkele grote schilderijen. Hij hield 
ook van tuinieren. Kort voor zijn overlijden, toen hij al 

verzwakt was, probeerde hij nog in de tuin bezig te zijn. 
Daarin stond een appelboom. Hij vond het frappant dat 

uitgerekend dit jaar - Koos wist dat hij ging sterven - er 
slechts drie appels aan die boom groeiden. Voor Koos 

stond dat symbool voor zijn drie kinderen. 

Greet Kuiper,  

op 25 oktober, in de 
leeftijd van 94 jaar.  

Greet stond voor eenvoud en de schoonheid van de 

natuur. Dankbaar voor alle liefde en goedheid die ze 
uitstraalde, is ze thuis rustig ingeslapen, omringd door 

haar dierbaren. ‘Diegenen die ik liefheb, verlaat ik, om 

op zoek te gaan naar diegenen die ik liefhad.’ Dat zij 
mag rusten in vrede.  

Isabella Frank,  
op 26 oktober, in de 

leeftijd van 90 jaar 

"Nooit vragen, nooit klagen, alles altijd zelf dragen" 
Een mooie tekst om de positieve kracht en standvastig-

heid van deze lieve vrouw weer te geven. ‘Tante Bella’, 
een vrouw die in alle eenvoud Gods Liefde handen en 
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Wij bidden voor deze overledenen en wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 
 

Uit de Pastoor van Ars 
 

Christus, koning van het heelal; ofwel ‘zondag van het Koninkrijk Gods’ 
Op 21 november sloten we het kerkelijk jaar af met de viering van Christus 

Koning. Die dag vierde pater Vervooren zijn 30 jarig priesterfeest in de Ars, waar 

hij al 26 van die 30 jaar gast-priester is. Op 4 oktober 1995 belde wijlen pastoor 
Berger hem met de uitnodiging in de Ars als gast te komen dienen.  

Pater Vervooren nam als evangelie het gedeelte van Johannes dat vooraf gaat aan 
hoofdstuk 18, vers 33-37, waarin Johannes de voetwassing ziet als metafoor voor 

‘dienen’ als essentie van het priesterschap. Met het oog op het synodale proces de 
komende jaren stelde hij dat wij geroepen zijn tot het dienen van elkaar. Een 2e 

essentie van het priesterschap noemde hij Mattheus 25 ‘gij hebt mij herkend als 
de behoeftige’(samengevat), ofwel het draait om werken van barmhartigheid. 

pater Vervooren gaf aan het te betreuren dat barmhartigheid momenteel 
gecriminaliseerd wordt. Het is tijd daarin als kerken geen blad voor de mond te 

nemen. De 3e factor van het priesterschap is de oecumene. Daarbij verwees pater 
Vervooren naar Johannes 17, 21 e.v.: ‘dat zij allen één zijn’: als christenen zijn 

we samen op weg naar het koninkrijk Gods in werken van barmhartigheid en de 
schrift. Een thema dat ook tijdens de Abdijdagen in de Ars regelmatig benadrukt 

is. Als slot haalde hij Teresa van Avila aan ‘laat niets je hart verontrusten; alleen 

God volstaat’: ‘solo Dios basta’. 
 

Koren 
Wij zijn verheugd dat het gezinskoor van Maria van Eik en Duinen bereid is om 

met ingang van december ook één keer per maand op zondag in de Ars te komen 
zingen. Zij zongen al twee keer per maand op zaterdagavond in de maanden dat 

het de beurt was van de Ars. Zij repeteren op maandag van 18.45-20.00 uur in de 
pastorie van Maria van Eik en Duinen. Wie interesse heeft daarbij aan te sluiten is 

van harte welkom! Op 5 december kunt u voor het eerst op zondag met het koor, 
dirigent Wim Klaassen en organist Alphons Witsiers kennis maken. 

voeten heeft weten te geven aan wie op haar pad 
kwamen.  

Paula van der Meijs- 
Kosterink,  

op 10 november, in de 
leeftijd van 73 jaar  

Altijd zorgzaam, en vol aandacht. Een echtgenote, 
moeder, oma, vriendin met een groot hart voor wie het 

geluk en zorgeloze leven van hen die haar omringden 
voorop stond. Muziek was een van haar passies. 

"Wandelend langs de toonladder van het leven is nu de 
laatste noot gespeeld"  Of toch niet....! 

Cees Peters, op  
13 november, in de 

leeftijd van 87 jaar 

Cees was een Loosduiner in hart en nieren. Hij heeft 
onder andere gewerkt op de Loosduinse groenteveiling 

en wist veel van de tuinbouw. Hij was zeer actief in het 

verenigingsleven, onder meer als medewerker van het 
Loosduins museum ‘De Korenschuur’. Zijn familie 

herinnert hem als een liefdevolle en zorgzame 
echtgenoot, vader, schoonvader en opa. 
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Het zal u niet ontgaan zijn dat het Gregoriaans koor Gaudete o.l.v. Winfried 

Verweij inmiddels vrijwel maandelijks in de Ars te gast is. En uiteraard ontbreekt 
Connection niet, inmiddels 30 jaar ‘oud’ of liever ‘jong’. Last but not least kunnen 

we incidenteel een beroep (blijven) doen op Leo Hartman, Yvonne van der Burch, 
Nathalie Vos, het kwartet 4 o.l.v. Meye Peters, Ed van Aken en anderen. 

 
Uit de Emmaus 

 
In de Kijker 

Interviewer Willem Brizee interviewt dit keer  Mariëtte Hoff,  
parochiaan bij de Emmausgeloofsgemeenschap. 

 

Wat kun je vertellen over je leven in Indonesiё? 
Ik ben in 1930 geboren in Surabaja. Ik ben op 

18-jarige leeftijd getrouwd en we zijn toen naar 
Sumatra vertrokken. Mijn man werkte daar bij de 

steenkolenmijnen; nu is dat gebied 
werelderfgoed. Daar was een missiepost, 

Tandjung Enim. De missionarissen die daar te 
werk gesteld werden, heb ik zoveel mogelijk 

opgevangen zodat zij zich onbezorgd geheel 
aan hun geestelijk dienstwerk konden wijden. 

Op een bepaald moment moest het kerkje 
verbouwd worden en kon daar een paar 

weken de mis niet worden opgedragen.  Dat 
gebeurde toen in mijn huiskamer. De  

kerkgangers zaten op banken in mijn tuin. 

Dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. In 
1954 moesten de mensen met een 

Nederlands paspoort Indonesiё verlaten en 
zijn we naar Nederland vertrokken. Ik heb gehuild in het vliegtuig…. 

  
Hoe was je aankomst in Holland? 

Toen wij in Nederland aankwamen, kregen we 
een woning in Hoogvliet. Mijn man kon gelukkig 

direct werk vinden Hij had een technisch 
beroep, waar veel vraag naar was. Ik werd al 

snel benaderd door de toenmalige pastoor 
Groenen voor vrijwilligerswerk. Ik heb daar o.a. 

geholpen met de schoonmaak van de kerk en 
het onderhoud van de tuin. Tien jaar later zijn 

we verhuisd naar Moerwijk. Het leek wel of 

men elkaar had ingeseind. Een zogenaamd  
lopend vuurtje. Want meteen stond  ditmaal de pater voor de deur. Of ik ….. 
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Ben je doorgegaan met je werkzaamheden? 

Wel degelijk! Samen met zuster Theresiette hebben 
we de soepmaaltijden geïntroduceerd en twee 

priesterstudenten uit Afrika geadopteerd. Maar waar 
ik echt op mijn plaats was, was in de werkgroep 

M.O.V.(missie, ontwikkeling en vrede). Ik heb zelfs 
Spaanse les genomen om een paar maanden naar 

Bolivia te gaan om in een schooltje te helpen met 
gehandicapte en ondervoede kinderen. Dat was in 

2004, ik was bijna 75 en men verklaarde mij voor 
gek, dat was toch veel te gevaarlijk! Maar mijn motto is dat je werk pas voltooid 

is als je dood bent. Er is altijd wel wat te doen en ik zal dit blijven doen zolang 

mijn benen mij kunnen dragen. Gevaarlijk? Ik zoek het gevaar niet op en ik weet 
mij altijd gesteund door mijn geloof. 

 
Je weet dus van geen ophouden? 

Ik ging nog jaarlijks met enthousiasme naar 
de voorlichtingsdag van de vastenactie. De 

missie zal mij altijd blijven bezighouden. 
Daarnaast was ik ook vrijwilliger van o.a. de 

Zonnebloem en het Rode Kruis. Ik ben niet 
alleen met vrijwilligerswerk bezig geweest. 

Toen ik in deze flat kwam wonen, heb ik de 
hele muur geschilderd. Ik was altijd een tuin 

gewend en nu had ik er geen meer. Dus heb ik 
een tuin op mijn muur geschilderd waar ik de 

hele dag naar kan  kijken! Met links een waterval wat mij moet denken aan 

Indonesiё. Ik ben in 2008 terug geweest naar mijn geboorteplaats. Het viel me 
enorm tegen want ik herkende weinig meer. Alles was veranderd! Ik ben in 2020,  

toen ik 90 werd, teruggetreden uit de werkgroep diaconie. Ik heb de leden wel 
nadrukkelijk gevraagd om het M.O.V.-werk niet te verwaarlozen! En zolang ik kan 

lopen zal ik de communie bij de zieken blijven rondbrengen. 
 

Je geloof houdt je echt op de been?  
Ik heb hier veel steun aan. Geloof verbindt 

altijd. Soms denk ik bijv. met corona: 
“Waarom staat God dit toe? Misschien wil hij 

ons wel laten boeten. Misschien zijn wij niet 
goed bezig. Maar, denk ik dan, God zal ons 

niet straffen. Wel ons onderwijzen om ons op 
weg te helpen naar het goede”. 

 

 
 

 
 

 
 

  



21 

 

Uit de Maria van Eik en Duinen 

 
Samen de vespers bidden 

Van maandag 29 november tot en met donderdag 23 december bidden we op 
werkdagen, ’s-middags om 16.30 uur, samen het middaggebed (de vespers). Wie 

mee wil bidden, en zich op deze manier wil voorbereiden op het Hoogfeest van 
Kerstmis, is van harte welkom in de pastorie van Maria van Eik en Duinen. We 

bidden dan, coronaproof, samen in de kapelzaal. Aanmelden is niet noodzakelijk 
en als je slechts één of enkele dagen mee komt bidden, kan dat natuurlijk ook.   

 
Wachten.. 

Het was koud, maar mooi weer vandaag. Lekker weer om 

even buiten bezig te zijn. En dus even de oude bladeren 
weggewerkt om ruimte te maken voor het nieuwe. Met 

mijn schepje de tuin in om wat bollen in de grond te doen. 
Wonderlijk eigenlijk, je stopt nu onooglijke bolletjes in de 

grond en dan gebeurt er een hele tijd niets. Afwachten of 
het wat wordt, wachten tot het voorjaar. Zo gaat dat nu 

eenmaal. Je moet geduld hebben, je kunt er weinig aan 
doen. Zelfs water geven helpt niet. Op het eerste gezicht is 

het dus een saaie boel bij mij in de tuin. De bomen zijn 
kaal, de grond ligt bezaaid met bladeren en de planten 

sterven langzaam af. Niet veel aan, zou je denken. Je zou 
wel wat willen doen, maar je moet geduldig zijn… Maar 

wacht eens, als je de oude bladeren wegschuift zie je bij sommige planten al weer 
het begin van de uitlopers. Onder het oude groeit het nieuwe, Het is een teer 

begin dat best nog wat bescherming kan gebruiken, maar toch: het is er. Als het 

te guur en koud wordt, kan het nog mis lopen, met dat klimaat weet je het nooit. 
Met andere parochianen waren wij dit najaar onderweg naar Assisi en volgden wij 

het spoor van Clara en Franciscus. 
Franciscus die preekte tot de vogels 

en de vissen, die de wolf van Gubbio 
tot vriend maakte, die altijd aandacht 

had voor de armen en verlatenen, en 
voor de schepping om hem heen. Zon, 

maan en sterren, Franciscus trok zich 
terug in de stilte en genoot ervan in 

stille eerbied. Paus Franciscus noemt 
hem het voorbeeld bij uitstek van de bescherming van het zwakke en voor een 

integrale ecologie. In de encycliek Laudato Si doet paus Franciscus een oproep 
aan ons allen om te werken aan de toekomst van de planeet. Onze oude manier 

van leven verdient beweging in een andere richting. Als ik dit schrijf is de 

klimaatconferentie Glasgow nog aan de gang. Vol spanning kijken we uit naar de 
resultaten. De eerste tekenen zijn er al. Maar gaat het lukken om zó te 

veranderen als nodig is? We kijken naar de wereldleiders, wat bereiken zij, zetten 
zij grote stappen richting einddoel? We verwachten veel en snel resultaat, we 

wachten er met belangstelling op. Maar toch: we moeten het niet alleen van hen 
hebben. Het gaat er ook om wat we zelf doen, in onze eigen omgeving, thuis, op 

het werk, in de kerk. Franciscus trok rond en deed goed aan mensen om hem 
heen, met aandacht voor heel de schepping. Van de wereldleiders verwachten we 
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grote stappen, maar wijzelf kunnen wellicht kleine stapjes doen. Met elkaar 

werken we dan toch aan een betere toekomst.  
Advent: de tijd van wachten en verwachten. Maar dat moet ons niet verleiden tot 

niets doen. Er klinken in deze periode profetische woorden en woorden die ons 
oproepen om aandachtig te leven. Wat klein en kwetsbaar begint, kan uitgroeien 

tot een machtig resultaat. Werken aan een wereld waarin het goed wonen is, 
waarin we het Kind van Kerstmis tevreden welkom kunnen heten. Dat verlangen 

groeit in ons hart.  
Gerard van Dijk 

 
Kerstpakketten 

Zoals u inmiddels wel gewend bent, zamelt de werkgroep Diaconie ook dit jaar 

weer producten in voor de kerstpakketten. Deze zijn weer bedoeld voor de 
medemensen die wel wat extra’s kunnen gebruiken. We zetten ook dit jaar weer 

in op houdbare producten. Men denke in het bijzonder aan chocolade, koekjes, 
koffie, thee e.d. Wat ook op prijs wordt gesteld zijn aan Kerstmis gerelateerde 

non-food producten, zoals bijvoorbeeld kerstservetten. Dit jaar staan de ‘manden’ 
alle vier de adventweekenden bij de ingang van de kerk. Bij voorbaat danken wij 

u hartelijk voor uw gaven. Namens de werkgroep Diaconie wens ik u in ieder 
geval een zalig Kerstmis en een gezond 2022 toe.  

Nick Laarakkers   
 

Uit de Titus Brandsma 
 

Kunst in de Kerk 
Mogelijk herinnert u zich nog dat ik 

in 2018 en 2019 een expositie heb 

kunnen organiseren in de 
Familiekerk, met zeer uiteenlopende 

kunstwerken van parochianen en 
vrijwilligers uit de gehele parochie. 

Ten gevolge van de Covid-pandemie 
heeft in de twee opeenvolgende 

jaren een vergelijkbare 
tentoonstelling niet kunnen 

plaatsvinden. Ik heb er echter 
goede hoop op dat we in 2022 weer 

breed uit kunnen pakken…, met uw 
kunst…! Wilt u deelnemen..? Neemt 

u dan contact met mij op; tel: 06-44112951 of e-mail: eller@ziggo.nl.  
De data hebben we reeds vastgesteld: eerste en tweede pinksterdag (5 en 6 juni). 

 

Voor een impressie van de expositie in 2019: 
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/blog/2019/06/13/expositie-in-

familiekerk/  
Loek Ruijters  

 

  

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/blog/2019/06/13/expositie-in-familiekerk/
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/blog/2019/06/13/expositie-in-familiekerk/
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Plannen voor activiteiten in 2022 
 
Koken voor daklozen op de 5e vrijdag van de maand  

Begin 2021 zijn we met deze activiteit vanuit onze parochie begonnen. Elke keer 

dat er een vijfde vrijdag in de maand zit, draagt een groep vrijwilligers van onze 
parochie, samen met enkele paters van het Gezelschap van het Goddelijk Woord 

(SVD) en enkele Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (SSpS), zorg 
voor de warme maaltijd voor zo’n 120 dak- en thuislozen in Den Haag. Dat 

gebeurt bij het oude stadsklooster aan het Westeinde. Elke vrijdag wordt daar 
onder leiding van een straatpastor een kerkdienst voor deze doelgroep gehouden 

en krijgen zij een maaltijd van het straatpastoraat aangeboden. Op de vijfde 
vrijdag van de maand komt de maaltijd dus mede door vrijwilligers van onze 

parochie tot stand. Op vrijdag 31 december, oudjaar dus, gaan we ook weer de 
maaltijd bij het straatpastoraat verzorgen. Voor het serveren in de zaal of het 

verstrekken van de maaltijden aan de deur (dat is afhankelijk van de 
coronamaatregelen op dat moment) kunnen we nog goed vrijwilligers gebruiken.  

Als je tijd en zin hebt om die middag vanaf 16.00 uur (tot uiterlijk 20.00 uur) mee 
te helpen, meld je dan aan bij het centraal parochiesecretariaat (voor de 

contactgegevens, zie achterzijde van deze Nieuwsbrief). Verder gaan we in 2022 

door met deze diaconale activiteit. Wanneer je op de vrijdagmiddagen/avonden 29 
april, 29 juli, 30 september of 30 december beschikbaar bent en je graag kookt, 

een maaltijd serveert en/of afwast, meld je dan ook alvast aan bij het centraal 
parochiesecretariaat. Ook als je niet al deze vrijdagen beschikbaar bent en zelfs 

als je maar één keer kan, ben je uitgenodigd om mee te doen.  
 

Bijeenkomst over de synode ‘Voor een synodale Kerk’ 
In de Nieuwsbrief van november heeft u kunnen 

lezen dat afgelopen 17 oktober alle bisdommen van 
start zijn gegaan met de voorbereidingen op de 

algemene bisschoppen-synode, gepland in 2023, 
met als thema ‘Voor een synodale Kerk’. 

Daaronder wordt verstaan een Kerk van participatie 
en medeverantwoordelijkheid van alle gelovigen. 

De cen-trale vraag bij de voorbereiding op de 

synode is: Bij het verkondigen van het evangelie is 
een synodale kerk ‘samen op weg’: Hoe vindt dit 

‘samen op weg zijn’ plaats in je lokale kerk? Tot welke stappen nodigt de Geest 
ons uit om te groeien in dit ‘samen op weg zijn’? Bij deze centrale vraag zijn door 

het Secretariaat van de Bisschoppensynode tien thema’s aangereikt. Daaruit 
hebben de Nederlandse bisschoppen er drie gekozen die nu bij de bisdommen 

worden uitgewerkt: 1. Vieren; 2. Medeverantwoordelijk voor missie; 3. Dialoog in 
Kerk en samenleving. De bisschop van Rotterdam, monseigneur Van den Hende, 

heeft zijn pastorale beroepskrachten, werkzaam bij de parochies, inmiddels 
uitgenodigd om met parochianen in gesprek over deze drie onderwerpen te gaan. 

Wij hebben dan ook het voornemen een bijeenkomst in het kader van de 
voorbereiding op de komende synode te organiseren. Tijdens die bijeenkomst 

zullen we de drie thema’s nader toelichten en er dan met elkaar over in gesprek 
gaan. Voordat we die bijeenkomst organiseren, willen we eerst graag weten of er 

voldoende animo voor is. Bent u geïnteresseerd in de komende algemene 
bisschoppensynode, wilt u er meer over weten en ook graag meepraten over de 

drie thema’s, geef dan uiterlijk maandag 10 januari uw naam en contactgegevens 
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(mailadres en telefoonnummer) door aan het centraal parochiesecretariaat. Bij 

voldoende animo organiseren wij in de tweede helft van januari een bijeenkomst. 
Daar ontvangt u dan een persoonlijke uitnodiging voor.  

 
Bijbellezen met de methode Lectio Divina 

Bij voldoende belangstelling en wanneer de coronamaatregelen het toelaten, 
willen we begin van het jaar een nieuwe activiteit rond de Bijbel starten. Deze is 

speciaal bedoeld voor mensen die overdag werken (ook anderen zijn natuurlijk 
welkom) en ’s-avonds met een groep Bijbel willen ‘lezen’. Het gaat bij deze 

nieuwe activiteit niet zo zeer om leren over de Bijbel (het is geen exegese), maar 
meer om een oefening om een fragment uit de Bijbel meer tot jou te kunnen laten 

spreken. En dat doen we door middel van de methode ‘Lectio Divina’. Dit is  een 

heel oude monastieke methode om de Bijbel te lezen en deze te overdenken. In 
de middeleeuwen werd deze methode vastgelegd door de kartuizer monnik Guigo 

II. Lectio Divina gaat uit van een viervoudige weg tot het 'tot je nemen' van een 
bijbeltekst: 1. Lectio – het lezen van de tekst; 2. Meditatio – het overdenken van 

de tekst; 3. Oratio – bidden met de tekst; 4. Contemplatio – nadere beschouwing. 
Bij elke bijeenkomst staat de evangelielezing van de komende zondag centraal. 

Hopelijk zul je als deelnemer gaan ervaren dat je meer 'spiritueel gevoed' en 
geestelijk voorbereid aan de zondagse 

(eucharistie)viering deelneemt.  
Wanneer je interesse in deze nieuwe 

bijbelleesgroep hebt, meld je dan uiterlijk 
maandag 10 januari a.s. vrijblijvend aan bij het 

centraal parochiesecretariaat (voor 
contactgegevens, zie achterzijde van deze 

Nieuwsbrief). Bij voldoende belangstelling zullen 

we eerst een informatieavond met een eerste 
‘Lectio Divina oefening’ organiseren. Op die avond zullen we ook afspraken maken 

over de frequentie van de bijeenkomsten, en op welke avond en vanaf welk 
tijdstip we bij elkaar komen.  

Nick Laarakkers en diaken Jos van Adrichem 
 

Groene kerkenactie 
Geïnspireerd door de pauselijke encycliek Laudato si gaan steeds meer christenen 

als individu of in groeps/kerkelijk verband zich engageren met de zorg voor de 
aarde, ons gemeenschappelijk huis. Velen raken betrokken bij de groene 

kerkenactie (zie: https://www.groenekerken.nl). De roep om op te staan voor 
duurzaamheid heeft ook onze parochie bereikt. In het nieuwe jaar zullen wij in 

onze parochie enkele activiteiten initiëren, in samenwerking met de Bergkerk. In 
de vastentijd zullen er Bijbelstudie-avonden plaatsvinden rond het thema 

duurzaamheid. Data hiervoor zijn 8 en 22 maart, en 5 april. Daarnaast 

organiseren de Bergkerk en de H. Familiekerk een oecumenische vastenmaaltijd 
op locatie. De collecte zal naar een duurzaamheidsproject gaan. En op 17 mei 

willen wij met geïnteresseerden het boek ‘Genieten van het genoeg’ van Martine 
Vonk bespreken. Dit is slechts een kleine greep van activiteiten in het kader van 

duurzame acties. Meer informatie kunt u tegemoet zien in de volgende nummers 
van deze Nieuwsbrief. 

Duncan Wielzen, pastoraal werker 
 

https://www.groenekerken.nl/
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Verspreiding Nieuwsbrief 
Regelmatig krijgt het CPS vragen over de verspreiding van de Nieuwsbrief, niet 
ontvangen Nieuwsbrieven of dubbel ontvangen nieuwsbrieven. Hieronder een 

overzicht hoe de verspreiding vanuit het CPS geregeld is. 

 
Digitale verspreiding: 

Ieder die zich opgeeft of opgegeven heeft voor de digitale Nieuwsbrief krijgt deze 
één keer per maand toegestuurd. 

 
Papieren versie: 

Een papieren versie van de Nieuwsbrief is beschikbaar in de kerk. 
Eén keer per kwartaal wordt een papieren versie, vaak met een bijzonder thema, 

bij u thuis bezorgd. 
 

Mocht u de Nieuwsbrief digitaal willen ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar 
het volgende mailadres: cps@p4ev.nl 

Sommigen van u ontvangen de Nieuwsbrief dubbel. Dat is met het huidige 
systeem helaas niet op te vangen. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

 

Delen van ervaringen en opmerkelijke dingen in deze tijd 
In deze tijd dat we elkaar minder dan anders ontmoeten, wordt het zeer 

gewaardeerd als we iets van elkaar vernemen. Misschien wilt u ook uw verhaal, 
dat u anders tijdens de koffie na de viering zou vertellen, heel graag met de lezers 

van de Nieuwsbrief delen. Misschien heeft u interesse in het interview van ‘In de 
kijker’ of kent u iemand die ‘geknipt’ is voor deze rubriek. Uw nieuwsbrief-

correspondent verneemt het graag van u. Ook op- of aanmerkingen en nieuwe 
ideeën voor de Nieuwsbrief kunt u bij hem of haar aangeven. De correspondenten 

zijn:  
Wil van der Lans voor MvED (chrisenwilvanderlans@ziggo.nl), 

Ineke Giezeman voor de PvArs (I.Giezeman@hetnet.nl),  

Loek Ruijters voor de Titus (eller@ziggo.nl), 

en Peter The voor de Emmaus (peter.the@geodww.nl).  

 

Kopij volgende nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief is de Nieuwsbrief van februari 2022.  

Dit is weer een digitale editie. Kopij kunt u uiterlijk 18 januari 2022 aanleveren bij 

uw nieuwsbriefcorrespondent. Alvast hartelijk dank! 

  

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


 
 

Wilt u de parochie steunen 

Wanneer u de parochie financieel wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken aan 
de geloofsgemeenschap waar u zich het meeste mee verbonden voelt. Hiervoor 

kunt u gebruik maken van één van de onderstaande rekeningnummers. 

NL90INGB0000114800 t.n.v Parochie de Vier Evangelisten,  

bijdrage Maria van Eik en Duinen 

NL58INGB0002395749 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten,  

bijdrage Pastoor van Ars 

NL54INGB0000558447 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten,  

wijkkerk Emmaus 

NL83INGB0003259860 t.n.v. Kerkbijdrage Titus Brandsma 

Wanneer u geen bijzondere band heeft met één van de geloofsgemeenschappen, 

en de parochie toch financieel wilt steunen, kunt u gebruik maken van dit 

rekeningnummer: NL62RABO0106974904 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten 

Wij danken u hartelijk voor uw financiële steun! 

 

Ook voor niet-materiële steun houden we ons aanbevolen. Misschien bent u in 

deze Nieuwsbrief activiteiten tegengekomen waarvan u denkt: daar zou ik best als 
vrijwilliger aan mee willen werken. Of misschien bent u bij het doorlezen van de 

informatie zo enthousiast over de parochie geraakt dat u overweegt om 
vrijwilligerswerk bij ons te komen doen. Er zijn vele mogelijkheden om uw 

talenten bij Parochie de Vier Evangelisten tot hun recht te laten komen. Neem 

contact met ons op (voor gegevens, zie achterzijde Nieuwsbrief) en we bespreken 

graag, geheel vrijblijvend, de mogelijkheden. 

 

Het Parochieteam van RK-Parochie de Vier Evangelisten  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geloofsgemeenschap 

H. Pastoor van Ars 

Aaltje Noordewierstraat 4 

2551 GA Den Haag 

070 3257269 

pastoorvanars@p4ev.nl 

 

 

 

Geloofsgemeenschap 

Maria van Eik en Duinen  

Loosduinse Hoofdstraat 6 

2552 AJ Den Haag 

070 3979413 

mariavaneikenduinen@p4ev.nl 

 

  

 

 

 

 

Geloofsgemeenschap 

Emmaus  

Leyweg 930 

2545 GV Den Haag 

070 3665562 

emmaus@p4ev.nl 

 

 

 

 

 

Geloofsgemeenschap 

Titus Brandsma 

Kamperfoeliestraat 279  

2563 KH Den Haag 

070 3255675 

titusbrandsma@p4ev.nl 

Centraal parochiesecretariaat:  

070 3080414 / 06 41822225 of cps@p4ev.nl 

Voor actuele informatie: www.rkparochiedevierevangelisten.nl 

 

 

’t Praethuys,  

ingang Verlengde 

2e Braamstraat  
2563TZ Den Haag 
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