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Beste parochianen, 

 
Deze Nieuwsbrief staat weer vol met heel veel informatie. Dat is 

natuurlijk ook niet zo gek want door alle maatregelen rond corona 

zien en spreken we elkaar nog maar heel weinig. Wie had kunnen 

denken dat we zolang gebukt zouden gaan onder al die 

maatregelen. Dat we het zat zijn is wel duidelijk. Uit een recent 

onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee 

jaar corona met name het samenkomen en samen vieren in de 

kerk het meeste missen.  

Gelukkig gloort er weer licht aan de horizon. Naar aanleiding van  

de laatste persconferentie, waar eindelijk weer versoepelingen zijn 

gemeld, hebben de bisschoppen de verheugde mededeling gedaan 

dat er weer meer ruimte is om in de kerk samen te komen, het 
geloof te delen en de sacramenten te vieren. 

We zijn weer terug bij de situatie zoals deze vóór de laatste 

lockdown van kracht was. Dat betekent dat het maximaal aantal 

aanwezigen bij een viering weer gelijk is aan het aantal personen 

dat op minimaal anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende 

kerk kan samenkomen. Vooraf reserveren is niet meer nodig en 

het reserveringssysteem wordt dan ook weer uitgezet. 

Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog 

dringend afgeraden. Naast vieringen zijn - met inachtneming van 

alle basismaatregelen - ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 

catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s-avonds, maar wel tot 

uiterlijk 22.00 uur weer mogelijk. 
De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle 

basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, 

dat wil zeggen: thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand 

houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een 

mondkapje dragen bij verplaatsingen in de kerk en andere 

binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen 

van de heilige communie blijven ook gehandhaafd. De 

tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die  

niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande 

oplossing - het gebruik van een eigen corporale - van kracht. 
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Ook samenzang is nu weer 
toegestaan  en de koren mogen 

weer repeteren en zingen, mits er 

goed geventileerd wordt, de 

zangers onderling anderhalve 

meter afstand houden en in 

zigzagopstelling staan. Voor 

koorrepetities gelden bovendien de 

regels van de rijksoverheid onder 

andere met betrekking tot het 

verplichte coronatoegangsbewijs 

voor zangers van 18 jaar en ouder. 
 

We zouden het bijna vergeten maar ook de Actie Kerkbalans is 

weer van start gegaan. Als het goed is heeft u allemaal weer de 

folder uitgereikt gekregen. Corona heeft niet alleen veel gevolgen 

voor ons allemaal maar ook financieel voelen we als parochie de 

gevolgen. Onze inkomsten zijn de afgelopen periode flink 

afgenomen. Om toch nog verbinding met u te houden hebben we 

de nodige voorzieningen moeten treffen en ook het onderhoud van 

de gebouwen is een flinke kostenpost. In de folder kunt u in het 

financiële staatje de gevolgen goed zien. Natuurlijk willen we net 

als u allemaal onze kerken, zo lang als maar enigszins mogelijk is, 

open houden. Uw bijdrage is daarvoor, en natuurlijk ook voor het 
pastorale werk, heel hard nodig.  

We wensen u weer veel leesplezier met deze Nieuwsbrief en we 

hopen u snel weer in een van onze kerken te mogen begroeten. 

Pas goed op uzelf en blijf gezond.  

 

Namens het parochieteam, Ruud de Vreugd 

 

Van het pastoraal team 
 

Pastoraal woord: een ander licht op Valentijnsdag 

Voor dit pastoraal woord had ik de behoefte om over iets leuks en 

‘luchtigs’ te schrijven, om even de zinnen op iets anders te zetten 

dan de parochiële activiteiten die uitgevoerd moeten worden en de 

coronamaatregelen die de ene keer verzwaard en de andere keer 

versoepeld worden. Ik zocht ook wel naar een onderwerp dat met 
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deze februarimaand te maken heeft, en in gedachten door de 

maand wandelend, kwam ik op Valentijnsdag uit. Wat moeten we 

met zo’n commercieel uit Amerika overgewaaid feestje, zult u 

zeggen. Wat hebben we daar als kerk mee van doen?  

Misschien is het eerst goed om te weten dat ‘Valentijnsdag’ niet is 

‘overgewaaid’, maar dat deze dag in 1949 heel bewust in 

Nederland is geïntroduceerd. Eind jaren veertig stagneerde 

namelijk de binnenlandse vraag naar bloemen. Een bestuurslid van 

de Vereniging De Nederlandse Bloemisterij die net uit de Verenigde 

Staten was teruggekeerd drong er toen op aan om ook in 

Nederland Valentijnsdag in te voeren. Rond die dag werden er 

namelijk jaarlijks al grote hoeveelheden bloemen naar Amerika 

geëxporteerd. Om bekendheid te geven aan deze nieuwe feestdag, 

reikte de vereniging jaarlijks een bloemenmand uit aan mensen 

die zich belangeloos verdienstelijk hadden gemaakt voor hun 

omgeving. Via de kranten werd men opgeroepen om kandidaten 

voor een dergelijke ‘bloemenhulde’ aan te dragen. Lokaal ging 

men dit voorbeeld overnemen. Naast het oorspronkelijke 

commerciële motief voor het invoeren van Valentijnsdag kreeg de 

dag door deze uitwerking dus ook een ideëel karakter. Wat dat 

betreft zou Valentijnsdag in die tijd voor de parochie ook een 

goede dag zijn geweest om onze diaconale activiteit voor het 

voetlicht te brengen en de diaconale vrijwilligers met een 

bloemetje in het zonnetje te zetten.  

Maar wat Valentijnsdag nog meer met de kerk in verband brengt, 

is de naam Valentijn, ofwel heilige Valentinus. Tot aan de 

hervorming van de RK-heiligenkalender in 1969 werd op 14 

februari de gedachtenis 

van deze heilige gevierd. 

Nu hij niet meer op de 

heiligenkalender is 

opgenomen, zal de link 

tussen Valentijnsdag en 

een heilige niet zo snel 

meer worden gelegd. Nu 

is het niet zo dat er 

inhoudelijk een direct 
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verband bestaat tussen de heilige Valentinus en dat waar 

Valentijnsdag voor staat: voor liefde, verliefdheid en, 

tegenwoordig in mindere mate, voor liefdadigheid. Hoe zit dat dan 

in elkaar?          

Volgens een legende zou Valentinus in de 2e helft van de 3e eeuw 

priester zijn geweest in Rome ten tijde van keizer Claudius II. Hij 

was een wijs en deugdzaam man en stond in hoog aanzien. De 

keizer probeerde hem van zijn geloof in Christus af te brengen en 

bood hem een positie in zijn vriendenkring aan, maar hij moest 

zich dan wel tot de Romeinse goden ‘bekeren’. Dat weigerde 

Valentinus en op de vraag wat hij dan dacht over de aloude goden, 

antwoordde hij:  

“Dat zijn alleen maar boze geesten.” Hoewel de keizer hiervan 

onder de indruk was en hij Valentinus nog wat beter wilde leren 

kennen, liet hij zich toch door zijn raadslieden overtuigen dat 

Valentinus terechtgesteld moest worden. Daarop werd hij naar 

rechter Asterius geleid. Deze daagde hem uit: “Ik zou wel eens 

willen zien of jouw God mijn blinde dochter kan genezen. Kan Hij 

dat, dan zal ik voortaan in Hem geloven.” Na een gebed van 

Valentinus kon het dochtertje terstond zien. Asterius, zijn vrouw 

en heel hun huishouden lieten zich vervolgens dopen door 

Valentinus. De keizer was zo kwaad dat hij ze allemaal gevangen 

zette. Valentinus werd vervolgens gefolterd en onthoofd. Op de 

plek van zijn terechtstelling werd al snel een Valentinuskerk 

gebouwd. De datum 14 februari werd als zijn gedenkdag 

beschouwd. Zo werd deze dag voor de kerk Valentijnsdag. 

 

En nu nog de link met de liefde: 

De Noord-Europese en vooral de 

Angelsaksische heidense 

volkeren waren al vóór de 

verspreiding van het 

christendom gewend om een 

vruchtbaarheidsfeest te vieren. 

Dat deden ze op 14 februari 

omdat ze geloofden dat de 

vogeltjes dan voor het eerst 
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met elkaar paarden. Daaruit ontstond het gebruik om jongens en 

meisjes  op de vooravond van die dag lootjes te laten trekken. Het 

winnende meisje en de winnende jongen waren voor een jaar met 

elkaar verbonden. Toen het christendom zich over deze streken 

verspreidde, bleef dat oude gebruik in stand en werd het 

verbonden met de naam van de heilige die op deze dag werd 

gevierd: Valentinus. Vanaf dat moment noemde men de winnaars 

van het loterijspelletje 'Valentijn en Valentine'. Ook degenen die 

elkaar op deze dag voor het eerst ontmoetten en verliefd werden, 

werden zo genoemd.  

Toen ik dit alles over Valentijnsdag te weten kreeg, veranderde 

mijn waardering voor deze dag. Het heeft 

wel iets om, tegen de achtergrond van dit 

eeuwenoude volksgebruik, je geliefde of 

iemand die je waardeert om wat hij of zij 

doet, een bloemetje te geven, een kaartje 

te sturen of gewoon aardig tegen te doen. 

Dat laatste kunnen we tegenwoordig 

trouwens ook een paar dagen later, op 17 

februari, de internationale Doe-Vriendelijk 

Dag. Maar wij, christenen, geroepen tot 

naastenliefde, maken er vast elke dag een 

doe-vriendelijk- of Valentijnsdag van? 

 

diaken Jos van Adrichem  

Korte terugblik op Advent en Kerstmis 2021 

Gedurende de adventsperiode werden de coronamaatregelen 

helaas weer strenger, waardoor het maximum aantal toegestane 

kerkbezoekers weer omlaag ging, aanmelding voor de vieringen 

noodzakelijk werd en ook het aantal zangers weer werd beperkt 

tot maximaal vier. Maar gelukkig hebben we ons met mooie 

adventsvieringen, samen in de kerk of via de livestream met de 

parochie verbonden, kunnen voorbereiden op het hoogfeest van 

Kerstmis. Voor de kinderen was er elke zondag in één van de 

kerken een kinderwoorddienst die ook thuis via de livestream kon 

worden gevolgd, zodat ook jonge gezinnen zich, verbonden met de 
parochie, hebben kunnen voorbereiden op het kerstfeest. Onder 



6 
 

‘Berichten uit onze geloofsgemeenschappen’ kunt u een leuk 
verslag over deze kinderwoorddiensten lezen. 

Op kerstavond was een publieke viering voor de tweede keer op rij 

niet mogelijk. Gelukkig kon wel een niet-publieke kerstnachtviering 

met muzikale ondersteuning door enkele leden van Connection 

worden gehouden, waaraan thuis via de livestream kon worden 

deelgenomen. En de publieke vieringen die, in plaats van 

kerstavond, op de middag voor Kerstmis werden aangeboden, 

werden goed bezocht, dat wil zeggen dat in elk van onze kerken 

het maximaal toegestane aantal van vijftig kerkgangers aanwezig 

was. Uniek afgelopen Kerstmis was de dageraadsmis op 

kerstochtend om 6.00 uur. Een kleine dertig mensen begon hun 
kerstfeest met deze sfeervolle viering in de Maria van Eik en 

Duinen. Zelfs een inwoner van Voorhout, die op de website over 

deze viering gelezen had, was hier naartoe komen fietsen en had 

zeker geen spijt dat hij gekomen was. Ook op de eucharistie-

vieringen later op kerstochtend én de gezamenlijke viering  

op 2e kerstdag, het feest van de Heilige Familie, in de Heilige 

Familiekerk, kunnen we tevreden terugkijken. Met de  

coronamaatregelen als gegeven, zijn we er samen in geslaagd om 

in de adventstijd en met Kerstmis zo goed mogelijk (in 

verbondenheid) met elkaar te vieren. Dat stemt ons, ook nu het 

nieuwe jaar al weer een maandje oud is, tot vreugde en 

dankbaarheid.  
   

Dank voor uw bijdrage aan de adventsactie 

Vanuit de geloofsgemeenschap Titus Brandsma werd onderstaand 

bericht aangedragen. Het is van Peter van Hoof, directeur van de 

organisatie Vastenactie, over het verschil dat de organisatie maakt 

dankzij onze financiële steun via onder andere de afgelopen 

adventsactie ‘Gezonde start voor moeder en kind’. We hebben 

ervoor gekozen om dit bericht op deze plaats op te nemen, omdat 

het goed past bij de terugblik op de afgelopen periode.  

 

Een verschil van dag en nacht 

Een tijd geleden vertelden we u over traditionele vroedvrouwen in 
Somalië. Vastenactie leerde de vrouwen de basics van veilige 

geboortezorg, en koppelde hen aan de verbeterde kliniek in 

Burdhubo. De eerste resultaten zijn binnen, en ons project blijkt 

een gouden greep. De kliniek ligt in afgelegen woestijngebied, 
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zonder verharde wegen, met maar een paar uur stroom per dag. 
Het is ongelooflijk wat zonnepanelen, getraind zorgpersoneel en 

traditionele vroedvrouwen uit de lokale gemeenschap daar voor 

verschil maken. De cijfers spreken voor zich: in Burdhubo overleed 

afgelopen jaar niet één vrouw bij de bevalling. Het jaar ervoor 

waren dat er 77. Dankzij uw betrokkenheid hebben we in 

Burdhubo een enorm verschil kunnen maken. Heel hartelijk dank 

daarvoor! Natuurlijk blijven we ons met uw steun ook in 2022 

inzetten voor kwetsbare mensen over de hele wereld. 

 

De bijdrage van onze parochie aan de Adventsactie was bij het 

schrijven van deze Nieuwsbrief nog niet helemaal vastgesteld.  
De teller stond toen op € 538,-. Allen die hebben bijgedragen aan 

de parochie-opbrengst en ook allen die rechtstreeks een gift aan 

de organisatie Vastenactie hebben overgemaakt, hartelijk dank 

daarvoor! Zo kan dit goede werk, de steun aan kwetsbare mensen 

wereldwijd, voortgang blijven vinden.  

 

Twee auto’s vol voor Stichting Babyspullen 

Naast uw financiële bijdrage aan de adventsactie 

‘Gezonde start voor moeder en kind’ heeft u de 

afgelopen advent- en kerstperiode met veel 

enthousiasme bijgedragen aan de inzameling 

van babykleding en -verzorgingsmiddelen voor 
de Stichting Babyspullen. Ik heb twee auto’s vol 

met goed gevulde zakken naar twee 

verschillende inzamelpunten van deze stichting 

gebracht omdat de container die bij zo’n 

inzamelpunt staat niet groot genoeg was om 

onze donatie te kunnen opslaan. We hebben 

hiermee de stichting enorm geholpen om aan aanstaande ouders 

in armoede in Nederland een startpakket voor na de bevalling te 

kunnen schenken. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze 

donatie! 

diaken Jos van Adrichem 
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Vieringen in februari  
Onder ‘Beste parochianen’ heeft u al over de versoepeling van de 

coronamaatregelen voor het vieren in de kerk kunnen lezen. 

Hieronder treft u het overzicht van de in februari, tot en met het 

eerste weekend van maart, geplande (zondags)vieringen aan. 
 

Datum Dag  EMM MED ARS TB 

5 feb zat. 5e zondag 
door ‘t jaar 

13.00 u. E 
Kouijzer 

17.00 u. E 
Hayon 

  

6 feb zon.  5e zondag 

door ‘t jaar 

10.00 u. E 

Hayon 

10.00 u. E 

Pex 

10.30 u. E 

Kouijzer 

10.30 u. W&C 

Kuhlmann 

12 feb zat. 6e zondag 

door ‘t jaar 

13.00 

u.W&C 

Wielzen  

17.00 u. E 

Hayon 

  

13 feb zon. 6e zondag 
door ‘t jaar 

10.00 u. E 
Pex 

10.00 u. W&C 
Wielzen 

10.30 u. E 
Vervooren 

10.30 u. E 
Hayon 

19 feb zat. 7e zondag 

door ‘t jaar 

13.00 u. E 

Kouijzer 

17.00 u. E 

Kouijzer 

  

20 feb zon. 7e zondag 

door ‘t jaar 

10.00 u. E 

Kouijzer 

10.00 u. E 

Vervooren 

10.30 u. W&C 

v. Adrichem 

10.30 u. E 

Hayon 

26 feb zat. 8e zondag 

door ‘t jaar 

13.00 u. E 

Hayon 

17.00 u. E 

Kouijzer 

 
 

27 feb zon. 8e zondag 

door ‘t jaar 

10.00 u. E 

Dernee 

10.00 u. E 

Pex 

10.30 u. E 

Hayon 

10.30 u. E 

Kouijzer  
2 mrt woe. Aswoensdag 10.00 u. E 

Hayon 
19.00 u. Oec 
v. Adrichem 

19.00 u. E 
Kouijzer 

15.00 u. Oec 
Wielzen 

5 mrt zat. 1e zondag  
40dagentijd 

13.00 u. E 
Kouijzer 

 17.00 u. E 
Hayon 

 

6 mrt zon. 1e zondag  
40dagentijd 

Geen 
viering 

Geen viering 10.30 u. E 
past. team 

Geen viering 

E= Eucharistie, W&C=Woord-/Communieviering, Oec=Oecumenische viering 
 

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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Gezamenlijke viering op zondag 6 maart 
Zoals we het vóór de coronapandemie gewend waren, houden we 

de eerste zondag van de veertigdagentijd, zondag 6 maart a.s., 

10.30 uur, een gezamenlijke parochieviering. Dat doen we in de H. 

Pastoor van Arskerk. De andere kerken zijn die zondag gesloten. 

Het is mooi en goed om het begin van deze voorbereidingstijd op 

het hoogfeest van Pasen te markeren door als parochie samen te 

komen. U bent van harte welkom! Voor deze viering zal 

reservering vooraf noodzakelijk zijn. U wordt daar tegen die tijd 

nader over geïnformeerd. Degenen die niet aanwezig kunnen zijn, 

zullen via de livestream aan deze parochieviering kunnen 

deelnemen.   
 

Doopviering 

De gemeenschappelijke doopviering van deze maand vindt plaats 

op zondag 27 februari a.s. bij de geloofsgemeenschap H. Pastoor 

van Ars. Als u uw kind die zondag wilt laten dopen, kunt u dat 

uiterlijk maandag 7 februari a.s. 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. 

De eerstvolgende doopviering daarna vindt plaats op zondag 3 

april a.s. bij de geloofsgemeenschap Titus Brandsma. Als u uw 

kind op die zondag wilt laten dopen, meld u dat dan uiterlijk 
maandag 14 maart a.s. bij het centraal parochiesecretariaat.    

 

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  

4 februari. We bidden om vrede in de wereld, om vrede tussen 

volken en landen die met elkaar in oorlog zijn. Gelukkig leven wij 

in een land waar geen oorlog is, maar de situatie is nu ook weer 

niet zo dat we kunnen spreken van volop vrede. Er lijken zich in 

onze westerse maatschappij, mede door de coronacrisis, steeds 

meer onderlinge spanningen voor te doen. Ook in gezinnen en 
families is het, vaak genoeg, verre van peis en vree. En hoe zit het 

met de vrede in onszelf? Ervaren wij vrede in ons hart, of voelen 

wij daar veel onrust en onvrede? Genoeg redenen dus om te 
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bidden voor vrede. Om 13.30 uur vangt het gebed aan. U bent 
van harte uitgenodigd om mee te bidden! 

 

Jaar van de Sacramenten: de ziekenzalving 

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. Gedurende dit themajaar 

zullen wij elke maand in de Nieuwsbrief één van de zeven 

sacramenten voor het voetlicht plaatsen. Deze maand de 

ziekenzalving.  

 
Het is passend om juist deze maand extra aandacht aan het 

sacrament van de ziekenzalving te schenken. Op 11 februari 

vieren we immers het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 

Deze feestdag wordt sinds 1992 door de wereldwijde katholieke 

Kerk ook extra gemarkeerd als Wereldziekendag: een dag waarop 

er in het bijzonder aandacht wordt gevraagd voor mensen die te 

lijden hebben onder ziektes en beperkingen. 

 

Maar wat zijn de sacramenten nou eigenlijk? Sacramenten zijn 

bijzondere tekens, symbolische handelingen en rituelen waarmee 

we zichtbaar willen maken hoe God werkzaam is in ons leven. Op 

bijzondere momenten in ons leven, bijvoorbeeld rond geboorte, 
trouw en rouw, worden de sacramenten gevierd om zichtbaar te 

maken dat God met ons op weg is en op ons leven betrokken is. 

Het is een oud geloof dat de zeven sacramenten teruggaan op het 

leven van Jezus. Jezus zelf heeft deze bijzondere tekens ingesteld 

door zijn woorden en door zijn daden. In het geval van de 

eucharistie en het doopsel is dit heel duidelijk, bij sommige andere 

sacramenten misschien wat minder.  

Voor de ziekenzalving is het niet moeilijk te zien hoe het teruggaat 

op Jezus. Als we het evangelie lezen dan zien we immers dat hij 

vaak mensen opzocht die gebukt gingen onder ziekte of beperking. 

Jezus had hart voor deze mensen en was hen nabij. Zieken en 

kwetsbaren zochten Jezus op omdat ze verlangden naar genezing, 
naar bevrijding en naar nabijheid. Dat alles vonden ze in de 

persoon van Jezus. Het sacrament van de ziekenzalving gaat terug 

op die houding van Jezus en is daar in zekere zin de voortzetting 

van tot in onze tijd. Een vorm van ziekenzalving wordt ook al 
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genoemd in het Nieuwe 
Testament, in de brief van 

Jakobus worden de zieken van de 

christelijke gemeenschap 

aangespoord om de oudsten te 

roepen en zich met olie te laten 

zalven en voor zich te laten 

bidden (Jak. 5, 14-15). Het is 

dus een christelijk gebruik met 

zeer oude papieren. Zoals alle 

sacramenten is de ziekenzalving 

op zichzelf eigenlijk heel eenvoudig: gebed, het opleggen van de 
handen en de zalving met gewijde olie. 

Er bestaan misverstanden rond de ziekenzalving. Het grootste 

misverstand is dat dit sacrament enkel voor de stervenden zou 

zijn. Dat is niet zo. Natuurlijk is het goed en belangrijk om de 

ziekenzalving te vieren met een stervende en families op deze 

manier nabij te zijn in die intens droevige situatie. Maar toch is dit 

sacrament breder dan dat: iedereen die gebukt gaat onder ziekte -

hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk, mag om de ziekenzalving 

vragen in het vertrouwen dat God hem of haar wil troosten en 

nabij wil zijn. Het is een sacrament dat je meerdere keren kunt 

ontvangen en dat steeds opnieuw uitdrukking wil geven aan Gods 

liefdevolle nabijheid in situaties van ziekte, lijden en 
kwetsbaarheid. 

 

Als ik terugdenk aan mijn eigen ervaringen met de ziekenzalving 

dan zijn dat vaak de meest intense momenten van mijn pastorale 

praktijk. Ik denk dan aan een dakloze man in Dublin die iedere 

maand het sacrament van de ziekenzalving wilde ontvangen omdat 

hij gebukt ging onder trauma’s uit zijn jeugd en psychisch lijden. 

Ik denk aan mensen in het ziekenhuis, ernstig verzwakt, die op dat 

bijzondere moment samen met hun familie om Gods kracht en 

bijstand wilden vragen. Ik denk aan mensen in het hospice voor 

wie de viering van dit sacrament deel uitmaakte van loslaten, 

afscheid nemen en zich toevertrouwen aan God in het aangezicht 
van de dood. Ik zie hun gezichten weer voor me en koester die 

momenten omdat er daar iets gebeurde dat groter is dan wijzelf, 

iets heiligs.  
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Steeds weer waren het ervaringen van Gods aanwezigheid, 
ervaringen waardoor ik tot het inzicht kwam dat de ziekenzalving 

meer is dan een simpel ritueel, dat God hier zelf aan het werk is, 

ook al begrijp ik niet hoe. Ik beleef het sacrament van de 

ziekenzalving dan ook als een groot geschenk van God om te 

koesteren en dankbaar voor te zijn in dit jaar van de sacramenten. 

Pastor Tom Kouijzer 

 

Bijeenkomst over synode ‘Voor een synodale kerk’ 

In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het plan om 

een bijeenkomst te organiseren over het synodale proces waartoe 

paus Franciscus de kerk toe uitnodigt. De centrale vraag is hoe wij 
de toekomst tegemoet gaan als Gods volk onderweg in een sterk 

veranderde en veranderende wereld. De kerk bestaat niet alleen 

uit bisschoppen, priesters, diakens en pastoraal werkers. En dat is 

maar goed ook! Vanuit ons doopsel zijn we allen geroepen om 

verantwoordelijkheid te dragen en mee te denken over de wijze 

waarop de kerk ook in de toekomst haar drievoudige opdracht kan 

vervullen om 1) Christus te verkondigen, 2) de sacramenten te 

vieren en 3) door diaconie en sociale inzet concreet handen en 

voeten te geven aan het geloof. Dat betekent natuurlijk dat ieders 

stem moet worden gehoord en dat is nu juist de bedoeling van 

paus Franciscus met deze synodale weg. In 2023 is er een grote 

vergadering (synode) in Rome waarin deze vraag centraal staat en 
iedereen die zich bij de kerk betrokken voelt, wordt uitgenodigd 

om zijn of haar stem te laten horen en hierover mee te praten.  

 

Om richting te geven aan het gesprek stellen 

de Nederlandse bisschoppen de volgende drie 

gespreksthema’s voor: 1) vieren,  

2) medeverantwoordelijkheid voor missie,  

3) dialoog in Kerk en samenleving. In onze 

eigen parochie willen wij hier graag aan 

meedoen door een bijeenkomst te organiseren waaraan eenieder 

die wil in gesprek kan gaan over deze belangrijke vragen. De 

uitdagingen voor de kerk in Nederland zijn enorm. Niemand kan 
daar een pasklaar antwoord op geven.  Juist daarom is het goed 

om samen in gesprek te gaan en onze inzichten met elkaar te 

delen, in het geloof dat God aan het werk is wanneer mensen van 
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goede wil samenkomen om vanuit hun geloof in alle openheid met 
elkaar te spreken.  

 

Het pastorale team nodigt u daarom uit voor een bijeenkomst over 

dit onderwerp op dinsdag 22 februari om 19.30 uur in de 

pastorie van Maria van Eik en Duinen. Op deze bijeenkomst 

gaan we graag nader in op de bedoeling van het synodale proces 

en kunnen we inhoudelijk in gesprek gaan over de thema’s. U kunt 

zich hiervoor aanmelden bij het centraal parochiesecretariaat (voor 

de contactgegevens, zie het eind van deze Nieuwsbrief). Mocht u 

graag mee willen praten maar komt de voorgestelde datum en tijd 

niet goed uit, laat het ons weten. Ook als u vragen of ideeën heeft 
over het synodale proces dan horen we dat graag. Iedereen die de 

kerk een warm hart toedraagt en mee wil praten is van harte 

welkom! Hopelijk tot ziens op dinsdag 22 februari! 

Pastor Tom Kouijzer 

 

Vastenactie 2022: Je land is je leven 

Aangezien de vastentijd op 2 maart aanvangt en de Nieuwsbrief 

van maart mogelijk niet voor die datum verschijnt, informeren we 

u in deze Nieuwsbrief alvast over de Vastenactie en andere reeds 

geplande activiteiten in de veertigdagentijd.  

 

Van Aswoensdag, 2 maart, tot eerste Paasdag, 17 april 2022, is 
het vastentijd. Een tijd van bezinning en wat soberder leven. Een 

mooie gelegenheid om onze tijd, geld en aandacht te delen met 

anderen, die onze steun goed 

kunnen gebruiken: met mensen 

dichtbij of juist heel ver weg.  

Het thema van de Vastenactie 

2022 is: ‘Je land is je leven’. 

Dagelijks worden mensen over de hele wereld uit hun huizen gezet 

omdat een overheid of grote onderneming zijn oog heeft laten 

vallen op de kostbare grond waar ze wonen. Omdat er een grote 

waterkrachtcentrale gepland staat bijvoorbeeld of een suikerriet- 

of palmolieplantage. Die uitzettingen gaan vaak gepaard met 
intimidatie en zelfs geweld: economische belangen blijken helaas 

vaker zwaarder te wegen dan de rechten van de lokale bevolking. 

De landonteigeningen hebben ook veel impact op het milieu en 

klimaat. Denk aan het teruglopen van de biodiversiteit en de 
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grootschalige houtkap. Daarmee zijn landrechten onlosmakelijk 
gekoppeld aan de grote uitdagingen waar we op dit moment mee 

te maken hebben: voedselzekerheid voor een groeiende 

wereldbevolking, een klimaatcrisis en zware milieuschade. 

In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in 

Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 

gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van 

een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen 60 families 

materialen en begeleiding bij het opzetten van een 

tuinbouwproject. Door onze financiële steun aan Vastenactie 

ondersteunen we deze projecten.   

Doet u ook mee door middel van een donatie in de bussen/kisten 
die tijdens de vastentijd weer in onze kerken zullen zijn opgesteld? 

Een donatie, rechtstreeks aan Vastenactie, is natuurlijk ook prima: 

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.   

 

Tijdens de vastentijd en ten bate van Vastenactie hopen wij de 

komende veertigdagentijd weer de vastenmaaltijden te kunnen 

organiseren zoals we die vóór de coronatijd met elkaar hielden.  

Hopelijk neemt u ook deel aan één of meer van deze maaltijden. 

Reserveer de data alvast in uw agenda:   

dinsdag 8 maart, 18.00 uur, Maria van Eik en Duinen,  

zaterdag 19 maart, 14.00 uur, Emmaus,   

zaterdag 26 maart, 18.00 uur, Pastoor van Ars,  
zondag 3 april, 12.00 uur, Titus Brandsma. 

In de Nieuwsbrief van maart leest u hoe en bij wie u zich kunt 

aanmelden. 

 

Naar een duurzame(re) levenshouding 

De postmoderne mens van de 21ste eeuw 

is ondanks alle technologische 

hoogstandjes in wezen primitief. We zijn 

verzamelaars gebleven. Net als onze 

voorouders van weleer, scharrelen wij 

have en goed bijeen. Echter verschillen 

wij wezenlijk van onze voorouders. Hun 
verzamelarbeid was gericht op overleven, 

de dag doorkomen. Zorgen dat zij en 

diegenen die van hen afhankelijk waren – jonge kinderen en 

verzwakte ouderen – niet van honger of dorst omkwamen. Bij de 



15 
 

verzameldrang van de postmoderne mens liggen andere motieven 
ten grondslag. Dat zijn onder andere een gevoel van 

(on)zekerheid, of de gedachte dat spullen je gelukkig maken. Op 

dat gevoel en die gedachte spelen reclame en commercie handig 

in, gebruikmakend van een ingenieus marketingmix. Het gevolg: 

we kopen ons te pletter!  

De roep van verschillende milieu- en maatschappelijke organisaties 

om te ont-spullen klinkt steeds luider. Less is more, klinkt dat op 

z’n Engels. De gedachte dat je ook gelukkig met minder kunt zijn. 

Daarachter zit een visie op duurzaamheid. ‘Consuminderen’ is het 

devies. Hoe minder consumptie, des te minder milieuvervuiling.  

‘Laten we als christenen massaal aanhaken bij de wave van 
duurzaamheid die al langer is ingezet,’ luidt de oproep uit het 

Manifest voor Het Groene Normaal. Maar hoe maak je die omslag? 

Waar haal je de prikkel of inspiratie vandaan voor een 

duurzame(re) levenshouding? En wat betekent dat laatste 

concreet? 

Over dergelijke vragen willen wij ons gaan bezinnen in de 

komende veertigdagentijd. Dat doen wij vanuit de drieslag: 

bezinning, verwondering en vernieuwing. We gaan hiervoor aan de 

slag met enkele hoofdstukken uit het boek van Alfred Slomp, Het 

Groene Normaal: samen opstaan voor een duurzaam leven. We 

haken aan bij verschillende Bijbelteksten, om samen na te denken 

over, of stil te staan bij onze eigen betrokkenheid bij 
duurzaamheid en geloof.      

Reserveer deze dinsdagen alvast in uw agenda: 8 maart, 

Bergkerk; 22 maart, H. Familiekerk; 5 april, Bergkerk.  

Tijd: 19.30-21.00 uur. 
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Mededelingen van het parochieteam 
 
Livestreamvieringen 

Waarschijnlijk heeft u al ervaren dat er op zondagochtend soms 

meer dan één viering via de livestream te volgen is. Als er 

namelijk in één van onze kerken iets bijzonders aan de hand is en 

er een vrijwilliger voor de bediening van de mobiele livestream-

apparatuur beschikbaar is, dan willen we de mensen die niet naar 

de kerk kunnen komen, op die manier toch de gelegenheid geven 

om mee te vieren. Het pastoraal team beslist of een viering in 

aanmerking komt voor een livestream. In ieder geval zal de 

eucharistieviering in de Emmaus, op zondag en bij hoogfeesten op 

andere dagen, standaard gelivestreamed blijven worden. Wanneer 

er daarnaast ook een viering in een andere kerk via de livestream 
te volgen is, zal duidelijk op de website zijn aangegeven welke link 

voor de ene viering en welke voor de andere moet worden 

gebruikt.  

Alle geplande livestreamvieringen vindt u via 

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

 

Collecte  

Hoewel de coronamaatregelen versoepeld zijn, maar we nog 

steeds de 1,5 meter afstand in acht nemen, houden we tijdens de 

vieringen nog geen collecte, en blijven we werken met 

collecteschalen die bij de kerkuitgangen staan 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. 

Welke betaalmethode u ook kiest, wij danken u in ieder geval bij 

voorbaat hartelijk voor uw bijdrage aan de collecte.  
 

  

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live
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Actie Kerkbalans 2022    
Als het goed is, heeft u de brochure en begeleidende brief van de 

actie Kerkbalans 2022 in uw brievenbus ontvangen. Op de laatste 

pagina van de brochure is per abuis alleen het algemene RABO- 

rekeningnummer van de parochie opgenomen. Onze excuses voor 

deze omissie. Elke geloofsgemeenschap heeft zijn eigen 

rekeningnummer voor de Actie Kerkbalans. In de begeleidende 

brief is wel het juiste rekeningnummer van uw 

geloofsgemeenschap opgenomen.  

  

Voor de duidelijkheid volgen hieronder de juiste rekeningnummers 

van de vier geloofsgemeenschappen. Gebruik voor uw betaling dus 
niet het rekeningnummer in de brochure 

maar één van de onderstaande 

rekeningnummers.  

  

Emmaus:        NL54INGB0000558447 

  

MED:              NL90INGB0000114800 

  

Titus:              NL83INGB0003259860 

  

Van Ars:          NL58INGB0002395749 

  
Deze rekeningen staan wel op naam van Parochie de Vier 

Evangelisten, maar worden per locatie gezien.  

Wij vertrouwen erop dat hiermee de mogelijke verwarring is 

weggenomen. 

 

Yvonne Hartman, namens de werkgroep Actie Kerkbalans 
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Berichten uit onze geloofsgemeenschappen 
 

Terugblik Advent en Kerstmis met kinderen  

Advent is kijken naar wat komt...Zo begon het lied dat de kinderen 

van de parochie elke zondag van de Advent 2020 zongen toen ze 

via Zoom ‘bij elkaar kwamen’. Afgelopen jaar konden we gelukkig 

weer in de kerk samenkomen. Daardoor konden wij elkaar steeds 

zien bij onze speciale adventskinderwoorddiensten tijdens de 

viering op zondag. Het leuke was dat we dat elke zondag in een 

andere kerk deden en dat ook kinderen thuis mee konden doen via 

de livestream. Elk kind dat deelnam in de kerk kreeg een 

adventskaars mee om thuis de dagen tot 
Kerstmis af te kunnen tellen. Tijdens onze 

kinderwoorddiensten telden wij de 

zondagen af met onze eigen adventskrans. 

Deze adventstijd voelden wij ons met 

elkaar verbonden en keken samen uit naar 

de geboorte van Jezus.  

Het thema van de adventskinderwoord-

diensten was ‘Binnenstebuiten’: het gaat 

niet om hoe je ervan buiten uitziet; het 

gaat juist om je binnenkant. Aan je kleding 

zie je dus nog niet wie je bent. Zo 

begonnen we de 1ste zondag van de Advent 
in de Titus Brandsma met een 

koningsmantel en de 2de zondag in de  

H. Pastoor van Ars ging het over de kamelenharen mantel van 

Johannes de Doper. Op de 3de zondag in de Maria van Eik en 

Duinen spraken de kinderen over het geven 

van kleren die je niet meer draagt aan 

kinderen van wie de ouders geen kleren 

kunnen kopen en op de 4de zondag in de 

Emmaus ging het gesprek over  speciale 

kleding, zoals voor een zwangere vrouw. 

Met Kerstmis ging  het natuurlijk over 

babykleertjes. De hele Advent zamelden de 
kinderen babykleertjes en andere 

babyspulletjes in om ze daarna aan stichting 

Babyspullen te schenken. Die zorgt dat ze 

bij baby’s komen met een mama en/of papa 
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die dat niet kunnen betalen. Tijdens de kerst-gezinsviering in de H. 
Pastoor van Ars, op de middag vóór Kerstmis, hebben de kinderen 

babyspulletjes bij het Kindje Jezus gebracht. Met deze feestelijke 

viering, waarin de kinderen van Alle-4 heel mooi zongen, sloten we 

ons adventsproject af.  

 

Bij verdere versoepeling van de coronamaatregelen zal ook weer 

meer mogelijk zijn ten aanzien van het organiseren van 

kinderwoorddiensten bij de verschillende geloofsgemeenschappen. 

In de agenda op de parochiewebsite vindt u actuele informatie 

over zondagsvieringen met een kinderwoorddienst.  

Alena Boer, werkgroep Kinderwoorddiensten  
 

Dierbare overledenen van de afgelopen periode 

Overleden: Bijzonderheden  

Lies Boussard, op 
24 november, in de 
leeftijd van 96 jaar 

Lies Boussard, een reislustige, avontuurlijke 
maar vooral lieve tante en oudtante. Haar 
leven ging niet over rozen, maar ze was een 
‘powervrouw’, 

standvastig en trouw in haar geloof, met een 
vlammetje van hoop altijd in zich en God aan 
haar zijde als Reisgenoot, 96 jaar lang.  

Ben van der Ham, op 
2 december, in de 
leeftijd van 85 jaar 

Samen met zijn vrouw, Ria, die een paar jaar 
geleden plotseling overleed, was Ben een 
actief en betrokken parochiaan, vooral te zien 
bij de Ars-geloofsgemeenschap. Als (banket) 
bakker voorzag Ben de kerk van lekkers bij 
feestelijkheden. Hoewel zijn gehoor steeds 
slechter werd, nam hij tot voor kort nog deel 
aan de catechesebijeenkomsten op 
donderdagochtend en aan de bijbelleesgroep in 
de Emmaus. Op de rouwkaart stonden 3 
deegrollers met de tekst ‘Wittebroodskind’. 

Trudy van Leeuwen- 
Kollmer, op 5 
december, in de 
leeftijd van 87 jaar 

Trudy, weduwe van Ab van Leeuwen, was een 
actieve vrijwilligster in de Pauluskerk. Ze was 
ook jarenlang lid van het zangkoor Vocal 
Devotion in Maassluis, dat in 1995 een CD 
uitbracht. Een lied van deze CD (Moon River) 
klonk tijdens haar uitvaart. Trudy was de 
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eenvoud zelf en zeer op haar zelfstandigheid 
gericht. Voor revalidatie opgenomen in 

Nolenshaghe, raakte zij er besmet met het 
coronavirus, dat haar noodlottig werd.  

Riet van den 
Dungen, op 13 
december, in de 
leeftijd van 85 jaar 

‘Ik zou geen 18 worden’ stond er op de 
rouwkaart geschreven. Riet had op haar 17e 
een ernstig ongeluk gehad waardoor zij met 
een schedelbasisfractuur in het ziekenhuis 
terecht kwam. De artsen gaven geen hoop dat 
zij dit zou overleven. Met een niet meer 
functionerend reukorgaan en één blind oog, als 

blijvende gevolgen, heeft Riet haar 18e 
ruimschoots overleefd. Ze heeft veel mensen 
blij gemaakt met haar werk als coupeuse, was 
heel gastvrij en een enorme liefhebber van 
muziek. Sinds 1970 was zij goed bevriend met 
zangeres Marie Cécile Moerdijk.   

Ria Bronkhorst- 
Zwagerman, op  
14 december, in de 
leeftijd van 88 jaar 

Ria was een levenslustige en wilskrachtige 
vrouw. Samen met haar man Gerard had ze 
een gezin met 4 kinderen en 6 kleinkinderen 
en nog een paar achterkleinkinderen. Helaas 

kon ze de laatste jaren niet meer naar de kerk 
komen. Ze was een 
diepgelovige vrouw en Maria had ook een 
belangrijke plaats in haar leven.  

Martha Oosterling- 
Weerheijm, op  
15 december, in de 
leeftijd van 81 jaar 

Eind november 2021 bleek Martha acute 
leukemie te hebben, behandeling sloeg helaas 
niet aan. Zij stond in de Ars bekend als 
actieve, warme betrokken vrouw, vooral bij het 
Vrouwengilde en als lid van het koffieteam. In 

2017 ging zij mee op bedevaart naar Lourdes 
en schreef daarover in de Ars Agenda. Deze 
mooie tekst op haar rouwkaart willen we u niet 
onthouden: 
‘Eén na éen doe ik alle geluiden rondom mij 
uit, leg de wereld naast mij neer.  
Luisterend hoe de ruimte stilte zuigt en hoe 
langzaam licht zich verspreidt, vouw ik mij 
open en word een deeltje eeuwigheid’.  
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Lenie Versteegh-de 
Kok, op 28 

december, in de 
leeftijd van 85 jaar 

Lenie hield van haar familie en genoot van 
gezellige momenten met kinderen en 

kleinkinderen. Met haar stralende lach genoot 
ze van het leven, muziek en het gezelschap 
van haar familie. Ze was een gelovige vrouw 
en had een band met de kerk O.L.V. 
Hemelvaart. De laatste periode van haar leven 
bracht ze door in WZP Saffier in Loosduinen.  

Maria Vrolijk-Kock, 
op 29 december, in 
de leeftijd van 85 

jaar 

Maria is vele jaren een van de leidsters en 
voortrekkers geweest van de Arubaans-
Curaçaose gebedsgroep Rumanan Uni 

(Verenigde broeders en zusters). Deze groep 
kwam eerst in de Boskant en later in de 
Marthakerk bijeen. Veel jongeren uit Curaçao 
en Aruba zijn door Maria en overige leden 
opgevangen en spiritueel begeleid.  

Nell Kroes-van der 
Zwan, op 2 januari, 
in de leeftijd van 95 
jaar 

Nell wordt door haar familie herinnerd als een 
liefdevolle moeder en oma met een groot hart 
voor anderen. Lang voordat de term 
‘inclusiviteit’ populair werd, bracht Nell dit al in 
de praktijk, vooral ook in haar eigen familie. 

Het is niet verwonderlijk dat ze alom geliefd 
was. Ze was een gelovige vrouw die tot op 
hoge leeftijd met haar dochter naar de viering 
in de kerk ging. Ze had graag nog wat langer 
bij haar familie willen blijven maar haar 
gezondheid liet dat helaas niet toe.  

Ben Steyn, op  
7 januari, in de 
leeftijd van 91 jaar 

Ben kwam uit een gezin van 7 kinderen. Hij en 
zijn vrouw Annie hadden drie dochters. Ben 
was een echte familieman, hield veel van zijn 

kinderen en kleinkinderen. Na het overlijden 
van Annie in 2007 kreeg hij veel steun van hen 
om het leven zonder Annie voort te zetten. 
Ben was een betrokken parochiaan. In de 
Maria van Eik en Duinen was hij onder andere 
loper voor de Actie Kerkbalans en hielp hij met 
het opzetten van de kerststal.  
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Wij bidden voor deze dierbare overledenen, dat zij mogen rusten 

in vrede, en wensen hun nabestaanden veel sterkte toe bij het 

dragen van het verlies van hun dierbare.  

 

In de kijker 

In de brochure van de Actie Kerkbalans 
zijn ‘portretten’ van een aantal betrokken 

en actieve parochianen opgenomen. In de 

door  Willem Brizee gehouden interviews 

met deze parochianen kwam meer aan bod dan in de brochure kon 

worden geplaatst. Deze boeiende informatie willen we u natuurlijk 

niet onthouden en daarom wordt in deze en komende 

Nieuwsbrieven de volledige uitwerking van steeds twee 

‘Kerkbalans-interviews’ opgenomen. In deze Nieuwsbrief zijn dat 

de interviews met Hans Harperink en Christien van Osch.  

Pastor Jacques 
Groenewegen, op  

10 januari, in de 
leeftijd van 78 jaar 

Omdat pastoor Jacques Groenewegen 
ongeveer twintig jaar pastoor in de O.L.V. 

Hemelvaartkerk is geweest, is onder ‘Uit de 
Maria van Eik en Duinen’ een apart ‘In 
memoriam’ opgenomen.    

Mies van Eijk-van 
der Meer, op 12 
januari, in de leeftijd 
van 91 jaar 

‘Ik heb een mooi leven gehad. Ik heb vooral 
genoten.’ Dit stond bij wijze van 
afscheidsgroet op haar rouwkaart en dat waren 
haar woorden nadat ze de ziekenzegen en haar 
laatste h. communie had ontvangen. Mies is in 
haar leven zeker niet bespaard gebleven van 

zorgen en verdriet, maar door het leven te 
nemen zoals het kwam, kracht te vinden in het 
gebed en de zondagse eucharistie, door ook 
bijstand aan Maria te vragen en liefdevol 
betrokken te zijn op anderen, heeft ze volop 
van het leven kunnen genieten.     

Wim Batist, op  
13 januari, in de 
leeftijd van 84 jaar 

Wim hield van reizen. Als 
vrachtwagenchauffeur trok hij graag de wijde 
wereld in en ook met zijn vrouw Thea heeft hij 
mooie reizen gemaakt met de camper. Bovenal 

hield hij van zijn familie die zich hem herinnert 
als zorgzame echtgenoot, vader, opa en 
overgroot opa. 
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Hans Harperink, parochiaan en vrijwilliger bij Maria van Eik en 
Duinen:  

In mijn lagere schooltijd ging ik met mijn vader en twee zussen 

naar de (kerstnacht)mis in de Heilige Familiekerk. Mijn vader had 

een vaste plaats. Daar zaten we dan met zijn drieёn/vieren op en 

als we geluk hadden was ergens nog een vrije plek, want het was 

indertijd heel druk in de kerk. Ik ben zo’n twee jaar misdienaar 

geweest bij de zusters in het klooster 

in de 2e Braamstraat, voor schooltijd 

en in het weekend. Na afloop van de 

viering stond iets klaar om te eten, en 

op zondag was dat een uitgebreid 
ontbijt. Het liefst wilde je dus op 

zondag dienen… Bij de eerste heilige 

communie in 1954,  gingen we in 

processie van het klooster/schoolplein 

naar de kerk. De kerkgang is in de 

loop van mijn jeugd wat verminderd, 

maar ik vertoefde wel in een 

katholieke omgeving. Aan de Mient was het parochiehuis, waar in 

het weekend dansavonden werden georganiseerd voor de 

katholieke jeugd boven de 18 jaar. Daar heb ik ook mijn vrouw 

leren kennen. Het was op Hemelvaart en we gingen dauwtrappen, 

wandelen vanuit het parochiehuis door de duinen. 
Ik ben in 1970 getrouwd en uiteindelijk zijn we in de Pauluskerk 

terechtgekomen. Daar ben ik gevraagd voor klusjes. We hebben 

daar de crypte opgeknapt. Ouderen uit de omgeving konden daar 

koffie drinken in het cryptisch café, zeg maar een soort ‘Praethuis’.  

Helaas, de Pauluskerk ging dicht en na de sluitingsviering liepen 

wij in processie naar Maria van Eik en 

Duinen. Van de Pauluskerk hebben we o.a. 

de 6-kantige doopvont overgebracht. We 

hebben in de MED een actieve 

beheercommissie waar ik voorzitter van 

ben. De Mariakapel is naar de andere kant 

van de kerk verplaatst, met een glazen 
wand en een tableau met waxinelichtjes. De 

toenmalige pastor Smulders vroeg of er 

met Kerst een staartster aan de kerktoren 

geplaatst kon worden. Ook dat is gelukt! Nu 
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is deze ster een prachtig blikpunt in de omgeving. Het roept de 
mensen op om naar de kerk te komen. Geen starre, traditionele 

kerk, maar een kerk die voorziet in de behoefte van de mensen die 

zoekende zijn. Ik voel me er thuis. De kerk, het geloof  is voor mij 

vooral een rust- en een steunpunt!  

 

Christien van Osch, parochiaan en vrijwilligster bij de Titus 

Brandsma: 

We zijn in 1969 

komen wonen in 

de buurt van de 

Heilige 
Familiekerk. We 

kregen al snel 

bezoek van de 

pater uit de kerk 

met de vraag of 

wij 

vrijwilligerswerk 

wilden doen. Dat wilden wij wel! Mijn man werd lid van de 

katholieke garde, dat nu een diaconale werkgroep zou zijn. Hij 

bracht voor de Pasen doosjes rond bij de parochianen. Daar 

konden zij geld instoppen. Na Pasen werden deze doosjes weer 

opgehaald en het geld hieruit werd aan een goed doel geschonken. 
Daarnaast deed hij ook nog klusjes in  de kerk (de voorloper van 

de beheergroep). Ikzelf heb mij meer dan 25 jaar met de eerste 

heilige communie beziggehouden, dat later door mijn dochter 

Helma is overgenomen. In de beginjaren waren er drie 

achtereenvolgende zondagse vieringen nodig om alle kinderen 

communie te laten doen! De School was er vast bij betrokken.  

In 1976  hebben we met een groep ouders een werkgroep 

opgericht met als doel ook de ouders bij het communieproject te 

betrekken. Eén keer per maand werden zij uitgenodigd om kennis 

te nemen van het project dat voor hun kinderen bestemd was, om 

er ook samen met hun kind aan te werken. Ik ben ook werkzaam 

in de zieken/bejaarden bezoekgroep. We bezorgen deze mensen 
met Sinterklaas een cadeautje en met Kerst wordt een kerststukje 

gebracht.  
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Ik kan niet omschrijven wat het geloof voor mij betekent. Soms 
vraag ik mezelf af of ik wel gelovig ben. Ik kan niet zonder de kerk 

maar dan bedoel ik vooral de mensen. Mijn ‘drive’ is om de 

mensen te helpen en dat geeft me veel voldoening en steun.  Op 

dit moment ben ik een beetje manusje van alles. Ik help de 

misdienaars en daar waar in de kerk iets 

aan schort, probeer ik dat op te lossen. 

Ik kom meestal heel blij en tevreden uit 

de viering en dan zie ik de mooie natuur 

om mij heen. God heeft alles goed 

gemaakt, maar laten wij daar ook 

daadwerkelijk iets mee doen! 
 

Uit de Pastoor van Ars 

 

‘Te laat voor Luther, te vroeg voor Rome’ (uit:Trouw 12-1-’22)  

Op 9 januari jl. was het 500 jaar geleden 

dat de Utrechter Adrianus Floriszoon na 

een conclaaf van enkele weken 

volkomen onverwacht tot Paus werd 

verkozen, als compromiskandidaat. Als 

Paus Adrianus VI stond hij een ander 

pausschap voor en een andere kerk, 

aldus Ad van der Helm, een van de 

initiatiefnemers van het 

Adrianusjaar.“Hij liet ons zien dat een 

sobere kerk, een bescheiden kerk die 

dichter bij het evangelie staat, een 
krachtige kerk kan zijn”. Paus Franciscus 

lijkt in dat verband op hem, beiden met 

een sobere levenswijze als getuigenis van hun visie. Adrianus was 

net als Franciscus iemand van de dialoog met andere kerken, die 

vond dat Luther op sommige punten gelijk had. Om Luther voor de 

katholieke kerk te behouden kwam hij echter te laat. Ook aan de 

andere uitdagingen waar hij voor stond (zoals hervorming van het 

pauselijk hof dat moreel en financieel aan de rand van de afgrond 

stond) kwam hij niet toe: Toen hij eindelijk na 9 maanden vanuit 

Spanje in Rome was aangekomen brak de pest uit. Bovendien 

paste zijn sobere levensstijl niet bij het Rome van de Renaissance. 



26 
 

De kardinalen hadden al snel spijt van hun keuze voor die 
vreemde ‘barbaar’ uit het Noorden, de Lage landen. Adrianus stierf 

op 14 september 1523 eenzaam en gedesillusioneerd na een 

pontificaat van 20 maanden. Verder informatie: 

www.pausadrianus500.nl.  

 

Uit de Emmaus 

 

Woorden van dank 

Beste medeparochianen en lieve vrienden, 

Graag wil ik u danken voor alle lieve kaarten, telefoontjes en apps. 

Maar in het bijzonder wil ik u danken voor al uw gebeden voor 
Jaap en mij. Samen bidden maakt sterk en geeft kracht. Die kracht 

geeft dat wij mochten meemaken dat op 9 juli, Jaap zijn 

verjaardag, onze kleindochter Myrthe is geboren. Wij leven nu in 

2022. Wij zijn dankbaar dat ik dat mag meemaken en we genieten 

volop van dit kleine nieuwe leven. Zondags kijk ik naar de 

livestream en voel mij nog erg verbonden met u allen; ik mis het 

samenzijn.  

Nogmaals dank voor zoveel medeleven en gebeden!  

Jaap en Joke Borsboom 

 

Uit de Maria van Eik en Duinen  

 
In memoriam Pastor Jacques Groenewegen  

Jacobus L. Groenwegen (Pastoor Groenewegen) is pastoor geweest 

te Loosduinen van 1989 tot 2009.  

 

Hij is geboren op 1 januari 1944 aan de Polderweg in Nootdorp. 

Het was een rustige, leergierige jongen. In 1955 vertrok Jacques 

Groenewegen als ruim elfjarige naar de Franciscanen in Venray. 

Een hutkoffer met spullen, alles netjes gemerkt door moeder en 

zussen. Je laat heel wat thuis achter, maar de jonge Jacques wist 

dat goed te maskeren. Met Kerstmis 1955 mocht hij voor het eerst 

naar huis. Na een vakantie van veertien dagen had hij geen zin om 

naar Venray terug te gaan. En huilen. Maar uiteindelijk ging hij 
toch wel met zijn oudere broer, die in de 6e klas zat, mee.  

 

  

http://www.pausadrianus500.nl/
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Na zes jaar gymnasium ging Jacques Groenewegen studeren in 
Warmond, want hij wilde priester worden. Géén Franciscaner 

pater! Tijdens de studie in Warmond vond het Tweede Vaticaans 

Concilie plaats en veranderde er veel. Het laatste studiejaar, het 

praktijkjaar, vond plaats in Amsterdam: preken in De Duif, 

catecheselessen aan het Ignatiuscollege, huisbezoek in De 

Jordaan.  

 

Op 6 juli 1968 heeft bisschop Jansen Jacques Groenewegen 

priester gewijd. Op zondag 7 juli 1968 deed hij zijn eerste Heilige 

Mis in zijn oude parochiekerk, de H. Bartholomeus in Nootdorp. 

Pastor Groenewegen werd benoemd tot kapelaan in Vlaardingen 
Holy, samen met een klasgenoot. Hij werd in 1971 overgeplaatst 

naar Zoetermeer. Samen met pastor Bergen en pastor Schut 

vormden zij een hecht en goed team. Dat was een parochie in 

opbouw.  

 

In 1977 verhuisde hij naar de St. Agnesparochie. Toen in 1983 

duidelijk was dat de Agneskerk behouden zou blijven, waren 

dakreparaties noodzakelijk. Op vrijdag 29 april waren de 

werkzaamheden rond de middag beëindigd, maar aan het einde 

van de middag sloegen de vlammen uit het dak. Er viel niet veel 

meer te redden. Pastor Groenewegen liep verloren over de 

Beeklaan. Midden in de brand sloeg het uurwerk in de toren, 
voorlopig voor het laatst. Met donderend geraas viel het dak in de 

kerk. Alleen de muren en de toren stonden nog overeind. Onder 

regie van pastor Groenewegen mocht er herbouwd worden.  

 

In 1989 werd pastor Groenewegen benoemd tot pastoor in de 

parochie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Er lag een groot 

terrein braak, toen hij aan die taak in Loosduinen begon. De 

parochie draaide met veel vrijwilligers, maar het leek los zand. Het 

kerkgebouw en de pastorie verkeerden in slechte staat. En ook in 

de pastorale zorg was heel wat op te bouwen. Niet overhaast, 

maar weloverwogen en stap voor stap. In de kerk was het nodige 

te doen. Niet alleen in pastorale zin, want dat had natuurlijk vanaf 
de aanvang al de grootste prioriteit van pastoor Groenewegen. 

Nee, de bouwkundige staat van het godshuis verdiende aandacht. 

Het glas in lood rammelde in de sponning en het stucwerk 

brokkelde af. Met name dat laatste was eigenlijk wel goed. 



28 
 

Doordat er stukjes uit het stucwerk vielen, werd de oude 
onderlaag zichtbaar. Bij een rondgang met de schilder om 

voorgenomen werkzaamheden te bespreken, werd duidelijk dat 

het vroegere metsel- en stucwerk weer boven gehaald kon 

worden. Uit eigen middelen zou dat nauwelijks te betalen zijn, 

maar omdat de kerk sinds 1993 gemeentemonument was, werd 

een belangrijk deel van de kosten vergoed. Groot was de vreugde 

toen het werk geklaard was. Na maanden van stof en steigers 

kwam de kerk in augustus 1999 als herboren uit de strijd.  

 

Terugkijkend op zijn priesterleven 

vallen een paar dingen op. Pastor 
Jacques Groenewegen had opvattingen 

en daar stond hij voor. Aandacht voor 

liturgie en een groot gevoel voor stijl. 

Een oud-parochiaan uit de Agnes 

volgde hem naar Loosduinen. Zij zei: 

“Hij doet alles nog net, alsof hij 

gisteren is gewijd, zo aandachtig, 

zorgvuldig. Dat maakt de vieringen 

waardig en aantrekkelijk.” En dat is 

altijd zo gebleven; zijn manier van 

bidden en van voorgaan deed de mensen goed. In al die jaren is er 

veel veranderd. De mens Groenewegen is mee veranderd, maar 
niet in alles. Als kind wist hij wat hij wilde, dat bleef zó.  

 

Ouderen kregen op hun eigen wijze aandacht van pastoor 

Groenewegen. Hij zocht ze op, bij het omgekeerd huisbezoek 

ontving hij hen op de pastorie, hij vierde mee in de 

verzorgingshuizen, ook nog lang na zijn emeritaat. Die bijzondere 

aandacht gold eigenlijk alle groepen in de parochie: als het even 

kon, liet pastoor Groenewegen zijn gezicht zien en getuigde hij van 

zorg voor de mensen in zijn parochie. Het Vrouwengilde, de koren, 

de werkgroepen, ieder kreeg zijn deel.  

 

Er waren heel wat problemen te overwinnen toen bij het bisdom  
de nota ‘Tent van God’ verscheen. Parochies zouden meer moeten 

samenwerken en fuseren door het kleiner wordende aantal 

gelovigen en ook het kleinere aantal priesters. In Loosduinen 

zouden de parochies die na de oorlog uit de parochie van  
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Onze Lieve Vrouw Hemelvaart waren voortgekomen fuseren. Dat 
heeft heel wat inspanning gevraagd. Onder leiding van Pastoor 

Groenewegen werd een kerkbestuur gevormd met voeten in twee 

fuserende parochies, waardoor noch de belangen van de ene 

fuserende parochie, noch die van de andere werden geschaad.  

 

Eik en Duinen was een dorp tussen den Haag en Loosduinen. Toen 

Loosduinen nog dorp met abdij was, had Eik en Duinen al een 

parochiekerk en een bloeiende bedevaart naar de daar vereerde 

kruisreliek. Parochianen stelden dan ook voor Maria van Eik en 

Duinen als naam voor de nieuwe parochie te kiezen Na een nacht 

dromen en slecht slapen vond pastoor Groenewegen dat ook een 
passende naam en stelde aan het kerkbestuur voor dat de 

parochie van Loosduinen voortaan Maria van Eikenduinen zou 

heten. Het kerkbestuur stemde ermee in. De naam leeft voort, nu 

als parochielocatie. 

 

Naast zijn drukke parochie-werkzaamheden was pastoor 

Groenewegen ook nog 25 jaar penningmeester van het fonds Pro 

Nobis en Posteris. Priesters die het financieel zwaar hebben, 

kunnen een beroep doen op dit fonds. In 2007 heeft hij deze 

functie overgedragen 

 

Misschien dat de Franciscanen toch nog wel invloed hebben gehad 
op Pastoor Groenewegen. Hij was altijd een dierenvriend. Heel veel 

jaren heeft hij een hond gehad. (U kent toch wel het verhaal van 

Franciscus en de wolf van Gubbio?) In Zoetermeer had Pastoor 

Groenewegen een rijst met krentenhond (Dalmatiër). Daarna heeft 

hij een tijdje een Hush Puppie gehad. Toen hij naar Loosduinen 

kwam had hij een bloedhond: Lobbes. ’s-Morgens na de mis werd 

hij uitgelaten in het park. Pastoor met laarzen aan, wandelend met 

de hond. Dat leidde soms tot interessante gesprekken met andere 

hondenbezitters. Na het inslapen van Lobbes is er geen nieuwe 

hond gekomen. De pastoor heeft na zijn emeritaat nog jaren een 

kat gehad. 

 
Toen ik hoorde van het overlijden van pastor Groenewegen schoot 

mij het gedicht ‘Het werk gedaan’ van Anton van Duinkerken te 

binnen dat wij noteerden bij zijn priesterjubileum.  
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Het werk gedaan  
 

Wanneer mijn werk gedaan zal zijn, 

mijn adem stil, mijn ogen dicht,  

geneest mij van de laatste pijn 

dit nooit verloren vergezicht:  

 

Er leeft een God, Die alles schiep,  

wat zichtbaar en onzichtbaar is, 

Die mij tot zijn aanschouwing riep  

uit ondoorgrondb’re duisternis. 

 
Voorafgetekend loopt zijn pad 

dwars tegen mijn begeerten in. 

Doch die ik’t liefst heb liefgehad,  

gaf aan mijn heil zijn eerst begin.  

Gerard van Dijk 

 

Voor wie de uitvaartplechtigheid van pastor Jacques Groenewegen 

terug wil kijken, is via deze link de livestream te bereiken:   

https://vimeo.com/668519814/a94f1dec67 

 

Vol goede moed..  

Zo af en toe wil je weleens wat schoon schip maken, het eind van 
het jaar is daar een mooi moment voor. Vol goede moed was ik 

begonnen, maar bij mij gaat het dan vaak 

zo, dat ik iets tegenkom dat goede 

herinneringen oproept en dan.. tja, dan 

schiet het opruimen niet erg op. Stoffig op 

de boekenplank lagen drie kloeke delen van 

‘Kroniek eener parochie’, van Jacques 

Schreurs, misschien kent u het nog. Een 

paar decennia geleden is er een 

televisieserie van gemaakt: ‘Dagboek van 

een herdershond’. Bijna had ik de boeken 

klaargelegd voor de ‘goederenmarkt’, maar 
toen ging ik in de fout: ik begon te lezen. 

Dat had ik natuurlijk niet moeten doen. Hoewel ik niet een 

bijzonder snelle lezer ben en de taal nogal archaïsch, werd ik het 

verhaal in gezogen.  

https://vimeo.com/668519814/a94f1dec67


31 
 

De lotgevallen van een aantal uiteenlopende figuren schetsen een 
boeiend beeld van het Limburgse dorpsleven uit het begin van de 

vorige eeuw. Af en toe, hoe kan het anders, draaien ze elkaar een 

loer en hebben ze daar later spijt van. Soms zien de mensen 

elkaar niet staan, soms juist wel, soms 

helpen ze elkaar niet, of soms juist wel. 

Sommigen moeten geholpen worden om 

in actie te komen, anderen zouden best 

wel wat afgeremd mogen worden. 

Iedereen doet het op zijn eigen manier en 

probeert zó zijn bijdrage aan de 

gemeenschap te leveren. Wat dat 
aangaat is er misschien minder veranderd 

dan wij denken. De nieuwkomer probeert 

daaraan zijn bijdrage te leveren. Niet 

zomaar neerzitten bij wat altijd was, 

maar vooruit kijken. Het ging hem niet 

altijd goed af, maar des te interessanter 

om te lezen. De voorbereidingen voor de bisschoppensynode zijn 

gestart. Het wordt duidelijk  dat we niet alleen kunnen en moeten 

terugkijken naar wat was, maar vooral ook naar wat we kunnen 

doen om de toekomst zeker te stellen. En ook al ben ik dan 

geneigd om meteen te bedenken hoe we het financieel redden; 

(geld, we kunnen niet zonder,) dat kan toch niet het belangrijkste 
zijn. We moeten vooral kijken, hoe we het met elkaar redden. Wat 

we voor elkaar kunnen betekenen, hoe we tolerant en behulpzaam 

kunnen zijn, hoe we ruimte kunnen geven aan de vele vormen van 

geloven en anderen daar de ruimte voor geven. Maar vooral ook 

hoe wij er voor elkaar kunnen zijn. Wij baden het in de voorbede: 

hoe wij zingeving kunnen vinden door de behoedzaamheid van 

onze handen, door de goedheid in onze ogen, door de glimlach van 

onze mond, de vastheid van onze stappen, de vrede van onze 

woorden, de warmte van ons hart, het vuur van onze geest.  

En dat is het verhaal waar ik in gezogen ben. Ik zei stoffig, maar 

eigenlijk heel actueel. Een mooi begin van het nieuwe jaar, kijken 

naar het oude, maar vooral: vol goede moed op weg naar het 
nieuwe! 

Gerard van Dijk 
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Uit de Titus Brandsma  
 

Musical op het eeuwfeest: doe ook mee!  

Wat fijn dat het eeuwfeest van de Heilige Familiekerk op 6 

november 2022 echt een feest wordt voor jong en oud! Er wordt 

dan namelijk o.a. een musical opgevoerd door Kisi-kids (Gods 

singing kids), dus dat wordt een vrolijk spektakel met veel zang en 

dans! Heb je nog nooit gehoord van Kisi-kids? Kijk dan eens op 

www.kisi.nl! Het is een groep kinderen en jongeren die liedjes en 

musicals over God opvoeren. En wat het nog leuker maakt: de 

kinderen en jongeren uit onze parochie mogen meedoen met de 

musical! Heb jij daar zin in? Doe dan mee aan de workshop! Die 
duurt 2 uur en wordt gehouden in de week voor de opvoering (die 

is op 6 november 2022). De musical die ze op gaan voeren heet 

‘Spector – het beste zit van binnen’ en het verhaal daagt kinderen 

en volwassenen uit om hun talenten te ontdekken en hun grenzen 

te verleggen. Dus echt een belevenis voor iedereen! Als je 

interesse hebt kan jij je bij mij opgeven (per mail: Martha-

Bert@hetnet.nl of via WhatsApp of Signal: 06-44422379).  

Groetjes van Martha Vermeulen 
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Activiteiten in relatie met onze parochie  
 

Bedevaart RK Den Haag naar Lourdes  

De parochies de Vier Evangelisten en Maria Sterre der Zee gaan 

samen naar Lourdes! 

 

Met Pater Tom Kouijzer en Pater Vincent Wang gaan we als RK 

Den Haag met zoveel mogelijk pelgrims naar Lourdes. Dit jaar is 

dat van 06 t/m 14 mei 2022.  

In 2022 dragen de bedevaarten naar Lourdes het thema ‘ga 

zeggen aan de priesters!’ Het is een deel van de opdracht van 

Maria aan Bernadette op 2 maart 1858 bij de dertiende 
verschijning.  

 

Een bedevaart zijn drie reizen in één. Allereerst de ontmoeting met 

Maria en door haar met God, Vader, Zoon en heilige Geest. Als 

tweede je eigen reis naar Lourdes. Als derde de ontmoeting met 

mensen, onderweg en in Lourdes. Een bedevaart is daardoor méér 

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 een touringcar en bezoeken onderweg nog 

enkele mooie plaatsen.  

Als u in deze reis geïnteresseerd bent en er meer informatie over 

wil ontvangen, bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen 
aan de informatiebijeenkomst op 

zaterdag 26 februari om 14.15 

uur in de Emmauskerk of 6 

maart om 12.15 uur in de H. 

Antonius Abt kerk. Deze 

informatiebijeenkomst zal ongeveer 

1 uur duren. Tijdens deze 

bijeenkomsten geeft reisleider 

Cisca van der Sluijs alvast een 

vooruitblik op de geplande 

bedevaart naar Lourdes. 

In verband met de coronamaatregelen, waar we nog steeds 
rekening mee moeten houden, is het noodzakelijk dat u zich voor 

deze bijeenkomst aanmeldt. Dat kan bij Maria Bleumer of Cisca 

van der Sluijs. Hun contactgegevens treft u onder dit bericht aan.  
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Ook is het van belang dat u alleen komt als u geen corona-
gerelateerde klachten heeft en dat u zich aan de maatregelen 

houdt die in de kerk gelden (houden van 1,5 meter afstand, 

handen desinfecteren bij binnenkomst, en vooral bij het lopen door 

de kerk mondkapje op).  

 

Bij iedere geloofsgemeenschap zijn folders en 

aanmeldingsformulieren voor de Lourdesreis in de kerk 

beschikbaar. Ook heeft elke geloofsgemeenschap een 

contactpersoon bedevaarten, waar u voor meer informatie terecht 

kunt. Hun namen en telefoonnummers zijn:  

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 

 

Werkgroep Bedevaarten RK Den Haag, 

Cisca van der Sluijs, tel. 06 28 32 73 88  

cisca.vandersluijs@gmail.com 

Maria Bleumer, tel. 06 24 26 89 13 

m.s.bleumer@planet.nl 

 

Lezing Damiaan Denys: ‘Onze adembenemende autonomie’ 

Volgens Damiaan Denys is er iets geks aan de 
hand in onze Westerse cultuur. Hoe kan het zijn 

dat in een van de meest welvarende landen vier 

op de tien mensen lijden aan een psychische 

stoornis? “We zijn gelukkiger, maar lijden meer 

dan ooit”. Die paradox houdt hem bezig. In 2021 

verscheen daarover het boek ‘Het tekort van het 

teveel’ en binnenkort komt het boek uit met de 

veelzeggende titel ‘Onze adembenemende autonomie’. Want hoe 

leefbaar is het verlangen naar zelfbeschikking dat de laatste 

decennia de basis vormt van beleid en denken over samenleven? 

Is er een verband tussen dat streven naar autonomie en het feit 

dat we statistisch gelukkiger zijn maar ondertussen meer lijden 
dan ooit…? Wordt het geen tijd om anders te gaan denken over 

autonomie, lijden en het niet-controleerbare? Maak het mee op 24 

februari bij DEZINNEN.  

 

mailto:cisca.vandersluijs@gmail.com
mailto:m.s.bleumer@planet.nl
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Damiaan Denys (Wevelgem, België, 1965) is filosoof en psychiater. 
Hij is als hoogleraar werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. 

Denys geeft regelmatig publiekslezingen op het snijvlak van 

filosofie, psychiatrie en neurowetenschappen over angst, controle, 

vrijheid, zekerheid en geluk.  

Datum/tijd: donderdag 24 februari, 14.00 – 16.00u  

Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154. 

Toegang: € 10,-. Reserveren kan t/m 21 februari via: 

info@dezinnen.nl of www.dezinnen.nl.  

 

Lezing Hartmut Rosa: The Uncontrollability of the World  

We verlangen naar controle. We denken dat 
we gelukkiger zullen zijn als we alle aspecten 

van ons leven in eigen hand hebben. Maar het 

tegendeel lijkt waar. Want we worden echt 

geraakt wanneer we het oncontroleerbare 

ontmoeten: zoals bij sneeuw op eerste 

kerstdag, of een onverwacht mooi gesprek. 

Een gecontroleerde wereld, stelt de Duitse 

socioloog Hartmut Rosa, is een dode wereld. 

En angst, depressie en vervreemding zijn de symptomen van deze 

ontwikkeling. Het verlangen om de wereld controleerbaar te 

maken is de drijvende kracht achter onze hedendaagse cultuur. 

Het resultaat is dat we alles dat op ons pad komt, zien als dingen 
die we moeten kennen, veroveren of naar onze hand zetten. Leer 

van socioloog Hartmut Rosa waar ons verlangen naar controle 

vandaan komt en welke impact het heeft op hoe we naar onszelf, 

anderen en de wereld om ons heen kijken. Na zijn lezing geeft 

theoloog Erik Borgman een reactie en gaan beiden o.l.v. 

moderator Bert van den Berg in gesprek met elkaar en met de 

zaal.  

Prof. dr.Hartmut Rosa is socioloog aan de Friedrich-Schiller-

University in Jena, Duitsland, en directeur van het Max Weber 

Center for Advanced Cultural and Social Studies in Erfuhrt. Hij 

werd bekend met zijn boeken Social Acceleration (2013) en 

Resonance (2019). Prof. dr. Erik Borgman is professor Publieke 
Theologie aan de Universiteit van Tilburg. Dr. Bert van den Berg is 

filosoof en psycholoog en is als docent en onderzoeker verbonden 

aan de Haagse Hogeschool. Programma in het Engels  

Datum/tijd: maandag 7 maart Tijd: 19.30 – 21.15 uur.  
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Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154. 
Toegang: € 10,-. Reserveren kan tot 3 maart via: 

info@dezinnen.nl of www.dezinnen.nl. 

 

Lezing Marinus van den Berg: Wat doen we met vergrijzing?  

Op verschillende manieren komen we 

‘vergrijzing’ tegen. Daarbij kan het gaan om de 

eigen vergrijzing, de vergrijzing van ouders en 

naasten of de vergrijzing van buurt of geloofs-

gemeenschap. Hoe staan we tegenover 

vergrijzing en welke dilemma’s en kansen zijn 

daaraan verbonden? Marinus van den Berg komt 
er over spreken. Hij is schrijver van tientallen 

succesvolle boeken en een veelgevraagd spreker. Hij is in vele 

functies pastoraal werkzaam geweest. De rode draad in zijn werk 

is, dat je ouderdom en dood niet moet wegstoppen. Die horen bij 

het leven en door er met elkaar over te praten kun je leren op een 

menselijke manier om te gaan met ouderdom, afscheid en dood. 

Datum/tijd: woensdag 16 maart 14.00 uur.  

Locatie: Maria van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 6  

Toegang: € 5,-. Reserveren kan tot 14 maart via www.dezinnen.nl 

of info@dezinnen.nl. 

 

Misschien iets voor jou? 
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.  
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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) 

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 

De volgende Nieuwsbrief is de Nieuwsbrief van maart 2022.  
Kopij kunt u tot uiterlijk 18 februari 2022 aanleveren bij uw 

nieuwsbriefcorrespondent. Alvast hartelijk dank! 

 

  

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

Telefoon: elke werkdag van 09.30-16.00 uur;  

               070-3080414 of 06-41822225. 

 

Contactgegevens lokale secretariaten  
 

locatie dagen en tijden Telefoonnr.  

Emmaus do, vrij 10-12 u 
 

070 3665562 
06-42640045 

Pastoor van Ars ma t/m vrij 10-20 u 070 3257269 

Titus Brandsma ma,wo,vrij 9.30-12 u 070-3255675 

Maria v. Eik en 
Duinen 

ma,di,wo,vrij 10-12 u 
 

070 3979413 

 

mailto:cps@p4ev.nl

