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Nieuwsbrief, 3e jaargang, nr. 2 
   R.K. Parochie de Vier Evangelisten 

maart 2022 
           

Beste parochianen, 

Wat hebben we uitgekeken naar de versoepeling van de 
coronamaatregelen in de samenleving die sinds 25 februari is 

ingegaan. We zijn heel blij dat ook de Nederlandse bisschoppen 

per dezelfde datum vrijwel alle beperkingen in de kerk hebben 

opgeheven. Zo zijn de verplichting om anderhalve meter afstand 

te houden en het mondkapjesadvies, bij verplaatsen door de kerk, 

vervallen. Samen koffiedrinken na de viering is ook weer mogelijk 

zonder beperkingen. De bisschoppen waarschuwen echter wel dat 

de pandemie nog niet voorbij is en dat het nodig is om zich nog 

steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het 

virus aantoonbaar beperken. Daarom blijven we de bekende 

hygiëneregels (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), 

hanteren, schudden we nog geen handen, en blijft het tussentijds 
ventileren van de ruimten van belang. Ook houden we ons aan de 

afspraak niet te komen bij (verkoudheids)klachten.  

De bisschoppen doen een oproep aan ons allen om rekening te 

houden met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden 

en/of een mondkapje willen dragen; bijvoorbeeld in verband met 

een kwetsbare gezondheid. ‘Laten we met elkaar ervoor zorgen 

dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de 

bisschoppen. 

Samen vieren, met koor- en samenzang, en elkaar weer live 

kunnen ontmoeten en spreken tijdens de koffie na afloop, zijn 

dingen waar we naar uit hebben gekeken. De vorige keer hebben 

we er kort van mogen genieten. Nu hopen we maar dat er geen 
lockdown meer zal volgen. De lente dient zich aan met bloeiende 

krokussen en andere voorjaarsbloemen die uit de grond schieten. 

Zal ook het kerkelijk leven na zo’n lange ‘winterslaap’ die corona 

heet, weer volop tot groei en bloei komen? De activiteiten worden 

in ieder geval weer opgestart. Deze maand staan ze vaak in het 

teken van de veertigdagentijd en de Vastenactie. In deze 

Nieuwsbrief leest u daar meer over.  

Onze dagelijkse aandacht voor corona is inmiddels verschoven 

naar een ander onderwerp dat de hele wereld bezighoudt: de 
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vreselijke inval van het Russische leger in Oekraïne. Vanuit de hele 
wereld en ook door een deel van de Russische bevolking zelf is hier 

afwijzend op gereageerd. Ook paus Franciscus heeft zich 

uitgesproken en roept gelovigen en niet-gelovigen op om de 

‘wapens van God’ te gebruiken: bidden en vasten. Samen met alle 

mensen van goede wil zijn wij uitgenodigd om speciaal op 

Aswoensdag te bidden en te vasten voor de vrede in Oekraïne. 

Laten we samen gehoor geven aan de oproep van onze paus en op 

deze manier in actie komen tegen dit onrecht.   

Namens het parochiebestuur, Yvonne Hartman – van der Ark, 

penningmeester  

 

Van het pastoraal team 
 
Pastoraal woord: Storm 

Op het moment van 

schrijven raast storm Eunice 

over ons land. Er zijn 

berichten over schade op 

verschillende plaatsen in 

Nederland en helaas zijn er 

zelfs doden te betreuren. De 

woestheid en willekeur van 

zoveel natuurgeweld is 

angstaanjagend. Als mensen 

voelen we ons machteloos 
tegen zoveel vernietigende natuurkracht. Het enige dat we kunnen 

doen is binnen blijven en hopen dat het meevalt. Pas als de storm 

is gaan liggen kunnen we weer naar buiten gaan om de schade op 

te nemen. 

Ook de coronapandemie was als een storm die door de wereld 

raasde. De maatregelen dienden ertoe om dekking te zoeken voor 

de storm en zo veilig mogelijk te blijven. Nu lijkt het erop dat de 

storm langzaam toch gaat liggen. Maar wat treffen we aan als we 

de schade opnemen? Veel mensen hebben dierbaren verloren of 

zijn ziek geworden en veel van onze vroegere zekerheden zijn 

verdwenen. Ook het kerkelijk leven heeft het zwaar te verduren 

gekregen en dat is zichtbaar in de onwennigheid om weer 
groepsactiviteiten op te zetten en in de bezoekersaantallen bij 

vieringen en andere activiteiten. Net zoals er na een storm 
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herbouwd moet worden, moeten we ook in de kerk aan de slag om 
onze gemeenschappen op te bouwen en misschien ook om elkaar 

weer opnieuw te vinden.   

In maart begint de vastentijd en dat biedt kansen om samen ons 

geloof te beleven. Of het nu is bij een van de vieringen, of rond de 

vastenmaaltijden, vastenwandelingen, het samen bidden van de 

kruisweg of door informele ontmoeting na de vieringen: de 

veertigdagentijd is een goede gelegenheid om samen te komen om 

als gemeenschap te bouwen aan onze relatie met God en onze 

relatie met elkaar. Het is een tijd om ons geloof te verdiepen en 

ons concreet in te zetten voor anderen, met name door onze 

deelname aan de vastenactie.  
 

Hopelijk ontlenen wij inspiratie aan deze bijzondere tijd om na de 

storm van de afgelopen jaren verder te bouwen aan een vitale 

parochie in Den Haag Zuid. Samen mogen wij op weg gaan naar 

dat grote feest van Pasen dat ons laat zien dat we met Gods hulp 

iedere tegenslag kunnen overwinnen. Ik wens ons allen een goede 

en inspirerende vastentijd toe. 

Pastor Tom Kouijzer 

 

Jaar van de Sacramenten:  

het sacrament van boete en verzoening 

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 het 

sacrament van boete en verzoening.  

 

We hebben juist deze maand voor dit sacrament gekozen omdat 

het passend is bij de veertigdagentijd, de tijd van vasten, boete en 

verzoening, een periode van bezinning voor het Hoogfeest van 

Pasen. Het sacrament van boete en verzoening is een sacrament 

dat door Christus is geschonken aan de kerk. Het geeft zondaars 
de kans om zich te bekeren en Gods genade van rechtvaardiging 

te herwinnen. Dit is ook wat er gebeurt met de verloren zoon die 

terugkeert naar zijn vader en door de vader wordt aanvaard  

(Lukas 15:11-32). 
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Door het sacrament van boete en 

verzoening ontvangen we het nieuwe 

leven in Christus. Want onze 

tekortkomingen en zonden worden 

vergeven. Zonde leidt ons tot een 

verbreking van onze relatie met God, 

de schepping en/of de Kerk. Deze 

verbroken relaties kunnen door het 

sacrament worden hersteld, waardoor 

men in het leven een nieuwe start kan 

maken.  
 

In het vernieuwde leven probeert de bekeerde persoon om in 

woord en daad te leven zoals Jezus Christus. Dat betekent 

deelnemen aan  het leven, de dood en de opstanding van Jezus 

Christus. Door dit sacrament krijgen wij de vergeving. En de 

vergeving is een geschenk van God, een geschenk zonder grenzen. 

God stopt nooit met het schenken van vergeving aan mensen. 

Zoals God blijft vergeven, zo moeten mensen voortdurend het 

leven blijven vernieuwen.  

 

Tijdens mijn verblijf hier in Nederland heb ik gemerkt dat we ons 

veel zorgen maken om onze lichamelijke gezondheid. We moeten 
regelmatig sporten. We doen ook aan diëten. We vergeten niet de 

tijd te nemen voor ontspanning. We houden alles zo goed mogelijk 

bij omwille van één doel: het lichaam gezond en aantrekkelijk 

houden. 

 

Iedereen lijkt dus volop bezig te zijn met zijn/haar lichamelijke 

gezondheid. Zijn wij ook gevoelig voor geestelijke gezondheid? Of 

negeren we het? Misschien zijn we gevoeliger voor dingen die 

zichtbaar zijn of die aangeraakt kunnen worden. Maar als we 

erover nadenken, is geestelijke gezondheid veel belangrijker dan 

lichamelijke gezondheid. Jezus kwam in deze wereld niet alleen om  

lichamelijke kwalen te genezen, maar Hij kwam ook om geestelijke 
kwalen, namelijk de zonde, te genezen. 

 

We zouden dus kunnen zeggen dat zonde min of meer een ziekte 

is. Een manier van genezing is het ontvangen van het sacrament 
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van boete en verzoening. In dit sacrament ontmoeten we de 
dokter van alle dokters, namelijk Jezus zelf. Om Jezus te 

ontmoeten in het sacrament van boete en verzoening, is 

nederigheid en berouw nodig, zodat Jezus zelf ons hart zal 

herstellen  en genezen.    

 

Wij geloven dat alleen Jezus zelf ons met God kan verzoenen voor 

alle zonden die wij mensen hebben gedaan (1 Johannes 2:2; 1 Tim 

2:5), omdat er maar één ware priester is, namelijk Jezus Christus 

(Hebreeën 3:1; 7:22-27). De priester kan Jezus niet vervangen. 

Maar Jezus gaf wel de ‘macht’ aan de priesters van de Kerk om 

namens Hem zonden te vergeven. Dit heeft Jezus zelf gezegd 
voordat Hij naar de hemel opsteeg (Johannes 20:21-23):” Vrede 

zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.”  Na deze 

woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvangt de heilige Geest.  Als 

jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven, en vergeven 

jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.” Deze woorden van Jezus 

dienen als basis voor het sacrament van boete en verzoening. 

 

Het is belangrijk om te beseffen dat de genade met betrekking tot 

het sacrament toeneemt: "Buiten of zonder mij kun je niets doen" 

(Johannes 15:5), zegt Jezus. De mens kan niet alleen uit eigen 

kracht vechten voor een heilig leven. Hij heeft genade nodig, die in 

staat is om de menselijke natuur te vervolmaken. Deze genade 
vloeit voort uit het paasmysterie van Christus door de 

sacramenten, inclusief het sacrament van boete en verzoening. 

Deze vrijelijk gegeven genade vereist onze reactie. Door 

regelmatig onze zonden te belijden, hebben we er echt geestelijk 

of psychisch voordeel bij. Een van de mooiste dingen van de 

vergeving van zonden is dat God vergeeft en vergeet! Als je een 

fout maakt, onthoud dan dat GOD ER ALTIJD MET ZIJN LIEFDE IS! 

Pater Klemens Hayon SVD 

 

Vieringen in maart 

Naast het vervallen van de verplichte anderhalve meter afstand en 

van het advies om een mondkapje te dragen bij verplaatsing, 
vervallen ook de beperkende maatregelen bij het ontvangen van 

de heilige communie. De gelovigen hoeven de handen niet meer te 

desinfecteren en ook het ‘kuchscherm’ is niet meer nodig. De 
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voorganger reinigt of desinfecteert wel zijn handen vóór het 
uitreiken van de communie.   

 

De regels ter vermijding van handcontact blijven wel gehandhaafd: 

gelovigen geven elkaar geen hand bij de vredeswens en 

collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van 

de collecteschaal van hand tot hand. 

 

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

eerste weekend van april, geplande (zondags)vieringen. 
 

Datum Dag  EMM MED ARS TB 

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 

12 mrt zat. 2e zondag 

40dagentijd 

13.00 u. E  

Hayon  

 17.00 u. E 

Hayon 

 

13 mrt zon. 2e zondag 

40dagentijd 

10.00 u. E 

Pex 

10.00 u. E 

Hayon 

10.30 u. E 

Vervooren 

10.30 u. W&C 

v. Adrichem 

19 mrt zat. 3e zondag 
40dagentijd 

13.00 u. E 
Kouijzer 

 17.00 u. E 
Kouijzer 

 

20 mrt zon. 3e zondag 

40dagentijd 

10.00 u. E 

Hayon 

10.00 u. W&C 

v. Adrichem 

10.30 u. W&C 

Wielzen 

10.30 u. E 

Kouijzer 

26 mrt zat. 4e zondag 

40dagentijd 

13.00 u. W&C 

Kuhlmann 

 17.00 u. E 

Kouijzer 

 

27 mrt zon. 4e zondag 

40dagentijd 

10.00 u. E 

Dernee 

10.00 u. E 

Hayon 

10.30 u. E 

Kouijzer 

10.30 u. E 

Pex  
2 apr zat. 5e zondag  

40dagentijd 
13.00 u. E 
Kouijzer 

17.00 u. E 
Hayon 

  

3 apr zon. 5e zondag  
40dagentijd 

10.00 u. E 
Hayon 

10.00 u. E 
Smulders 

10.30 u. E 
Kouijzer 

10.30 u. W&C 
v. Adrichem 

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

 

Aswoensdag: dag van gebed en vasten voor vrede in 
Oekraïne  

Paus Franciscus heeft ons opgeroepen om speciaal op Aswoensdag 

te bidden en vasten voor de vrede in Oekraïne. Tijdens de 

vieringen die dag zullen we in de kerk samen voor Oekraïne 

bidden. Ook thuis kunt u dat natuurlijk doen en het hoeft ook niet 

beperkt te blijven tot een gebed op Aswoensdag. U kunt daarbij 

gebruik maken van onderstaand gebed, aangereikt door de 

Nederlandse bisschoppen. 

 

Vredelievende God, 

Wij bidden U om vrede en gerechtigheid in de Oekraïne: 

dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen  
in plaats van oorlog en geweld, 

dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden,  

burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen, 

dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar 

gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking in Europa. 

Dat vragen wij U door Christus, uw Zoon, onze Heer,  

die met U leeft, in de gemeenschap van de heilige Geest, God,  

door de eeuwen der eeuwen. Amen 

 

Financiële hulp aan Oekraïense medemensen  

De stichting Oekraïners in Nederland is een inzamelingsactie 

gestart om Oekraïne te helpen. De opbrengst zal worden gebruikt 
om het leger in hun behoeften te voorzien: rehabiliteren van 

gewonde soldaten, ondersteunen van families van de doden en 

van kinderen die uit de bezette gebieden moesten vluchten. Eind 

februari zijn twee gewonde militairen uit Oekraïne voor revalidatie 
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naar Nederland gekomen. Ook zij worden financieel ondersteund 
door de stichting.  

Donaties kunnen worden overgemaakt aan Stichting Oekraïners in 

Nederland, rekeningnr. NL 97 INGB 0006 5104 66, onder 

vermelding van ‘hulp aan Oekraïne’. Hartelijk dank voor uw gift! 

 

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! Gezien de 

snelle versoepeling van de coronamaatregelen zal reservering voor 

deze viering niet meer nodig zijn. Degenen die niet aanwezig 

kunnen zijn, kunnen via de livestream aan deze parochieviering 

deelnemen. Ga daarvoor naar   

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

   

Doopviering 

De eerstvolgende gemeenschappelijke doopviering vindt plaats op 

zondag 3 april a.s. bij de geloofsgemeenschap Titus Brandsma. Als 

u uw kind die zondag wilt laten dopen, kunt u dat uiterlijk 
maandag 14 maart 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 eerste doopviering daarna vindt plaats op zaterdag 28 mei a.s. 

bij de Emmausgeloofsgemeenschap. Als u uw kind op die zaterdag 

wilt laten dopen, meld u dat dan uiterlijk maandag  

9 mei 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 maart. We bidden om vrede in de wereld, nu in het bijzonder 

om vrede in Oekraïne, om vrede in families en gezinnen en vrede 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live/
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in ons zelf. Om 13.30 uur vangt het gebed aan. U bent van harte 
uitgenodigd om mee te bidden! 

 

Gezamenlijk avondgebed op doordeweekse dagen in de 

veertigdagentijd 

Van maandag 7 maart tot en met woensdag 13 april a.s. bidden 

we op elke doordeweekse dag om 16.30 uur, gezamenlijk het 

avondgebed (vespers) in de pastorie van Maria van Eik en Duinen. 

Mogelijk is dit ook voor u een fijne manier om in de 

veertigdagentijd meer invulling te geven aan uw geloof. De situatie 

in de wereld kan in ieder geval extra gebeden/bidders gebruiken. 

U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.  
 

Kruiswegmeditatie op de vrijdagmiddag   

De gehele vastenperiode tot aan de Goede Week vindt elke  

vrijdagmiddag om 15.00 uur een kruiswegmeditatie plaats, aan de 

hand van geprojecteerde beelden van kruiswegstaties. Elke week 

wordt een andere kruisweg getoond en worden ook andere teksten 

gelezen. Gesproken teksten en gebeden worden afgewisseld met 

muziek en zang, verzorgd door André Vis, Cathia Alkema en 

mogelijk anderen. Als u zich had voorgenomen om tijdens de 

veertigdagentijd meer tijd en aandacht aan bezinning en uw relatie 

met God te schenken, dan is dit misschien voor u een mooie en 

passende manier. U bent van harte welkom op de vrijdagen 4, 11, 
18 en 25 maart, en 1 en 8 april, steeds om 15.00 uur, in de 

Emmauskerk. Aan de kruiswegmeditaties kan ook via de 

livestream worden deelgenomen. Ga daarvoor naar   

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

 

Vastenactie 2022: Je land is je leven 

Van Aswoensdag, 2 maart, tot Pasen, zondag 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.  
Een vertrouwde manier om dat 

te doen, biedt ons de Vastenactie.  

 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live/
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Het thema van de Vastenactie 2022 is: ‘Je land is je leven’. Met dit 
thema steunt Vastenactie een drietal grote projecten: 

• In Guatemala krijgen drie Maya-gemeenschappen juridische 

hulp bij conflicten over landrechten.  

• In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp 

bij het opbouwen van een menswaardig bestaan. 

• In Brazilië ontvangen 60 families materialen en begeleiding bij 

het opzetten van een tuinbouwproject.  

 

Wandelen voor Vastenactie 

Na het succes van vorig jaar organiseert Vastenactie ook dit jaar 

een virtuele wandeltocht. Iedereen die wil, kan in zijn eigen buurt 
wandelen en de afgelegde kilometers op een speciale actiewebsite 

melden. De kilometers van alle deelnemers worden toegevoegd 

aan de gezamenlijke virtuele reis en zo wordt samen een afstand 

van ruim 33.537 kilometer afgelegd. Met het startpunt in 

Guatemala gaat de wandeling zo’n beetje het continent Zuid-

Amerika rond, om weer te eindigen in Guatemala. Op deze 

speciale actiewebsite kun je steeds zien hoe de reis vordert: 

https://www.myvirtualmission.com/missions/142098/wandel-voor-

een-ander-vastenactie 

 

Ook in onze parochie wandelen we 

weer mee voor Vastenactie. Van het 
pastoraal team doen in ieder geval 

de diakens mee en ook een aantal 

diaconale vrijwilligers hebben zich al 

aangemeld. We wandelen gewoon in 

de buurt. Sommigen zullen 

individueel lopen en anderen in een 

groep. Gelukkig kan dat weer.  

Heeft u ook zin om te wandelen en 

wilt u dat graag voor Vastenactie 

doen, meld u zich dan aan bij het 

centraal parochiesecretariaat (voor 

contactgegevens, zie eind van deze 
Nieuwsbrief). Er zal dan contact 

worden opgenomen en afspraken 

worden gemaakt over het 

doorgeven van de gelopen kilometers.  

https://www.myvirtualmission.com/missions/142098/wandel-voor-een-ander-vastenactie
https://www.myvirtualmission.com/missions/142098/wandel-voor-een-ander-vastenactie
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Van donderdag 10 maart tot en met donderdag 7 april a.s., wordt 
elke donderdagochtend een gezamenlijke vastenwandeling 

gemaakt. De wandeling start telkens vanuit de Pastoor van 

Arskerk, na de eucharistieviering van 10.00 uur. Aanmelding is 

niet nodig. Om 11.00 uur start de wandeling met degenen die zich 

dan in de Pastoor van Ars verzameld hebben.  

Nu is het de bedoeling dat de gelopen 

kilometers geld voor Vastenactie opleveren. 

De wandelaars zullen wellicht zelf een duit in 

het vastenzakje doen, maar het zou heel fijn 

zijn als zij door medeparochianen worden 

gesponsord. De wetenschap dat jouw 
inspanning een bijdrage voor het goede doel 

oplevert, stimuleert enorm om te blijven 

wandelen.  

 

Daarom wordt het zeer gewaardeerd als u, in plaats van of 

aanvullend aan uw normale gift aan Vastenactie, een donatie in de 

digitale collectebus van de groep wandelaars van de parochie zou 

willen doen.     

De digitale collectebus bereikt u via deze QR-code (niet direct in te 

lezen in bank-apps maar gewone QR-scanner gebruiken) of 

onderstaande link. 

https://vastenactie.digicollect.nl/rk-parochie-de-vier-
evangelisten?utm_campaign=vastenactie&utm_content=new_actio

n&utm_medium=email&utm_source=digicollect&utm_source=send

grid&utm_medium=email&utm_campaign=website 

 

We zullen u op de hoogte houden van de gewandelde kilometers 

en het met de digitale collectebus ingezamelde bedrag.  

 

Soepmaaltijden voor Vastenactie     

Een andere manier om aan de Vastenactie bij te dragen, is door 

deelname aan de vasten-soepmaaltijd. Tijdens die maaltijd wordt 

aandacht geschonken aan de projecten die door Vastenactie 

worden ondersteund. Een vrije financiële bijdrage door de 
deelnemers aan de maaltijd, levert vaak een mooi bedrag voor de 

projecten van Vastenactie op. De planning van de vasten-

soepmaaltijden in de parochie is als volgt: 

 

https://vastenactie.digicollect.nl/rk-parochie-de-vier-evangelisten?utm_campaign=vastenactie&utm_content=new_action&utm_medium=email&utm_source=digicollect&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&utm_campaign=website
https://vastenactie.digicollect.nl/rk-parochie-de-vier-evangelisten?utm_campaign=vastenactie&utm_content=new_action&utm_medium=email&utm_source=digicollect&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&utm_campaign=website
https://vastenactie.digicollect.nl/rk-parochie-de-vier-evangelisten?utm_campaign=vastenactie&utm_content=new_action&utm_medium=email&utm_source=digicollect&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&utm_campaign=website
https://vastenactie.digicollect.nl/rk-parochie-de-vier-evangelisten?utm_campaign=vastenactie&utm_content=new_action&utm_medium=email&utm_source=digicollect&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&utm_campaign=website
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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. Dit betreft een 

oecumenische soepmaaltijd, in samenwerking met de Bergkerk. 

 

Voor deelname aan de vasten-soepmaaltijd kunt u zich tot uiterlijk  

3 werkdagen vóór de maaltijd aanmelden bij het secretariaat van 

de betreffende geloofsgemeenschap (zie contactgegevens aan eind 

van deze Nieuwsbrief). Deelname aan meerdere vasten-

soepmaaltijden is zeker mogelijk. U bent van harte welkom. Meld u 

wel voor alle maaltijden aan.  
Op donderdag 10 maart, 17.30 uur vindt in de Bergkerk een 

oecumenische soepmaaltijd ten bate van Vastenactie plaats.  

U bent daar ook van harte voor uitgenodigd! Als u aan deze 

maaltijd wilt deelnemen, kunt u zich tot uiterlijk maandag 7 maart 

aanmelden bij het secretariaat van de Titus Brandsma. 

   

Directe financiële steun aan Vastenactie.  

De projecten van Vastenactie kunt u ook met een directe financiële 

bijdrage ondersteunen. Doet u ook mee door middel van een 

donatie in de bussen/kisten die tijdens de vastentijd weer in onze 

kerken zijn opgesteld? Een donatie, rechtstreeks aan Vastenactie, 

is natuurlijk ook prima: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag.  

 

Bezinningsbijeenkomst ‘Paus Franciscus en de armen’  

Op donderdagavond 10 maart verzorgt Jan Maasen, hoofd afdeling 

Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam, een 

bezinningsbijeenkomst, getiteld 

‘Paus Franciscus en de armen’.   

Tijdens deze 

bezinningsbijeenkomst 

verdiepen we ons via 

verschillende werkvormen in 

paus Franciscus’ gedachten over 
de armen: we bespreken onder 

andere enkele diaconale 

sleutelteksten uit de Bijbel en 

we bezinnen ons op een paar kernfragmenten uit documenten van 
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paus Franciscus. De bijeenkomst vindt plaats in de pastorie van 
Maria van Eik en Duinen en begint om 19.30 uur. U bent van harte 

welkom. Wel graag vooraf aanmelden bij het secretariaat van 

Maria van Eik en Duinen.   

 

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, toegang: € 5,-. Reserveren kan 

tot 14 maart via www.dezinnen.nl of info@dezinnen.nl. 

 

Nieuwe activiteit: Bijbellezen met methode Lectio Divina 
Op woensdagavond 23 maart a.s. verzorgen Nick Laarakkers en 

diaken Jos van Adrichem een bijeenkomst ‘Bijbellezen volgens de 

methode Lectio Divina’. Dit is  een heel oude monastieke methode 

om de Bijbel te lezen en deze te overdenken. Lectio Divina gaat  

uit van een viervoudige weg voor 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 de bijeenkomst staat de 

evangelielezing van de zondag centraal. Voor deelname is geen 

specifieke bijbelkennis of theologische achtergrond nodig. Het gaat 

er om door oefening de tekst meer tot je te laten spreken. De 

bijeenkomst vindt plaats in de pastorie Maria van Eik en Duinen en 
begint om 19.30 uur. Graag vooraf aanmelden bij het secretariaat 

van Maria van Eik en Duinen. Aan het eind van de bijeenkomst zal 

deze worden geëvalueerd en besproken of ze een vervolg krijgt. 

mailto:info@dezinnen.nl
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Doe dus vrijblijvend mee om te ondervinden of deze wijze van 
bijbellezen iets voor je is. Graag tot 23 maart! 

 

Oecumenische gespreksgroep 

over het Groene normaal 

& Genieten van genoeg 

 

In 2020 schreef Alfred Slomp het 

boekje ‘Het Groene Normaal’. Dit  

daagt ons uit om stil te staan bij onze manier van leven: ligt er 

niet een opdracht om groener en socialer uit de coronacrisis te 

komen? In het boekje interviewt Alfred Slomp tien groene en 
inspirerende christenen, die ons uitnodigen om aan te haken bij de 

wave van duurzaamheid die al langer is ingezet. Van politica tot 

weerman, van kloosterzuster tot boer en filosoof. Op een drietal 

avonden in de veertigdagentijd zetten we telkens één van deze 

interviews centraal en spreken we met elkaar over wat ons raakt 

en wat ons in beweging zet. Op een vierde avond (in mei) 

bespreken we vervolgens één of twee hoofdstukken uit het boekje 

‘Genieten van genoeg’. Een boekje dat je aanzet om op een andere 

manier te kijken naar onze opdracht om voor de aarde te zorgen.  

We doen deze avonden om en om in Bergkerk en H. Familiekerk. 

Pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld hebben afwisselend 

de leiding. 
 

Graag aanmelden bij Martine (me.nijveld@ziggo.nl /06 16 733 

742) of Duncan (dr.wielzen@p4ev.nl / 06 28 327 571), uiterlijk  

1 week vóór de geplande datum. U hoort na aanmelding welke 

hoofdstukken we gaan bespreken (fijn als u deze vooraf leest). U 

kunt de boekjes via ons aanschaffen voor de aankoopprijs of 

eventueel door middel van  een vrijwillige bijdrage.  

 

Data, locatie en tijd:  

dinsdag 8 maart, Bergkerk, 19.30 uur 

dinsdag 22 maart, H. Familiekerk, 19.30 uur 

dinsdag 5 april, Bergkerk, 19.30 uur 
dinsdag 17 mei, H. Familiekerk, 19.30 uur 

 

  

mailto:dr.wielzen@p4ev.nl
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Mededelingen van het parochieteam 
 
Livestreamvieringen 

Ondanks de verdere versoepeling van de coronamaatregelen 

blijven we elke zondag en bij hoogfeesten op andere dagen de 

eucharistieviering in de Emmaus via de livestream aanbieden, 

speciaal voor de parochianen die om gezondheidsredenen niet in 

staat zijn om naar de kerk te komen. Op deze manier kunnen zij 

toch met de parochie verbonden blijven. De viering via de 

livestream is te bereiken via 

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

 

Collecte  

In plaats van een bijdrage op de collecteschaal 
in de kerk vindt u het misschien handiger om 

uw collectegeld één keer in de zoveel tijd over 

te maken aan de parochie. Dat kunt u doen aan 

bankrekening 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.  

 

Berichten uit onze geloofsgemeenschappen 
 

Steun bij rouw om een verlies  

In onze parochie bestaat een contactgroep waarvan de leden 

aandacht geven aan mensen die te maken hebben met rouw of 

verlies. Als de eerste maanden na afscheid van een dierbare 

voorbij zijn, kunnen stilte, verdriet, en gemis vaak meer naar 

boven komen. Mocht u dan wat steun kunnen gebruiken, willen we 

er graag voor u zijn. Een individueel gesprek na de zondagsviering 

in de kerk, bij u thuis, of telefonisch contact behoren tot de 

mogelijkheden. Ook bieden we de gelegenheid om deel te nemen 
aan een gespreksgroep van 4 -5 bijeenkomsten met max. 8 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live
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personen, zodat u met lotgenoten kunt delen wat het zeggen wil 
om een periode van rouw door te maken. 

 

Mocht u een vraag hebben of contact willen, belt u gerust naar een 

van de volgende personen: 

Ria Scholtes                    070-3608691                  

Tineke Hafkemeijer      070-3972897/06-15860523 

Duncan Wielzen, pastor    06-28327571 

 

Mailen kan ook, via: crv@rkparochiedevierevangelisten.nl 

 

Op weg 
 

neem even de tijd 

- heel even maar - 

om je naaste te zien 

te ontmoeten op je weg. 

 

neem even de tijd 

- heel even maar - 

om te kijken 

waar je kunt helpen op je weg. 

 

neem even de tijd 
- heel even maar - 

om te genieten 

dankbaar te zijn op je weg. 

 

 

neem even de tijd 

- heel even maar - 

om gelukkig te zijn 

door een ander de ruimte 

te geven op je weg. 

 

Church of Our Saviour steunt de Parochiële Noodhulp  
Jaren geleden zijn - op initiatief van 

Jacques van der Meer -   enkele 

actieve parochianen van de Emmaus 

betrokken geraakt bij de Church of 

Our Saviour, gelegen aan de 

Bezuidenhoutseweg.  Dit is een 

Engelstalige Rooms-Katholieke kerk 

met veel parochianen vanuit de 

internationale organisaties die in Den 

Haag en omgeving gevestigd zijn. Het 

zijn hoofdzakelijk werknemers, die 

veelal voor een aantal jaren in 
Nederland worden geplaatst en in 

deze kerk welkom zijn. Voornoemde 

‘Emmausgangers’ zijn een periode 

heel actief geweest in beide 

mailto:crv@rkparochiedevierevangelisten.nl
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parochies. Op een zeker moment kwam het noodhulpproject ter 
sprake en is stap voor stap de steun voor de Noodhulp vanuit de 

Church of Our Saviour op gang gekomen. De afgelopen jaren heeft 

dit geleid tot een jaarlijkse voedselinzameling.  

Ook dit jaar werd er weer een zogenaamde ‘Food-drive’ 

georganiseerd met een buitengewoon grote opbrengst aan 

houdbare levensmiddelen als resultaat. Een grote hoeveelheid 

dozen met koffie, thee, rijst, pindakaas, rookworsten en nog veel 

meer levensmiddelen werden op 9 februari met een grote 

aanhangwagen naar de kerk gebracht. De lege voorraadkasten 

konden weer worden gevuld met allerhande levensmiddelen. Tot 

onze verbazing ontvingen wij ook nog een cheque van € 1.850,-- 
te besteden aan verse producten zoals groenten, fruit, vlees en 

vis.      

    

Op  uitnodiging van pastoor Sjaak de Boer hebben enkele 

vrijwilligers, betrokken bij de Noodhulp, de kerkdienst op 13 

februari bijgewoond. De kerk was vol – voor het eerst na de 

versoepelingen vanwege corona – met opvallend veel jonge 

gezinnen met kinderen en leraren van christelijke scholen. Langs 

het priesterkoor stonden allerhande houdbare levensmiddelen  

uitgestald, ook weer bestemd voor de Noodhulp en een deel voor 

de Voedselbank. Het priesterkoor was versierd met ballonnen in de 

vorm van harten. Die verwezen naar Valentijnsdag. Tijdens de 
preek werd aandacht 

geschonken aan de heilige 

Valentinus (zie pastoraal 

woord in de Nieuwsbrief 

van februari). Het werd 

een feestelijke mis waarin 

de kinderen op een 

aansprekende manier 

werden betrokken bij de 

dienst. Aan het slot van de 

viering heeft de secretaris 

van ons parochiebestuur - tevens vrijwilliger bij de Noodhulp - 
gelegenheid gekregen om, namens de vrijwilligers en de arme 

families, een dankwoord uit te spreken aan de hartelijke en gulle 

gevers.  
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Na de viering zijn een aantal ouders met zo’n dertig kinderen naar 
de Emmauskerk gekomen.  

Zij brachten tassen met levensmiddelen met zich mee. Wij hebben 

ze natuurlijk hartelijk ontvangen met koffie, thee en limonade en 

koek.  Na een welkomstwoord hebben zij een rondtoer in de kerk 

gekregen en ook de noodhulpruimte bekeken en alle 

bijeengebrachte spullen met eigen ogen kunnen zien. De afsluiting 

vond plaats in de dagkapel waar de kinderen vragen mochten 

stellen en dat ook enthousiast deden. En zo kwam er in de loop 

van de middag een eind aan een schitterende ervaring  voor alle 

aanwezigen. Wij zien de blije en dankbare gezichten van de arme 

families (gezinnen met opgroeiende kinderen, asielzoekers, 
alleenstaande ouderen en daklozen) al voor ons als wij ze kunnen 

verrassen met een goedgevulde tas levensmiddelen. Wij hopen dat 

deze geweldige samenwerking tussen beide parochies nog lang 

kan worden voortgezet.   

De vrijwilligers van de Parochiële Noodhulp 

 

Dierbare overledenen van de afgelopen periode 

Overleden: Bijzonderheden  

Ans Wassenaar-Klei, 
op 21 januari, in de 
leeftijd van 94 jaar 

Ans wilde in haar leven een ‘welkom’ mens 
zijn en daar is ze in geslaagd. Naast de zorg en 
aandacht voor haar man en kinderen, stond ze 
voor anderen klaar, nam ze soms zelfs een 
tijdje op in haar huis. Ze had een zwak voor 
kwetsbare en kansarme kinderen. Voor haar 
gold het motto ‘Laat niet verloren gaan één 
mensenkind’. Door deze levenshouding had 
Ans, naast haar eigen gezin, een aantal 
‘bonus’ kinderen, - klein- en achterklein-
kinderen waarvan ze evenveel hield. Voor haar 
was iedereen van gelijke waarde.   

Anne-Marie 
Soekander-Saät, op 
26 januari, in de 
leeftijd van  
76 jaar 

Anne was geboren in Suriname en gelukkig 
getrouwd met Hendrik. Ze hield intens van 
haar familie en was zeer betrokken bij het wel 
en wee van de gezinnen van dochter Angela en 
jongere zus Toetie. Ze was parochiaan in de 
Emmauskerk waar ze veel kaarsjes heeft 
gebrand bij moeder Maria. 
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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 Nieuwsbrief de volledige 

uitwerking van weer twee ‘Kerkbalans-interviews’ opgenomen. In 

deze Nieuwsbrief zijn dat de interviews met Conny Wellner en 

Mieke van der Akker.  
 

Conny Wellner, parochiaan van de geloofsgemeeenschap Pastoor 

van Ars: 

Ik ben afkomstig uit een streng gelovig gezin. Zondags twee keer 

naar de kerk en vaak ook doordeweeks. Toen ik getrouwd was,  

heb ik zo’n 10 jaar de kerk ‘losgelaten’, maar kwam er steeds 

meer achter dat ik de kerk nodig had. Een kern van waarheid. 

Gesteund door de evangelieteksten. In dat evangelie zit jouw 

antwoord. Ik had het gevoel dat er iemand achter me stond, zeker 

in moeilijke tijden. Het gaf me heel veel steun. Ik ging naar de 

kerken Christus Koning en Onbevlekt Hart van Maria in Mariahoeve 

en Marlot. Ik heb daar 25 jaar de kinderwoorddienst gedaan.  
Ik ben een half jaar geleden verhuisd en nu woonachtig op een 

steenworp afstand van de Pastoor van Arskerk. Deze kerk kende ik 

al omdat mijn zoon daar in het koor van Connection heeft 

gezongen. Ik werd er warm ontvangen, kwam al snel in gesprek 

met mensen, met als resultaat dat ik nu als vrijwilliger meedraai in 

de koffiegroep en daarvan het rooster maak. Ik vind de kerk van 

Joyce ’t Hoen, op  
3 februari, in de 

leeftijd van 68 jaar 

Zie de beschrijving onder ‘Uit de Pastoor van 
Ars’.  

Ria Prins-Schoorl, op 
27 februari, in de 
leeftijd van 92 jaar 

Zie de beschrijving onder ‘Uit de Emmaus’. 
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buiten niet echt mooi, maar van de 
binnenkant wel. De akoestiek is goed 

en wat nog belangrijker is: de sfeer is 

bepalend!  

De toekomst van de kerk lijkt er 

somber uit te zien, maar God heeft 

hier zelf de hand in. Als er ergens een 

deur dicht gaat, gaat er een andere 
open. De kerk blijft voortbestaan, 

wellicht op een andere manier. God 

laat ons niet in de steek! Ik vind de 

vergelijking met een plein heel 

treffend. God is het middelpunt, het 

plein. Naar het plein leiden vele 

wegen, de een bewandelt de weg, met een bepaald  godsbeeld, de 

ander bewandelt een andere weg ook met een godsbeeld, maar we 

komen allemaal op hetzelfde plein, dus bij God uit…. 

Mieke van der Akker, parochiaan van de geloofsgemeenschap Titus 

Brandsma: 

In mijn jeugd ging ik met mijn ouders en broers naar de  

noodkerk aan de Haagweg. Daarna naar de Pauluskerk aan de 

Mgr. Nolenslaan. De kerk trok mij vooral vanwege de beleving,  

de vormgeving en de sfeer. Natuurlijk ook de gemeenschap en het 

vertrouwen dat de kerk, het geloof, biedt. De liturgische beelden 

vind ik prachtig. Naast het geloof zie ik vooral de culturele kant 

van de kerk. Uiteindelijk heeft dat ook raakvlakken met het beroep 

dat ik tot mijn pensioen heb uitgeoefend: docente textiele 

werkvormen in het beroepsonderwijs. Na mijn pensioen ben ik 
vrijwilligster geworden in diverse verpleeghuizen. Voor mij was het 

persoonlijke contact met de bewoners heel belangrijk. Ook heb ik 

meegeholpen met het restaureren van de paramenten in de 

Antonius Abt. (paramenten zijn  alle katholieke liturgische 

voorwerpen van textiel). Bij Martin Mandaliev heb ik leren icoon 

schilderen, dat ik veel jaren heb gedaan. De historie, vormgeving 

en techniek spreekt mij aan. Na de sluiting van de Pauluskerk, ben 

ik gaan ‘shoppen’ en uiteindelijk weer in de H.Familiekerk, oftewel 

de Titus Brandsmageloofsgemeenschap teruggekeerd. Daar ben ik 

op vrijdag werkzaam op het secretariaat en tevens gastvrouw. 

Sinds zes jaar begeleid ik met anderen een handwerkclub met zo'n 
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20 dames, een heel divers gezelschap 
uit verschillende wijken in Den Haag. 

Door corona zijn er vele mooie 

werkstukken thuis gemaakt en ook veel 

poppen, sjaals, mutsen en dergelijke 

voor de diaconie. Gemeenschap is 

belangrijk. Maar niet een gesloten 

gemeenschap in een gesloten gebouw, 

wel een open gemeenschap, waar 

ruimte is voor iedereen. We moeten een 

open kerk zijn, dat moet niet van 

‘bovenaf’ gebeuren, maar vooral  
vanuit onze 

gemeenschap: de buurt/wijk bij 

activiteiten betrekken en vooral hiermee 

binding zoeken. Dan heb ik vertrouwen 

in de toekomst van onze kerk. 

 

Uit de Pastoor van Ars 

 

Verslagenheid door plotseling overlijden Joyce ‘t Hoen 

Op 3 februari overleed onverwacht Joyce t Hoen (geboren 7 

november 1953). Sinds enige jaren kwam zij met vriendin Beppie 

trouw naar de vieringen in de Pastoor van Ars. Haar directe 

betrokkenheid leidde tot haar kerktoetreding tijdens de 

Pinksterviering in 2021. Pater Vervooren doopte haar en diende 

namens de bisschop het H. Vormsel toe, waarna ze haar eerste  

heilige communie deed. Joyce was ook direct beschikbaar als 
vrijwilliger: als lid van het koffieteam, waar zij met haar 

innemende vriendelijkheid onze harten stal. Met kerst stroopte ze 

haar mouwen op voor een grote poetsbeurt in de kerk. Op zondag 

30 januari was zij nog in de kerk. Die zondag lazen wij uit Paulus, 

zijn Hooglied op de liefde (1 Korintiërs 13): “Al spreek ik de taal 

van mensen en engelen, als ik de liefde niet heb, ben ik een 

galmend bekken of een schelle cimbaal....De liefde is geduldig en 

vriendelijk. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles 

verduurt zij. De liefde vergaat nooit. Nu zien wij nog in een 

spiegel, raadselachtige dingen, maar straks zien we van 

aangezicht tot aangezicht. Deze drie dingen blijven altijd bestaan: 



22 
 

geloof, hoop en liefde. Maar de grootste van deze is de liefde.”. 
Sprakeloos zijn we bij haar plotselinge dood. Maar dit geloven we: 

de liefde vergaat nooit, die blijft bestaan. Zoals het Hooglied (8,6) 

zingt: “Sterk als de dood is de liefde.” Op 13 februari is door haar 

moeder, samen met vriend Peter en vriendinnen Jo-Ann en Beppie, 

het herinneringskruisje in de Ars geplaatst. Het afscheid vond 

plaats op 11 februari in Crematorium Haagse Duinen. 

 

Focolare  

Een tijd terug, tijdens een gesprek met Ineke Giezeman in de 

Bergerie, vertelde ik dat mijn man en ik elkaar hadden leren 

kennen als jongeren, actief binnen de Focolarebeweging. Ik was 
toen net klaar met mijn opleiding (in Portugal) 

en deed een 6-maandse stage in een bedrijf in 

Utrecht, terwijl Maarten net terug was van een 

jaartje in Italië en ging solliciteren voor zijn 

eerste echte baan. De Focolarebeweging was 

niet bekend bij Ineke, zo kwamen we tot het 

idee om dit stuk te schrijven voor de 

Nieuwsbrief.  

 

Wat is de Focolarebeweging 

Zoals andere bewegingen binnen de Rooms-Katholieke kerk, is ook 

de Focolarebeweging ontstaan vanuit de beleving van het 
evangelie, of een specifiek aspect daarvan, door een groep leken. 

In dit geval vond dit plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog in 

Noord-Italië waar een groep jonge volwassenen geïnspireerd 

raakte door de woorden: “Want waar twee of drie verenigd zijn in 

mijn Naam, daar ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:20). Zo 

werd hun levensmissie het steeds bewerkstelligen van de 

aanwezigheid van Jezus door de christelijke, broederlijke liefde te 

beoefenen. In de decennia daarna groeide Focolare tot een 

beweging met internationale aanwezigheid, maatschappelijke 

activiteiten en spirituele vorming, gericht op verschillende 

leeftijdsgroepen maar ook op gezinnen, parochies, de oecumene 

en de interreligieuze dialoog. Vanuit de spirituele identiteit van 
deze beweging kwam ook een visie op verschillende terreinen van 

de maatschappij voort, zoals het onderwijs, de kunst en de 

economie. 
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Persoonlijk 
Het contact met Focolare heeft mij de kans gegeven een 

persoonlijk en bewuste keuze te maken voor God in mijn leven. 

Hoewel ik in een katholiek gezin en omgeving ben opgegroeid en 

dus goed bekend was met de boodschap en de tradities van de 

Kerk, heb ik als tiener, en later als jong volwassene, kunnen 

meemaken dat het actief beleven van de christelijke boodschap 

een duidelijke invulling geeft aan alle aspecten van mijn leven. Dit 

heeft mijn ontwikkeling sterk getekend en veel beslissingen in mijn 

leven zijn hierdoor beïnvloed. Nadat ik een aantal jaar 

werkervaring had opgedaan, zocht ik een andere weg in de 

professionele zin waardoor ik concreter kon bijdragen aan de 
maatschappij. In dat proces werd ik sterk geïnspireerd door de 

sociale projecten van Focolare; tijdens een reis in de Filipijnen, 

waar mensen zich inzetten voor een betere toekomst voor 

gezinnen uit arme gebieden. 

Een ander voorbeeld was de keuze van een locatie voor onze 

trouwdag in de zomer van 2009. We zochten een plek die voldeed 

aan alle praktische vereisten maar, ook heel belangrijk, die een 

afspiegeling was van de belangrijkste waarden in ons gezamenlijk 

leven. Zo kwamen we bij Marienkroon terecht, een prachtige abdij 

in Brabant waar een gemeenschap van Focolare zich huisvest, een 

plek waar mensen zich heel snel thuis voelen. In de intieme kapel 

en de charmante tuinen van deze middeleeuwse abdij hebben we 
een prachtige dag gevierd met onze dierbaren om ons heen. 

Door verschillende omstandigheden is onze deelname aan de 

activiteiten van Focolare in de afgelopen jaren minder actief 

geworden. Maar de geest en de boodschap daarvan blijven voor 

ons onveranderd, dit beleven we niet alleen als gezin maar ook in 

de broederlijke sfeer die wij steeds meemaken in onze 

parochiegemeenschap.  

 

Informatie over Focolare in Nederland vindt u op 

www.marienkroon.nl. Voor een voorbeeld van de maatschappelijke 

projecten, bezocht tijdens mijn reis in de Filipijnen: 

www.bukaspaladfoundation.org. 
Rosa van der Biezen 

 

  

http://www.marienkroon.nl/
http://www.bukaspaladfoundation.org/
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Uit de Emmaus  
 

Ria Prins overleden, nog geen  

14 dagen na stoppen als vrijwilliger 

Ria Prins had 14 februari j.l. afscheid 

genomen van de werkgroep 

kerkschoonmaak in de Emmaus, onder 

het genot van een kopje koffie, een 

gebakje en een bloemetje. Ruim 50 

jaar was zij een stuwende kracht bij 

kerkschoonmaakheden. Eerst de Pius X, 

daarna de Onze Lieve Vrouw 
Altijddurende Bijstand in Moerwijk en 

vanaf 2006 in de Emmaus. Zij was zeer 

vitaal en werkte met gemak een 

jongere voorbij. Wanneer de parochie met de bus naar Brielle 

ging, nam Ria de fiets. Helaas was zij genoodzaakt door 

lichamelijke klachten afscheid te nemen van het vrijwilligerswerk. 

Niemand had kunnen bedenken dat zij kort daarna zou overlijden. 

 

Nachtwake (Nacht Witte Donderdag op Goede Vrijdag) 

In het kader van ‘save the date’ berichten we 

u alvast dat er in de nacht van Witte 

Donderdag (14 april) op Goede Vrijdag (15 
april) in de Emmauskapel een nachtwake zal 

worden gehouden. Deze vangt na de 

plechtigheden van Witte Donderdag aan, en 

duurt tot ca. 6.00 uur vrijdagochtend. Het is 

een stille wake die wordt afgewisseld met 

gebed en/of zang. Steeds is een lid van het 

pastoraal team, het bestuur, of de 

pastoraatgroep van de Emmaus aanwezig. 

Wie wil, sluit zich er in stilte bij aan. De nachtwake is het ingaan 

op het verzoek van de Heer, enkele uren voordat Hij verraden 

wordt. “Waak hier met Mij en bid.” De leerlingen hielden het niet 

vol. “Konden jullie dan niet één uur wakker blijven met mij?” 
Tijdens de nachtwake willen we inderdaad bij Hem blijven en 

bidden voor allen die om welke reden dan ook het leven als een 

nacht ervaren. U bent van harte uitgenodigd om, in deze 
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bijzondere nacht, samen te waken en te bidden. Tijdens de 
nachtwake liggen er boekjes ter meditatie.   

De nachtwake wordt afgesloten met een woord- en gebedsviering 

en aansluitend een sober ontbijt. Voor meer informatie: 

secretariaat geloofsgemeenschap Emmaus 070 – 3665562. 

Peter The 

 

Uit de Maria van Eik en Duinen  

 

Een lapje 

Op tafel ligt een wollen lap. Eén van de kinderen 

bracht hem mee van een verre reis. Lokaal 
weefwerk in mooie felle tinten rood. Yanu keek 

ernaar. Hij vond het mooi.  

Zo kwam hij te vertellen over zijn land, Timor. 

Hij vertelde over thuis, over zijn ouders, over 

zijn zussen en broer en over de familie. Een 

band die naar allerlei kanten reikte. Zijn moeder 

weefde ook allerlei mooie taferelen. Heel mooi, 

dat ontdekte ik toen ik jarig was. Yanu kwam 

wat verlegen uit de hoek met een pakje. Ik 

dacht eerst dat het een chocoladeletter was (ik ben begin 

december jarig), maar het was  een geweven motief, dat hij van 

thuis had meegekregen. Yanu was nog niet zo lang in Nederland, 
maar hij wilde graag Nederlands leren en hier 

meedoen, ervaringen opdoen en uiteindelijk als 

priester ergens werken.  Maar ja, die weg is 

lang. De taal is een barrière waar je best wel 

moeite voor moet doen. En hij zette nog maar 

net de eerste stappen.  

Maar nu kijk ik af en toe naar dat lapje. Er ligt 

een heel verhaal in besloten. Een klein stukje 

van dat verhaal vertelde ik hierboven. Maar er 

is meer te vertellen, niet over Yanu, maar over 

zo’n geweven lapje.  

Het kan wat uitdrukken door het motief dat erin is geweven. U ziet 
het meteen, denk ik. Het is een tafel klaar voor de maaltijd des 

Heren, een kruis in het midden, twee brandende kaarsen aan 

weerszijden.  Een geweven lapje, draden die met elkaar verbonden 
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iets tot stand brengen. Schering en inslag die zorgen voor 
samenhang.  

Zo’n lapje is ook een beeld van een parochie. Mensen die samen 

iets moois tot stand brengen. Niet allemaal het zelfde, soms 

iemand die dwars ligt, maar mensen die met elkaar een hecht 

verband vormen. Net als zo’n lapje is het nodig dat iedereen mee 

doet. Trek er maar eens een draad uit, dan ziet het er meteen niet 

meer uit.  

Soms moeten we er moeite voor doen om met 

de anderen samen te werken, om te voelen wat 

anderen bezig houdt. Moeite doen om de zaak 

bij elkaar te houden, ieder op zijn eigen plaats! 
Dat lijkt mij een mooie opgave voor de komende 

periode. Op weg naar Pasen ons best doen om 

voor de ander iets te betekenen, om iets voor 

een ander over te hebben, om te zoeken naar 

wat ons bindt. Zo weven wij een hechte 

gemeenschap. Geen lapje voor het bloeden, 

maar een kunstwerk! 

Gerard van Dijk 

 

Communicantjes stellen zich voor 

Sinds 23 januari worden 14 communicantjes voorbereid om 

zondag 22 mei hun eerste heilige communie te doen. Af en toe 
komen deze kinderen halverwege de viering de kerk in.  

Deze kinderen zullen 20 maart worden voorgesteld aan de overige 

parochianen. Ik hoop dat u ze ook zult verwelkomen, zodat deze 

kinderen zich op hun gemak voelen in onze parochie. Natuurlijk 

hopen wij u ook zondag 22 mei te mogen verwelkomen als deze 

belangrijke gebeurtenis plaatsvindt. 

Anja de Kok, werkgroep voorbereiding eerste heilige communie  

 

Uit de Titus Brandsma  

 

Dank aan deelnemers groetenactie 2021 

Hartelijk dank voor uw medewerking aan de Groetenactie 2021 
van Amnesty Den Haag. Dit jaar werden 586 kaarten afgenomen 

en verstuurd vanuit Den Haag. Een mooi resultaat! 

We weten dat de mensen die de kaarten ontvangen zich gesteund 

voelen. Voor ons, wonend in een samenleving waar de persoonlijke 
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vrijheid en meningsuiting wordt beschermd, is het moeilijk zich 
voor te stellen hoe het is om te leven in een land waar je vanwege 

je overtuiging of vreedzaam protest het risico loopt mishandeld, 

gearresteerd of zelfs vermoord te worden. 

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking. 

Namens Amnesty Den Haag, Cornelis Schouten. 

 

Kinderwoorddiensten weer van start 

In februari zijn we, na heel lange tijd, weer begonnen met 

kinderwoorddiensten (KWD) in de Titus Brandsmakerk.  

Iedere tweede zondag van de maand zijn alle kinderen welkom om 

hier bij ons aan mee te doen. We hebben een nieuwe enthousiaste 
groep mensen die dit begeleiden. We lezen uit de kinderbijbel en 

gaan met dit verhaal op creatieve wijze aan de slag. Wij hebben er 

heel veel zin in!! Kom jij / jullie ook? De eerstvolgende  

kinderwoorddienst is op zondag 13 maart, tot dan! 

Groetjes van de KWD groep,  

Linnet, Rebecca, Dieneke, Sander en Miranda  
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De triomfbogen in de Heilige Familiekerk 
Aangezien we dit jaar het eeuwfeest vieren van de H. Familiekerk, 

stuurde Gerard van Dijk ons onderstaande interessante informatie 

over de opvallende schilderingen op de boog vooraan in de kerk. 
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De schilderingen zijn pas in de vijftiger jaren aangebracht. Het was 

een cadeau van de parochianen bij het gouden priesterjubileum 

van pastoor Annegarn. 

 

De kerk, een gebed in steen                                                                                                                                                                                     

De kerk is allereerst ingericht op gebed. Dat zie je in één 

oogopslag als je binnenkomt. De schilderingen van Adriaan van 

der Plas vragen meteen de aandacht. Dat is ook mooi om mee te 

beginnen. Op de eerste boog zijn musicerende engelen afgebeeld. 

Ze herinneren aan de eerste woorden van het (oude) voetgebed, 

dat wij baden bij het begin van de H. Mis. Ik mag opgaan naar   
het altaar van God, naar de God van mijn vreugde. Helemaal 

bovenin de boog, rond het priesterkoor, een afbeelding van de 

heilige Drie-eenheid, Vader, Zoon en heilige Geest. Onze Hulp is in 

de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan 

gaat de schilder verder. U kent de tekst, Ik belijd voor de 

almachtige God, voor de H. Maria altijd maagd, voor de heilige 

aartsengel Michaël de heilige apostelen Petrus en Paulus en alle 

heiligen. 

En dat is precies wat er is afgebeeld. Aan de linkerzijde Maria met 

het kind Jezus, dat moeder stevig vasthoudt, maar ons in de kerk, 

verwachtingsvol aankijkt. Naast Maria haar moeder Anna. 

Daaronder Michaël, de bestrijder van het kwaad en Johannes de 
Doper, de voorloper. Tussen Maria en Michaël is Franciscus 

afgebeeld, met de stigmata. Maria Goretti is het meisje van een 

jaar of twaalf dat, in onze tijd nog, werd belaagd door een jongen, 

maar flinke weerstand bood en het met de dood moest bekopen. 

Voor zij stierf vergaf zij de jongen. Catherina van Alexandrië is één 

van de veertien noodhelpers. Zij slaagde erin vijftig filosofen te 

overtuigen van haar geloof, maar werd toch veroordeeld tot de 

dood op het rad. Maar het rad brak en zij werd uiteindelijk 

onthoofd.  

Aan de rechterzijde vinden wij Sint Jozef, de man van Maria en zijn 

verre voorvader, Koning David. Het dichtst rond de troon van de 

Allerhoogste treffen wij dus de Heilige Familie. Kerkvader 
Augustinus en de Kleine Theresia van Lisieux die het geloof 

uitdiepte en ons de weg wilde wijzen naar volmaaktheid. Petrus, 

de steenrots, afgebeeld met de kerk, gebouwd op ‘zijn’ rots, maar 

ook de haan die aan zijn zwakheid herinnert en Paulus, met het 
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zwaard, de vurige verkondiger van het geloof. Johannes Bosco 
(Don Bosco) werkte onder de straatkinderen van Turijn. Hij is 

afgebeeld met een jongen, misschien wel Dominique Savio, zijn 

leerling, die de jongste heilige is die geen martelaar was.                                                                              

Zo is dus de hele gemeenschap van heiligen verenigd rond het 

altaar van de Heer. Maar ook wijzelf zijn afgebeeld in de beide 

mensen onderaan. Links de mens die zich gelovig neerbuigt en 

rechts de mens die opziet naar de Vader, de Zoon en de heilige 

Geest, naar de verlichting van het geloof en daarvoor zijn ogen 

afschermt. Vijf broden en twee vissen (links) herinneren ons hoe 

de Heer ons voedt en het graan en de druiven (rechts) verwijzen 

naar vruchten van de aarde, ook in kerken. Werk van onze 
handen, dus naar de dienst van het altaar, waaromheen ook wij 

verenigd zijn met de Heer en met wie ons voorgingen.  

Zo ongeveer luidde de toelichting die de kunstenaar waarschijnlijk 

in zijn hoofd had. Wie hij was? Adriaan van der Plas, geboren in 

Rotterdam op 31 januari 1899. Hij maakte meerdere 

wandschilderingen. 

 

Activiteiten in relatie met onze parochie  
 

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. 
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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.  

Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154. 
Toegang: € 10,-. Reserveren kan tot 3 maart via: 

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

 

Reminder: Bedevaart RK Den Haag naar Lourdes  

De Parochies de Vier Evangelisten en Maria Sterre der Zee gaan 

samen naar Lourdes. Pastor Tom Kouijzer en Pater Vincent Wang 

zullen deze bedevaart die plaatsvindt van 6 tot en met 14 mei a.s.,  

geestelijk begeleiden.  

Voor als u geïnteresseerd bent, zijn bij elke geloofsgemeenschap 

folders en aanmeldingsformulieren beschikbaar. Wilt u eerst meer 

over deze pelgrimage weten, laat u dan door de contactpersoon 

van de geloofsgemeenschap of de leden van de werkgroep 
bedevaarten RK Den Haag 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 

 

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 

 
  

http://www.dezinnen.nl/
mailto:cisca.vandersluijs@gmail.com
mailto:m.s.bleumer@planet.nl
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Bedevaartreizen naar Banneux 
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité Bisdom-Rotterdam 

verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de 

Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. 

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende 

momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. 

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de 

eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. 

 

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: 

**  Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van  

      vrijdag 13 mei t/m dinsdag 17 mei 2022. 
   kosten slechts € 310.- 

**  Een ééndaagse bedevaart op zaterdag 28 mei 2022. 

   kosten slechts €60.-                              

**  Een tweedaagse bedevaart op 18 en 19 juni 2022. 

   kosten slechts €132.50 

Voor aanmelding en verdere informatie over het programma, zie 

de website www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl  

Ook kunt u voor meer informatie één van de contactpersonen 

mailen of bellen: 

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan 

tel. 015  3693148   e-mail : paula_opstal@hotmail.com 

Dhr. G.J. de Bruijn 
tel. 070  3205872   e-mail : gerard.debruijn@planet.nl 

 

Iets voor jou? 

 

Priester of diaken worden 

Heb je er wel eens over 

nagedacht of God je roept om 

priester of diaken te worden? 

Ben je tussen 18 en 45 jaar en 

wil je weten hoe je je roeping 

kunt onderzoeken? Kom dan 

op zondag 13 maart a.s., van 

14.00 tot 16.00 uur, naar de 

Oriëntatiedag bij het Centrum 
voor priester- en 

diakenopleiding Vronesteyn.  

mailto:gerard.debruijn@planet.nl
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Graag vooraf aanmelden bij w.broeders@bisdomrotterdam.nl. 
Scan de QR-code of ga naar 

https://youtu.be/1lICAJ7BBtI  

en bekijk de video ‘Priesterstudent Arno Aardoom 

nodigt je uit: Oriëntatiedag Vronesteyn’. 

 

 

Vrijwilliger in de parochie 

Zou je graag vrijwilligerswerk in 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.  

 

Activiteitenagenda deze maand 
Nog even alle in deze maand geplande en in deze Nieuwsbrief 

opgenomen activiteiten op een rijtje. De nummers in de laatste 

kolom zijn de paginanummers van deze Nieuwsbrief waar de 
beschrijving van de activiteit te vinden is.   

 
Datum/tijd Activiteit Locatie  Pag.  

vr. 4  mrt. 13.30 u Oecumenisch Vredesgebed Emmaus 8 

vr. 4  mrt. 15.00 u Kruiswegmeditatie Emmaus 9 

ma. 7  mrt. en 
verder 

Avondgebed (vespers) MvED 9 

ma. 7 mrt. 19.30 u Lezing Hartmut Rosa Christus 
Triomfator 
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di. 8  mrt. 18.00 u Vastensoepmaaltijd MvED 11 

di. 8   mrt. 19.30 u Oec. gespreksgroep Bergkerk 14 

do.10 mrt. 11.00 u Wandeling Vastenactie PvArs 10 

do.10 mrt. 17.30 u Oec. vastensoepmaaltijd Bergkerk 12 

mailto:w.broeders@bisdomrotterdam.nl
https://youtu.be/1lICAJ7BBtI
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do.10 mrt. 19.30 u Bezinning ‘Paus Franciscus 
en de armen’ 

MvED 12 

vr. 11 mrt. 15.00 u Kruiswegmeditatie Emmaus 9 

zo.13 mrt. 14.00 u Oriëntatie priester-
/diakenroeping 

Vronesteyn 32 

wo.16 mrt. 14.00 u Lezing: Wat doen we met 
vergrijzing? 

MvED 13 

do.17 mrt. 11.00 u Wandeling Vastenactie PvArs 10 

vr. 18 mrt. 15.00 u Kruiswegmeditatie Emmaus 9 

za.19 mrt. 14.00 u Vastensoepmaaltijd Emmaus 11 

di. 22 mrt. 19.30 u Oec. gespreksgroep Titus  14 

wo.23 mrt. 19.30 u Lectio Divina MvED 13 

do.24 mrt. 11.00 u Wandeling Vastenactie PvArs 10 

vr. 25 mrt. 15.00 u Kruiswegmeditatie Emmaus 9 

za.26 mrt. 18.00 u Vastensoepmaaltijd PvArs 11 

do 31 mrt. 11.00 u Wandeling Vastenactie PvArs 10 

vr. 1 apr. 15.00 u Kruiswegmeditatie Emmaus 9 

zo. 3 apr. 12.00 u Oec. vastensoepmaaltijd Titus 12 

di. 5 apr. 19.30 u Oec. gespreksgroep Bergkerk 14 

 

Tot besluit 
 

Delen van ervaringen of een interessant verhaal 

Misschien wilt u ook uw verhaal 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).  

 

 

  

mailto:chrisenwilvanderlans@ziggo.nl
mailto:I.Giezeman@hetnet.nl
mailto:eller@ziggo.nl
mailto:peter.the@geodww.nl
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Kopij volgende Nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief is de Nieuwsbrief van april 2022. Deze 

paaseditie zal weer een gedrukte Nieuwsbrief zijn die bij u thuis 

wordt bezorgd. Kopij kunt u tot uiterlijk 18 maart 2022 aanleveren 

bij uw nieuwsbriefcorrespondent. Alvast hartelijk dank! 

 

Contactgegevens centraal parochiesecretariaat 

Mail:   cps@p4ev.nl 

Telefoon: dinsdag tot en met donderdag, 09.30-16.00 uur;  

               070-3080414 of 06-41822225. 

 

Contactgegevens lokale secretariaten  
 

locatie dagen en 
tijden 

Telefoonnr.  E-mailadres 

Emmaus do, vrij  
10-12 u 
 

070 3665562 
06-42640045 

emmaus@p4ev.nl 

Pastoor van 
Ars 

ma t/m vrij  
10-20 u 

070 3257269 pastoorvanars@p4ev.nl 

Titus 
Brandsma 

ma,wo,vrij 
9.30-12 u 

070-3255675 titusbrandsma@p4ev.nl 

Maria v. Eik 
en Duinen 

ma,di,wo,vrij 
10-12 u 

 

070 3979413 mariavaneikenduinen@p4ev.nl 
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