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Nieuwsbrief, 3e jaargang, nr. 4 

R.k. Parochie de Vier Evangelisten 
mei 2022 

           

Beste parochianen, 

Het is verschrikkelijk om te zien en te lezen welk menselijk leed de 

oorlog in Oekraïne veroorzaakt. Vanuit onze parochie wordt hulp 

geboden in samenwerking met het Rode Kruis. Op deze manier 

kunnen wij een kleine bijdrage leveren aan de nood van de 

vluchtelingen. Verderop in deze editie van de Nieuwsbrief wordt u 

hierover geïnformeerd.  

In deze paastijd lijkt de natuur zich van alle ellende nergens iets 

van aan te trekken. Het is volop lente en alles groeit en bloeit 

weer. Iedereen krijgt weer meer zin om erop uit te trekken, om 

van het mooie weer te genieten. Het leven krijgt door de lente 
weer wat extra glans.  

Paus Franciscus - zo lees ik op de website van het Vaticaan – wijst 

ons met twee voorbeelden op andere vormen van alledaagse 

schoonheid: een glimlach en gevoel voor humor. De paus bidt elke 

dag het volgende ‘gebed’ van de hand van Thomas More: 

Schenk mij, Heer, een goede spijsvertering,  

en ook iets om te verteren.  

Schenk mij een gezond lichaam,  

en het nodige goede humeur 

om het te onderhouden.  

Schenk mij een eenvoudige geest  

die de waarde kent van alles dat goed is 
en die niet snel bang is van het kwade,  

maar die voor alles de juiste plaats kent.  

Geef mij een ziel zonder verveling,  

gezeur, zuchten en klachten, 

en niet te veel stress  

omwille van dat hinderlijke ding  

dat we het ‘ik’ noemen.  

Schenk mij, Heer, een beetje zin voor humor. 

om met een grap vreugde in het leven te vinden, 

en die te kunnen delen met anderen. 
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Je zou er niet zo snel aan denken om op deze manier voor jezelf te 
bidden, maar de tekst zet ons wel aan het denken. Wat zou de 

wereld er anders uitzien als we allemaal iets meer ontspannen 

kunnen zijn, vooral oog hebben voor het goede en de dingen iets 

meer met humor kunnen benaderen. Ik wens u dit in ieder geval 

van harte toe.  

Ten slotte: de meimaand is vanouds in de katholieke kerk 

Mariamaand en ook in onze parochie krijgt Maria deze maand  

bijzondere aandacht. De rozenkrans wordt weer gebeden, 

voorafgaand aan de vieringen op werkdagen, en samen met 

parochianen van Maria Sterre der Zee wordt een bedevaart naar 

Lourdes gehouden. Op Hemelvaartsdag gaan we in alle vroegte 
weer naar de ruïne op ‘Oud Eik en Duinen’ , de resten van een 

kapel, ooit toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, 

en zingen daar in processie een Marialied. Geeft u deze maand 

Maria ook thuis een meer centrale plek? Af en toe een gebed tot 

Maria, iets over haar lezen, nadenken over haar betekenis voor 

ons, mensen in deze tijd? Ik wens u een mooi meimaand toe en 

veel leesplezier met deze Nieuwsbrief! 

 

Namens het parochiebestuur, Louis Laarakkers, secretaris 

 

Bericht van administrator, vicaris Verbakel  
In de paaseditie van onze Nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de 
gezondheidstoestand van onze administrator, vicaris Verbakel. 

Toen meldden we dat hij zijn taken tijdelijk neer moest leggen 

vanwege de bij hem geconstateerde tumor in zijn blaas. Helaas 

heeft de vicaris inmiddels moeten besluiten om zijn taken definitief 

terug te geven aan de bisschop. Hij wilde graag dat wij de 

volgende boodschap met u delen: 

Zoals u weet heb ik begin vorige maand abrupt mijn werkzaam-

heden in de parochies moeten neerleggen. Intussen is er veel 

gebeurd. Ik ben aan mijn blaas geopereerd en er is een tumor 

weggenomen. Ik ben daar goed van hersteld. De diagnose die 

daarop volgde is echter zorgelijk. Er zal een tweede operatie nodig 

zijn die blijvende gevolgen heeft. Herstel van die ingreep zal 
langdurig zijn en ik zal me moeten instellen op een ander 

levensritme dan ik me twee maanden geleden nog kon voorstellen.   
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Dit betekent dat ik heb moeten nadenken hoe het nu verder moet 
met mijn werk en heb ik daarover een gesprek met onze bisschop 

gevoerd. De conclusie van die ontmoeting is dat ik per 1 mei 2022 

met emeritaat ga. Zowel mijn pastoorsfunctie van de Ursula als de 

Onze Lieve Vrouw van Sion, mijn administratorschappen van de 

Parochie de Vier Evangelisten in Den Haag en die van de 

Portugeessprekende parochie Onze Lieve Vrouw van de Vrede in 

Rotterdam, alsmede mijn functie als bisschoppelijk vicaris voor de 

migranten-gemeenschappen heb ik aan de bisschop teruggegeven. 

Het is met pijn in mijn hart dat ik dit heb moeten concluderen, 

maar het is wel de verstandigste beslissing. Ik hoop dat als het me 

gegeven wordt als assistent van dienst kan blijven voor de kerk 
van ons bisdom. De bisschop denkt na hoe de ontstane vacatures 

kunnen worden opgevangen.  

De afgelopen weken zijn ingrijpend voor me geweest en tegelijk 

heb ik me gesterkt gevoeld. Uw kaartjes en mailtjes, maar vooral 

uw gebeden zijn een echte krachtbron voor me gebleken. Heel veel 

dank daarvoor. Gods barmhartigheid is altijd groter dan wat er ook 

aan onrust in ons hart kan omgaan. We blijven verbonden in ons 

geloof en in ons gebed. Ik vertrouw op uw gebed, zoals ik zal 

bidden voor u.  

We leven mee met vicaris Verbakel en bidden voor hem om kracht 

om de vervolgoperatie en verdere behandeling goed te doorstaan 

en vooral ook om acceptatie en berusting dat hij de keuze om met 

zijn taken te stoppen zo onverwachts en enkele jaren eerder dan 

hij wilde, heeft moeten maken. We bidden en hopen ook dat de 

functies die vicaris Verbakel heeft moeten neerleggen, waaronder 

het administratorschap van onze parochie, spoedig en adequaat 

door één of meer andere pastorale beroepskrachten mogen 

worden ingevuld.   

 

Van het pastoraal team 

Pastoraal woord: paaswens, paasmens 

We hebben Pasen gevierd. Het grote feest van ons christelijk 

geloof: Jezus is verrezen. Hij leeft. God heeft Hem doen opstaan 

uit de dood. De zware steen is weggerold. Levend is Hij mensen 

nabij. Hij leeft in ieder van ons; komt aan het licht in ieder mens 

van goede wil. Hij leeft in de schepping die bloeit, die in de lente 

uit haar winterslaap ontwaakt. Hij leeft in het teder gebaar van 
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gastvrijheid voor vluchteling en vreemdeling; waar mensen samen 

zijn en maaltijd delen, vriendschap, liefde, zorg en saamhorigheid. 

Hij leeft in de mens die uit liefde durft te leven. Die God ruimte 

biedt om zichtbaar aanwezig te zijn in deze wereld. Jezus is 

verrezen en verrijst telkens opnieuw.  

Hij verrijst daar waar mensen moed 

verzamelen om het onrecht aan te 

klagen. 

Tekens van zijn verrijzenis zijn daar te 

vinden waar de natuur zich herstelt, na 

verwoesting door mensenhanden of 

natuurkrachten. Een mooi teken hiervan 

kreeg ik onlangs te zien aan de hand 

van deze afbeelding. Het gaat om de 

hoogste boom in de bossen van het 

Engelse Wales. Deze boom werd door 
blikseminslag getroffen. Een kunstenaar 

ging creatief aan de slag en maakte van 

de getroffen boom een kunstwerk. De 

boom was niet meer herkenbaar in haar 

oorspronkelijke vorm. In plaats van 

haar af te zagen maakte deze 

kunstenaar haar tot symbool van een 

ultieme poging om naar de hemel te 

reiken. Ik vind dit een bemoedigend 

symbool, met een knipoog naar psalm 

121:1-2 “Ik sla mijn ogen op naar de 

bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, 

die hemel en aarde gemaakt heeft.” 

De symbolische kracht die uitgaat van dit kunstwerk is ook een 

teken van veerkracht en verrijzenis. En als een sterke, opgestoken 

arm die naar de hemel wijst, wil ze tegelijkertijd de ontbossing een 

halt toeroepen. Opdat de natuur de kans krijgt zich te herstellen, 

daar waar door mensenhanden bomen worden geveld. Het zet je 

aan het denken. Over je relatie met de schepping. Mag deze ook 

delen in de kracht van de verrijzenis? En hoe kan ik hieraan mijn 
steentje bijdragen? Wat kan ik doen om ‘verrijzenis’ mogelijk te 

maken als een nieuw begin van leven? Wat of wie geef ik een 
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nieuwe kans? Wat maakt het mogelijk om opnieuw geboren te 
worden? Waar laat ik het opnieuw ‘Pasen’ worden? Dit lijkt mij 

voor christenen belangrijke vragen. Ze omvatten een heel 

mensenleven. 

Pasen eindigt niet met de feestelijke viering van de verrijzenis, het 

paasoctaaf of de paastijd. Pasen gaat het hele jaar door, iedere 

zondag wanneer mensen samengeroepen worden om Hem te 

vieren en te gedenken. Telkens wanneer mensen in zijn Naam en 
door zijn Geest gegrepen Hem wakend, biddend en strijdend aan 

het licht brengen; zijn onvermoede aanwezigheid een hoopvol 

teken laten zijn, te midden van wanhoop en ongeloof; te midden 

van een ‘lege graf’ nieuwe krachten aanboren, om mens voor een 

mens te zijn. Dan gebeurt Pasen.  

Mag dat een droom zijn? Een paaswens? Ja, voor ieder van ons, te 

mogen zijn: een paasmens. 

Dat wij volstromen met levensadem en schreeuwen eindelijk geboren. 
Dat wij volstromen met levensadem en lachen eindelijk geboren. 
Dat wij volstromen met levensadem en weten eindelijk geboren.  
(GvL 416) 

 
Duncan Wielzen, pastoraal werker 

 

Jaar van de Sacramenten: het Sacrament van het Vormsel 

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 het Vormsel. 

Zondag 24 april was het feest in onze parochie. In een prachtige 

eucharistieviering ontvingen veertien jongeren het sacrament van 

het Vormsel uit handen van onze bisschop, Mgr. Van den Hende. 

Het was mooi en bemoedigend om te zien dat jonge mensen er in 

deze tijd bewust voor kiezen om gevormd te worden en verder te 

gaan op hun geloofsweg. Want dat is waar het om gaat wanneer 

mensen ervoor kiezen om het sacrament van het Vormsel te 

ontvangen. Het is een bewuste keuze om “ja” te zeggen tegen 
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Jezus en de boodschap van het evangelie. De vormelingen gaven 
hun “ja” door tijdens de viering heel bewust de geloofsbelijdenis 

uit te spreken en zich zo eigen te maken wat hun ouders en 

peetouders namens hen hebben beloofd toen ze werden gedoopt. 

Gelukkig hoeven ze dit niet op eigen kracht te doen. Door het 

sacrament van het Vormsel schenkt God de kracht van de heilige 

Geest aan de vormeling om hem of haar te helpen ook 

daadwerkelijk een leven van liefde en geloof te leiden vanuit het 

evangelie van Jezus. Dit komt tot uitdrukking in de woorden van 

de bisschop bij het toedienen van het Vormsel met het chrisma, de 

heilige olie: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave 

Gods.”  

De heilige Geest is de kracht die 

God ons geeft om in de wisselende 

omstandigheden van ons leven 

met Hem verbonden te blijven en 

te leven als liefdevolle mensen, als 

echte leerlingen van Jezus. De 

zeven gaven van de heilige Geest 

zijn wijsheid, inzicht, raad, 
sterkte, kennis, vroomheid en 

ontzag voor God. Het zijn de 

karaktereigenschappen en 

vaardigheden die we nodig hebben 

om de weg van Jezus te gaan. 

Door het Vormsel ontvangen we dus de kracht van de heilige 

Geest, om verder te groeien in deze eigenschappen, en meer en 

meer te leven zoals Jezus ons heeft geleerd en voorgedaan. Dat is 

een leerproces dat altijd doorgaat, een levenslange reis die wij 

mogen gaan met de hulp van de heilige Geest en als onderdeel 

van de gemeenschap van de kerk.  

 
Over een aantal weken vieren we Pinksteren, het feest waarop we 

gedenken hoe de eerste leerlingen van Jezus de heilige Geest 

hebben ontvangen en zijn begonnen met het verkondigen van het 

evangelie. Pinksteren is daarom ook het geboortefeest van de 

kerk. De feestelijke viering van 24 april en het Pinksterfeest 

nodigen ons dus uit om eens terug te denken aan ons eigen 

Vormsel en de aanwezigheid van de heilige Geest in ons eigen 
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leven. We zijn nooit te oud om God te vragen om ons de kracht en 
inspiratie te schenken die wij nodig hebben om te leven als 

authentieke leerlingen van Jezus, die in woord en daad getuigen 

van hun geloof in Gods liefde. 

 

Kom, heilige Geest, 

vervul de harten van uw gelovigen 

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden. 

- En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

 

Pastor Tom Kouijzer 
 

Heiligverklaring Titus Brandsma 

Paus Franciscus zal pater Titus Brandsma, 

Karmeliet, op 15 mei 2022, heilig verklaren. 

Deze heiligverklaring zal plaatsvinden tijdens 

een plechtige eucharistieviering in de Sint 

Pieter te Rome. 

Professor dr. Titus (Anno Sjoerd) Brandsma 

werd op 23 februari 1881 geboren als 

boerenzoon in Ugoklooster bij Bolsward. Hij 

groeide op in een gelovig gezin dat erg 

begaan was met het rooms-katholieke sociale 
leven in Friesland. Op 17-jarige leeftijd koos 

hij voor intrede in de Karmelorde en nam hij 

de kloosternaam Titus aan. Al in de eerste jaren van zijn 

kloosterleven kwam hij in contact met mystieke geschriften.  

Zijn diep gewortelde Godsrelatie en de totale overgave aan zijn 

levensroeping zijn een inspiratiebron voor hedendaagse 

Karmelieten.  

De sociaaleconomische achterstandspositie van de katholieken 

heeft op het leven van Titus Brandsma een grote invloed gehad. 

Zijn inzet voor de emancipatie van Nederlandse en Friese 

katholieken, vooral op het gebied van onderwijs en journalistiek, 

heeft hier zijn oorsprong. Al vroeg, reeds in de jaren ’30 van de 
vorige eeuw, heeft hij bij vele gelegenheden gewaarschuwd tegen 

de gevaren van het opkomend nationaalsocialisme. Tijdens de 

eerste bezettingsjaren bleef Titus Brandsma zich, vooral via 

onderwijs en journalistiek, verzetten. Op 19 januari 1942 werd hij 
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door de Gestapo gearresteerd en beschuldigd van sabotage-
activiteiten. Hij werd voor ondervraging gevangengezet in 

Scheveningen, ging later naar Kamp Amersfoort, de gevangenis 

van Kleve en uiteindelijk naar concentratiekamp Dachau. Daar 

stierf hij op 26 juli 1942. 

Op 3 november 1985 werd Titus Brandsma door Paus Johannes 

Paulus II zalig verklaard. In 2005 werd hij uitgeroepen tot de 

grootste Nijmegenaar aller tijden. Tien jaar later werd hij postuum 

benoemd tot ereburger van de stad Oss, vanwege zijn grote 

verdiensten voor deze stad. 

Op zondag 22 mei 2022 om 16.00 uur, zal er in de Sint 

Janskathedraal in Den Bosch een dankviering plaatsvinden bij 
gelegenheid van de heiligverklaring van Titus Brandsma. 

 

Paul Kuhlmann, diaken, lid van de Derde orde van de Karmelieten.  

 

Vanaf Pinksteren: missaaltjes en muziekbundels 

Vanaf het komende pinksterweekend zullen we tijdens de 

zondagsvieringen en vieringen bij hoogfeesten gebruik gaan 

maken van missaaltjes waar op de achterste bladzijden geen 

liederen zijn opgenomen. Voor de liederen tijdens de vieringen 

zullen we dan gebruik gaan maken van de liedbundels ‘Gezangen 

voor Liturgie’. Hiervoor is gekozen omdat de liedkeuze in de 

huidige missaaltjes vaak beperkt is en weinig variatie biedt, 
waardoor we de rijkdom aan kerkliederen onvoldoende benutten. 

Misschien dat er af en toe ook liederen uit andere bundels worden 

gekozen. Dan zal worden zorggedragen voor een inlegvel met de 

tekst (en muziek) van de betreffende liederen. Zoals verandering 

van spijs doet eten, zal meer variatie in de liederen ons hopelijk 

met nog meer vreugde doen zingen of van de gezangen door de 

koren en cantors doen genieten, opdat dit alles bij mag dragen aan 

mooie en vreugdevolle vieringen.   
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Vieringen in mei 
Hieronder treft u het overzicht aan van de in mei, tot en met het 

eerste weekend van juni, geplande (zondags)vieringen. 

Datum Dag  EMM MED ARS TB 

1 mei zon.  3e zondag 

van Pasen 

10.00 u. E 

Dernee 

10.00 u. E 

Pex 
10.30 u. E 

Hayon 

10.30 u. E 

Kouijzer 

7 mei zat. 4e zondag 

va Pasen 

13.00 u. E  

Hayon  

 17.00 u. W&C 

Wielzen 

 

8 mei zon. 4e zondag 

van Pasen 

10.00 u. E 

Pex 

10.00 u. W&C 

Wielzen 

10.30 u. E 

Vervooren 

10.30 u. E 

Hayon 

14 mei zat. 5e zondag 

van Pasen  

13.00 u. E 

Hayon 
 17.00 u. E 

Hayon 
 

15 mei zon. 5e zondag 

van Pasen 

10.00 u. E 

Pex 

10.00 u. E 

Hayon 

10.30 u. E 

Vervooren 

10.30 u. W&C 

v. Adrichem 

21 mei zat. 6e zondag 

van Pasen 

13.00 u. W&C 

Kuhlmann 

 17.00 u. E 

Kouijzer 

 

22 mei zon. 6e zondag 

van Pasen 

10.00 u. E 

1e Communie 

Kouijzer 

10.00 u. E 

1e Communie 

Hayon 

10.30 u. W&C 

Kuhlmann 

10.30 u. E 

Pex  

26 mei don. Hemelvaart

van de Heer 

10.00 u. E 

Dernee 

10.00 u. E 

Kouijzer 

10.30 u. E 

Hayon 

10.30 u. E 

Pex 

28 mei zat. 7e zondag  

van Pasen 

13.00 u. E 

Kouijzer 

 17.00 u. E 

Hayon 

 

29 mei zon. 7e zondag 

van Pasen 

10.00 u. E 

Pex 

10.00 u. E 

Hayon 

10.30 u. E 

Vervooren 

10.30 u. E 

Kouijzer 

4 juni zat. Pinksteren 13.00 u. E 

Kouijzer 

17.00 u. E 

Kouijzer 
  

5 juni zon. Pinksteren 10.00 u. E 

Kouijzer 

10.00 u. E 

vd Geest -  

v. Adrichem 

10.30 u. E 

Vervooren 

10.30 u. E 

Pex 

6 juni ma. Maria, 

Moeder  

van de Kerk 

Geen viering Geen viering Geen viering 10.30 u. E 

pastoraal 

team 

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

Ook bij onze vieringen op werkdagen bent u van harte welkom. 

Deze vinden standaard volgens onderstaand schema plaats. 
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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 

 

Collecte voor Parochiële Caritas Instelling (PCI) 

Tijdens of na de vieringen in het weekend van zaterdag 30 april en 

zondag 1 mei is er gecollecteerd voor onze Parochiële Caritas 
Instelling (PCI). Wanneer iemand bij de kerk aanklopt voor 

individuele financiële hulp is de PCI de aangewezen instelling om 

deze persoon te woord te staan, eventueel te helpen om het juiste 

loket bij gemeentelijke instanties te vinden, en zo nodig en zo 

mogelijk namens de parochie financieel te helpen. Het gaat vaak 

om acute nood in situaties waar structurele hulp door de (lokale) 

overheid nog niet gerealiseerd is. En dat komt vaker voor dan we 

misschien denken. De kloof tussen arm en rijk in Nederland wordt 

steeds groter en dat merken we ook in Den Haag. En lang niet 

altijd kunnen mensen er zelf iets aan doen dat ze in een financiële 

noodsituatie terechtkomen. Met name in die situaties staan wij 

onze medemens graag bij. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de 
collecte, en mocht u deze gemist hebben, dan wilt u misschien nog 

via de bank een bijdrage overmaken: NL57 INGB 0000 5192 05 

t.n.v. PCI de Vier Evangelisten. Veel dank daarvoor! 

 

Roepingenzondag 

De vierde zondag van Pasen (weekend van 7 en 8 mei) is het in de 

Rooms-katholieke Kerk traditiegetrouw Roepingenzondag. In alle 

kerken en kloosters wordt dan speciaal gebeden voor roepingen 

tot het priesterschap, diaconaat en godgewijde leven. Wij sluiten 

ons hierbij aan en er zal tijdens of na de vieringen van dat 

weekend een tweede collecte of deurcollecte worden gehouden ten 

bate van Vronesteyn, het centrum voor priester- en 
diakenopleidingen van ons bisdom. Het gebed om roepingen en de 

collecte worden van harte bij u aanbevolen. Alvast hartelijk dank! 
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Gebed om Roepingen  (door drs. P. Kuipers,  

voorzitter Interdiocesaan Roepingen Overleg) 
Goede God, 

in Jezus Christus, uw Zoon, 

zien wij het gelaat van uw liefde. 

Hij heeft geroepen wie Hij wilde. 

Hij verzamelde de twaalf 

om Hem te vergezellen 

en om uitgezonden te worden 

tot het uiteinde van de aarde 

om het evangelie te verkondigen 
en alle mensen te dopen. 

Met een liefdevolle blik 

keek Hij Matteüs aan 

en riep hem om Hem te volgen. 

  

Roep ook vandaag 

jonge mensen naar uw hart, 

apostelen voor onze tijd, 

aan wie U zich hebt geopenbaard 

om U nu te vergezellen. 

  

Wek in veel jonge mensen 
het diepe verlangen om Jezus 

te volgen als priester, diaken, pastoraal werker of religieus 

en schenk hen de kracht van uw Geest 

om uw liefdevolle aanwezigheid 

te verkondigen in woord en sacrament. 

We vragen het op voorspraak van St. Willibrord, 

patroon van onze kerkprovincie, 

door Christus, onze Heer. Amen. 

 

Doopviering 

De eerstvolgende gemeenschappelijke doopviering vindt plaats op 

zaterdag 28 mei a.s. bij de Emmaus-geloofsgemeenschap. Als u 
uw kind op die zaterdag wilt laten dopen, meld u dat dan uiterlijk 

maandag 9 mei a.s. bij het centraal parochiesecretariaat. 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 zondag 10 juli a.s. bij 
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de geloofsgemeenschap Titus Brandsma. Aanmeldingen voor een 
doop op deze datum zijn mogelijk tot en met maandag 20 juni a.s.  

 

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  

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

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

onszelf. Om 13.30 uur vangt het gebed aan. U bent van harte 

uitgenodigd om mee te bidden! 

 
Samen lezen: encycliek ‘Fratelli tutti’ 

Op dinsdag 10 mei a.s. start de leesgroep in de pastorie van Maria 

van Eik en Duinen met het lezen van ‘Fratelli tutti’, Alle mensen - 

Over broederschap en sociale vriendschap. Het is de meest recente  

encycliek van paus Franciscus, waarin hij veel grote thema’s van 

zijn pontificaat de revue laat passeren. Door de verscheidenheid 

aan onderwerpen en de lengte van de encycliek, lijkt het erop dat 

de paus hierin alles nog eens duidelijk wil zeggen. Hoewel veel 

thema’s bekend zijn, krijgen ze door de actualiteit toch weer een 

nieuwe betekenis. Met name daarover zullen we met elkaar in 

gesprek gaan. De leesgroep start elke dinsdag om 11.15 uur en 

sluit steeds rond 12.45 uur af met een gezamenlijke lunch (voor 
degenen die willen). Heeft u interesse in de inhoud van ‘Fratelli 

tutti’ en gelegenheid om op de dinsdagochtenden mee te doen, u 

bent van harte welkom! Meld u, in verband met de lunch, wel even 

aan bij het secretariaat van Maria van Eik en Duinen. 

 

Bijbellezen met methode Lectio Divina 

Op donderdagavond 12 mei en woensdagavond 25 mei lezen we 

weer een evangelieverhaal volgens de methode ‘Lectio Divina’.  

De bijeenkomsten vinden plaats in de pastorie Maria van Eik en 

Duinen en beginnen om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. 

Wie geen gebruik van de maaltijd kan of wil maken, maar wel 

graag meedoet aan het bijbellezen, is vanaf 19.00 uur welkom. 
Diegenen die niet hebben meegedaan aan de bijeenkomst op 21 

april, graag vooraf aanmelden bij het secretariaat van Maria van 

Eik en Duinen.  
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Oecumenische gespreksgroep  
over het Groene normaal 

& Genieten van genoeg 

Op dinsdagavond 17 mei bespreken 

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

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

uiterlijk dinsdag 10 mei.  

De gespreksgroep komt samen in ’t Praethuys bij de H. 

Familiekerk en start om 19.30 uur. 

Oecumenische filmavond 

Mede omdat het oecumenisch leerhuis dit en het afgelopen jaar,  

vanwege de lockdown, niet is doorgegaan, wilde de werkgroep 
‘Oecumene Loosduinen’, als alternatief dit jaar, graag in het 

voorjaar een filmavond verzorgen. Gekozen is voor de film Risen 

(uit 2016), een bijbelse verfilming van wat er gebeurde, in de 

periode na de dood en verrijzenis van Jezus. Daarmee past de film 

goed bij de paastijd. De filmavond wordt gehouden op maandag 

23 mei a.s. in de pastorie van Maria van Eik en Duinen. Om 19.15 

uur is de zaal open en om 19.30 uur start de film. Na een 

nabespreking zal de avond uiterlijk om 22.00 uur worden 

afgesloten. Vooraf aanmelden is niet nodig. Graag tot 23 mei! 

 

Hemelvaart-bedevaart 

Nadat we twee jaar geen 
Hemelvaart-bedevaart 

konden organiseren, 

hervatten we dit jaar deze 

mooie traditie. Samen met 

parochianen van Maria 

Sterre der Zee komen we op 

donderdag  

26 mei a.s. in alle vroegte 

samen om gelovig ‘dauw te 

trappen’ bij de ruïne op de 

begraafplaats Oud Eik en 

mailto:dr.wielzen@p4ev.nl
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Duinen. Deze ruïne is een restant van de kapel die in 1247 door 
graaf Willem II van Holland is gebouwd ter nagedachtenis aan zijn 

vader, Floris IV. De kapel werd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw 

van Zeven Smarten en was in die tijd een geliefd bedevaartsoord. 

Op Hemelvaartsdag is de ruïne het doel van onze bedevaart. Om 

7.00 uur komen de groepen vanuit de verschillende 

geloofsgemeenschappen in Den Haag er samen, en lopen een 

korte processie rond de ruïne met liederen en gebed. Aansluitend 

houden we in de aula een eucharistieviering met pastor Tom 

Kouijzer als hoofdcelebrant. Daarna is er tijd voor koffie en 

ontmoeting. De bedevaart en de eucharistieviering staan dit jaar in 

het teken van gebed om vrede en verzoening in onze wereld. U 
bent van harte uitgenodigd om deel te nemen! Als u mee wil 

lopen, zorg dan dat u op tijd bij de betreffende kerk bent. Dit zijn 

de vertrektijden: 

05:45 uur: Emmaus, Leyweg 930 

06:00 uur: Pastoor van Ars, Aaltje Noorderwierstraat 4 

06:15 uur: Maria Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 4 

06:45 uur: Titus Brandsma, Kamperfoeliestraat 279 

 

Mededelingen van het parochieteam 

Livestreamvieringen 

Speciaal voor parochianen die om gezondheidsredenen niet in 

staat zijn om naar de kerk te komen, is er de mogelijkheid om via 

de livestream deel te nemen aan de eucharistieviering op zondag 

en bij (hoog)feesten op werkdagen. 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-

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

Opbrengst vastenactie 

De wandelaars in onze parochie hebben goed hun best gedaan. De 

vaste kern van vijf personen en enkele eenmalige lopers hebben 

samen 570 km voor Vastenactie gewandeld. Daarmee hebben zij 

een bescheiden bijdrage geleverd aan de digitale wandeling die 
Vastenactie dit jaar had uitgestippeld over het continent Zuid-

Amerika. Door alle lopers samen is de geplande route van 

33.537,4 km binnen de veertigdagentijd behaald. De sponsoring 

via de digitale collectebus was ook zeer bescheiden. Aan het eind 

van onze tocht zat daar slechts € 85,-- in. Maar uw bijdrage via de 

vastenzakjes, de collectebussen en bankoverschrijvingen én bij de 

vastenmaaltijden maakt dat meer dan goed. Hartelijk dank 

daarvoor!  

In de Nieuwsbrief van volgende maand komt een overzicht van de 

opbrengsten van de vier geloofsgemeenschappen. Deze zijn op dit 

moment nog niet volledig beschikbaar.    

 

Berichten uit onze geloofsgemeenschappen 

Terugblik op de vieringen met kinderen in de Goede Week 

en met Pasen 

Woensdagmiddag, voorafgaande 

aan Palmpasen, was het een drukte 

van belang in de parochiezaal. Meer 
dan 25 communicanten uit de 

Emmaus en de Titus, hebben hun 

uiterste best gedaan om samen met 

ouders een prachtige palmpaasstok 

te maken! Ook in Maria van Eik en 

Duinen hebben communicanten 

palmpaasstokken gemaakt. 
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Op Palmzondag hebben we bij de ingang 
van de Emmauskerk, aan het begin van 

de bijzondere viering, na het zegenen 

van de palmtakjes, stil gestaan bij de 

palmpaasstokken. Een paasstok zit vol 

symboliek: de vorm van een kruis, 

verwijzend naar het kruis waar Christus 

aan gestorven is. Eén van de 

communicantjes zei al gelijk dat het 

kruis het teken van de liefde is van God 

voor de mensen. Het palmtakje bovenop 

de palmpaasstok verwijst naar de 
intocht in Jeruzalem, waarbij 

iedereen met palmtakken zwaaide 

en 'Hosanna, gezegend de koning 

die komt in de naam van de Heer' 

zongen. Kent u ook nog de andere 

symbolen, het haantje, de 12 

eitjes, de slinger van 30 pinda’s of 

rozijnen, de mandarijnen of de 

sinaasappel? Na dit gesprek met de 

kinderen gingen we in processie 

over het kerkplein en daarna naar het altaar in de kerk. De 

kinderen zetten daar hun palmpaasstokken neer en gingen naar de 
kinderwoorddienst. Sanne heeft hen het lijdensverhaal verteld. Bij 

de voorbeden kwamen ze weer naar de kerk en één van hen heeft 

toen een gebedje opgezegd. Bij 

het Onze Vader kwamen alle 

kinderen bij het altaar om samen 

met pater Klemens en diaken Jos 

dit gebed mee te bidden. Wat 

een kinderen! Aan het eind van  

de viering mochten ze hun 

palmpaasstok mee naar huis 

nemen om deze aan een oud, 

ziek of eenzaam iemand die ze 

kenden te schenken of hem te geven aan iemand in de kerk.  
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Op Witte Donderdag om 17.00 uur kwamen we samen in de kapel 
van de Emmauskerk. In een viering van woord en gebed heeft 

diaken Jos uitleg gegeven over wat Jezus vierde met zijn leerlingen 

op de laatste avond van zijn leven, 

toen Hij voor het laatst met zijn 

leerlingen aan tafel ging. Geleidelijk 

aan werd tijdens de viering de kale 

altaartafel gereed gemaakt voor de 

maaltijd. Diaken Jos heeft ook laten 

zien dat Jezus die avond iets heel 

bijzonders deed toen hij bij zijn 

leerlingen de voeten waste. Dat was 
werk voor slaven, maar Jezus deed dat bij zijn leerlingen. Diaken 

Jos heeft ook bij een aantal kinderen de voeten gewassen. Jezus 

wil graag dat wij elkaar dienen en er niet op uit zijn om ons door 

anderen te laten dienen.  

Bij één van de broden die tijdens 

die maaltijd werden gegeten, zei 

Jezus, toen Hij het brak en aan zijn 

vrienden uitdeelde, dat dat zijn 
lichaam was, gebroken voor alle 

mensen. En bij één van de bekers 

wijn die ze dronken, zei Hij dat dat 

zijn bloed was, vergoten voor alle 

mensen. En daarna had Jezus 

gezegd dat we dit moesten blijven doen om Hem te gedenken. En 

dat zijn we blijven doen: tijdens de eucharistieviering gebeurt dat 

steeds weer, dan worden brood en wijn steeds lichaam en bloed 

van Christus als de priester 

diezelfde woorden van Jezus 

uitspreekt. Na deze uitleg hebben 

we samen een stukje matse 
gegeten en druivensap 

gedronken. 

Daarna hebben we de altaartafel 

afgeruimd en geluisterd naar hoe 

het laatste avondmaal van Jezus 

met zijn leerlingen eindigde. Ze 

gingen naar de tuin van Getsemane om daar te bidden en te 
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wachten totdat Romeinse soldaten Jezus daar zouden komen 
arresteren. Jezus wist dat ze Hem die avond gevangen zouden 

nemen. Het was dus geen feeststemming meer en daarom zijn we 

allemaal heel stil geworden en zijn we in stilte naar huis gegaan.  

Op Goede Vrijdag kwamen we om 

11.00 uur samen om het vervolg 

van Jezus lijdensverhaal met 

elkaar te delen. Dat deden we met 
behulp van teksten en gebeden bij 

de veertien staties van de 

Kruisweg van Jezus. Deze staties 

waren die ochtend opgehangen in 

de kerk en met een grote stoet 

kinderen en ouders en met het 

kruisbeeld voorop gingen we in processie langs de staties. Soms 

baden we er nog een extra Onze Vader of Wees Gegroet bij. Bij de 

12e statie, toen we lazen dat Jezus stierf, maakten we het een 

moment heel stil. Dat lukte heel goed! Aan het eind van de 

kruisweg, hebben we hulde gebracht aan het kruis. Veel kinderen 

hadden bloemen meegenomen en elk kind heeft ook een lichtje bij 
het kruis opgestoken. Daarna gingen we nog even in de kerk zitten 

en maakten we het een moment weer heel stil om goed aan Jezus 

te kunnen denken en Hem te bedanken voor wat Hij voor ons 

gedaan heeft of misschien wel iets aan Hem te vragen. Daarna 

gingen we in stilte naar huis. 

En toen werd het Pasen!  We kwamen met heel veel kinderen en 

volwassenen in de kerk die heel 

mooi versierd was met bloemen. 
Aan het begin van de viering, toen 

Alle 4 het lied 'Laat je licht maar 

schijnen' zong, droeg diaken Jos de 

paaskaars naar binnen en werden 

de kaarsjes van de mensen aan de 

paaskaars aangestoken. Het was 

echt een groot feest! Pasen is het 

grootste feest van de Kerk omdat we dan vieren dat Jezus weer uit 

de dood is opgestaan en dat we daardoor ook mogen geloven dat 

wij uit de dood zullen opstaan. En dat was te zien en te horen in 

de kerk: de lichtjes, de bloemen, blije mensen, vrolijke liederen. 
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Pastor Tom besprenkelde alle mensen in de kerk met het 
doopwater dat tijdens de paaswake gezegend was. De voorbeden 

werden door vier kinderen gebeden en ook bij het aandragen van 

de offergaven hielpen kinderen mee. Aan het eind van de viering 

herhaalde diaken Jos nog eens wat hij in zijn preek al gezegd had: 

dat we het licht van Pasen in ons hart mee moesten dragen, zodat 

we zelf een lichtje voor anderen kunnen zijn. Na de zegen zongen 

we het traditionele paaslied 'U zij de glorie' en daarna sloot Alle 4 

af met het vrolijke lied 'Zing, zing, zing met mij: Jezus leeft, Hij is 

opgestaan'. Bij het verlaten van de kerk wensten we elkaar zalig 

Pasen en kregen we koffie, thee of limonade. Daarna gingen we 

naar huis om het paasfeest daar met familie en/of vrienden te 
vieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie paas-fruitbakjes  

Vóór de coronapandemie werd er rond Pasen in de 

geloofsgemeenschappen van onze parochie op verschillende wijzen 

aandacht geschonken aan oudere, zieke en/of eenzame 

parochianen. Bij twee geloofsgemeenschappen is het verzorgen 

van fruitmandjes een traditie 

geworden die vanwege de pandemie, 

de afgelopen twee jaar, niet kon 

worden voortgezet. 

Als alternatief zijn toen plantjes, 

respectievelijk paasplanten-bakjes, 
verzorgd. Door de opheffing van de 

maatregelen was het dit jaar weer 

mogelijk om fruitbakjes te verzorgen. 

In het parochiebreed diaconaal 

beraad was het enthousiasme 
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daarvoor zo groot dat besloten is om 
daar dit jaar een parochiebrede ‘actie’ 

van te maken. Een ervaren vrijwilliger 

heeft alle benodigde 

verpakkingsmateriaal, fruit en paaseitjes 

ingekocht. Op 7 april zijn diaconale 

vrijwilligers van de vier 

geloofsgemeenschappen bijeengekomen 

om in totaal 160 paasbakjes te maken. 

Het werd een gezellige middag, een 

ontmoeting van diaconale vrijwilligers, 

waarbij iedereen vol enthousiasme 
aan de slag ging om er wat moois van 

te maken. Elk bakje werd opgevrolijkt 

met een strikje, een leuk kaartje en 

uiteraard een palmtakje. Deze 

complete fruitbakjes zijn in de viering 

van Palmzondag gezegend en daarna 

bij alle, bij de diaconie bekende, 

oudere en zieke parochianen voor de 

Pasen bezorgd. Hier hebben 

verschillende kerkgangers van de vier 

geloofsgemeenschappen ook van harte aan meegeholpen! Uit de 

ontvangen reacties blijkt dat dit heel erg gewaardeerd is. Alle 

vrijwilligers die aan deze actie hebben meegewerkt, hartelijk dank!   

Een vrijwilliger 

 

Hulp aan de vluchtelingen uit Oekraïne 

De vrijwilligers van de parochiële Noodhulp werken sinds kort 

samen met het Rode Kruis die in direct contact staat met 

Oekraïense oorlogsvluchtelingen die worden opgevangen, over de 

grens van Oekraïne in Polen. Het zijn vooral vrouwen en kinderen 
die in Polen zijn aangekomen, gevlucht voor de verschrikkingen 

van de oorlog in hun eigen land, die wij op deze manier een klein 

beetje kunnen helpen met hoofdzakelijk kleding. Dat is mogelijk 

omdat onze parochiële Noodhulp regelmatig ingezamelde 

levensmiddelen, kleding en schoenen van onze eigen parochianen 

ontvangen, van enkele kerken in de regio, waarmee al een tijd 

wordt samengewerkt, en andere mensen uit de wijk die de 
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Noodhulp willen steunen. De kleding wordt stuk voor stuk 
uitgezocht, op maat gesorteerd en voor vervoer verpakt. Op 

maandag 11 april is de eerste hoeveelheid kleding met een busje 

bij de Emmauskerk opgehaald. Het Rode Kruis busje zal – zo 

hebben wij afgesproken - maandelijks 

langskomen om kleding op te halen. 

Daarnaast zijn wij ook in contact 

gekomen met enkele  vluchtelingen 

die in de omgeving door particulieren 

worden opgevangen. Wij zijn blij dat 

wij ook deze mensen die alles hebben 

moeten achterlaten, kunnen helpen 
met kleding, brood en wat 

levensmiddelen en zo blijk geven van 

onze betrokkenheid. 

De vrijwilligers die de goederen 

uitreiken willen alle donateurs van harte bedanken. Blijf ons a.u.b. 

steunen, wij hebben elkaar nodig! U kunt natuurlijk ook een 

financiële bijdrage leveren, door uw gift over te maken op 

rekeningnummer IBAN NL 62 RABO 0106974904 t.n.v. Parochie de 

Vier Evangelisten, o.v.v. ‘Parochiële Noodhulp.’ 

De vrijwilligers van de Noodhulp 

 

Inzamelingsactie EHBO – middelen voor de vluchtelingen 

uit Oekraïne 

De vertegenwoordiger van het Rode Kruis heeft ons laten weten 

dat de Oekraïense vluchtelingen in Polen de kleding hebben 

ontvangen en dat zij er heel blij mee zijn (zie vorig artikel). Hij 

vertelde ook dat er een groot tekort is aan EHBO-middelen voor de 

vluchtelingen en soldaten. Als parochie willen wij graag helpen met 

een parochiële inzamelactie. U, als parochiaan kunt deze mensen 

ook helpen en uw medeleven tonen door mee te doen aan een 

inzamelactie in uw eigen geloofsgemeenschap. Het Rode Kruis 

ontvangt graag allerhande verbandmiddelen die gebruikelijk in een 

verbandtrommel zitten zoals: gaasjes, windsel, rekverband, 

pleisters, jodium, pijnstillers etc. Als u toch naar de kerk komt, wilt 
u misschien één of meer van deze artikelen meenemen voor dit 

goede doel?! De vrijwilligers van de Noodhulp zorgen dat het 
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ingezamelde weer bij het Rode Kruis terecht komt.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

Dierbare overledenen van de afgelopen periode 

Overleden: Bijzonderheden  

Joop Teepe, op 28 
maart, in de leeftijd 
van 87 jaar 

Joop heeft een verdienstelijk leven gehad en 
was maatschappelijk zeer betrokken. Zo was 
hij o.a. penningmeester van de Haagse 

Gemeenschap van Kerken, lid van de 
voorbereidingsgroep themavieringen bij het 
VocAnimo koor en in verschillende kerken en 
kapellen organist. Joop was ook jarenlang 
vrijwilliger bij het Aandachtscentrum. Hij werd 
geridderd in de Orde van Sint-Silvester. 

Diaken George 
Carrière, op 29 

maart, in de leeftijd 
van 93 jaar 

Zie beschrijving onder ‘Uit de Pastoor van Ars’.  

Ria Geurden-van 
Koningsbruggen, op 
29 maart, in de 
leeftijd van  
93 jaar 

Ria kwam vóór de coronapandemie samen  
met haar man Leo altijd zaterdagmiddag naar  
de eucharistieviering in de Emmauskerk. 
De laatste tijd kreeg ze regelmatig bezoek 
vanuit de parochie. Haar motto was: nooit 
vragen, nooit klagen, alles altijd zelf dragen.  
Dankbaar zijn we voor de liefde en warmte die 
ze gaf tot in de laatste ogenblikken. 

Anton Spoor, op  
1 april, in de leeftijd 
van 93 jaar 

Zie beschrijving onder ‘Uit de Pastoor van Ars’.  

Bolly Pourchez, op  
4 april, in de leeftijd 
van 91 jaar 

Adolhine, zoals ze officieel heette, was een 
kleine eenvoudige vrouw uit Nederlands Indië. 

Zij was erg gelovig, hulpvaardig en had voor 
velen een luisterend oor. Ook was zij een 
positief ingestelde vrolijke levensgenieter die 
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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 Joyce Hanzon en Sanne van Leeuwen. 

  

met name de kleine dingen in het leven 
waardeerde. 

Tonny Hagebeek- 
Oerlemans, op 15 
april, in de leeftijd 
van 88 jaar 

Vanaf 1981 was Tonny weduwe. Dat viel haar 
zeer zwaar. Na een tijdje ging ze toch weer 
allerlei dingen doen. Ze genoot daardoor toch 
weer wat meer van het leven. Op Goede 
Vrijdag is zij overleden. Ze heeft nu haar rust 
gevonden. Dat zij nu samen met Gerard mag 
genieten in de hemel. 

Greet Monquil, op  
17 april, in de leeftijd 
van 87 jaar 

Greet was geboren en getogen in Loosduinen. 
Haar familie herinnert zich haar als een 
liefdevolle tante die genoot van het contact 
met familie en vrienden. Ze was betrokken bij 
de geloofsgemeenschap van Loosduinen. De 
laatste jaren ging haar gezondheid sterk 
achteruit en raakte ze haar zelfstandigheid 
kwijt. De coronacrisis maakte dit proces nog 
zwaarder. Nu heeft ze rust gevonden.  
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Joyce Hanzon, parochiaan van de geloofsgemeeenschap H. Pastoor 

van Ars 

Ik ben niet echt katholiek opgevoed. 

Daarentegen is mijn man wel katholiek. Ik 

ben daar in meegegroeid. We zijn dik 20 

jaar geleden aan de rand van Den Haag 

komen wonen.   

We gingen toen naar de kerk in Loosduinen, 
Maria van Eik en Duinen, waar pastoor 

Groenewegen nog voorganger was. Later 

zijn we naar de Pastoor van Arskerk 

gegaan. Dat had te maken met de prettige 

relatie met pastoor Berger en een 

praktische reden. Ik kon de auto vlakbij de 

kerk parkeren, wat voor mijn man die aan 

een rolstoel gebonden is, erg fijn was. De Ars is een gezellige, 

gastvrije  geloofsgemeenschap. Ik houd van de saamhorigheid en 

vind het prettig om met anderen een praatje te maken. Maar 

tevens is de Kerk voor mij een omgeving waar je tot rust komt. 

Het geloof is voor mij op zich een rustpunt. Je kan tegen ‘iets of 
iemand’ praten, in jezelf. Dat geeft rust en steun. Ik vind de 

Pastoor van Arskerk een aparte, bijzondere kerk. Mijn man vindt 

het een ‘bunker’, maar ik vind de sfeer heel fijn en vooral… de 

rust. Het is heel stil, slechts de tram hoor je af en toe in de verte. 

Aan vrijwilligerswerk ben ik helaas niet toegekomen omdat de 

verzorging van mijn man alle aandacht vergt.  

Het gaat op dit moment niet zo goed met de Kerk. We zullen nog 

meer naar buiten moeten treden. Ik denk ook dat het goed zou 
zijn wanneer vrouwen een permanentere rol krijgen. De 

organisatie in de Kerk is vooral een mannenbolwerk terwijl de 

vrijwilligers voor een groot deel uit vrouwen bestaan. Daar zou 

best iets aan mogen veranderen!  Maar de Kerk zal blijven 

bestaan. Een plek waar we elkaar kunnen blijven ontmoeten en….  

rust en stilte kunnen vinden. 

  



25 
 

Sanne van Leeuwen, parochiaan van de geloofsgemeenschap  

Emmaus 

Ik ben opgegroeid in Monster. Mijn 

moeder nam ons altijd mee naar de 

Hervormde gemeente ‘Ter Heijde aan 

Zee’. Het was voor mij geen ‘heilig 

moeten’ maar een bewuste keuze. Ik werd 

ook van jongs af aan bij de kerkelijke 
activiteiten betrokken. Sinds mijn 13e ging 

ik ook op zomerkamp met gelijkgestemde 

jongeren. Ik kwam veel in  gesprek  met 

jongeren over het geloof en daardoor in 

aanraking met verschillende ‘stromingen’ 

in de kerk, wat ik heel leerzaam vond. Ik 

werk nu in een Ichthusboekhandel. Daar 

kom ik met alle facetten van het geloof in 

aanraking. Heel fijn werk om mensen te 

helpen met het vinden van bijvoorbeeld de juiste Bijbel. Moet het 

een Statenbijbel worden of wellicht een Bijbel in gewone taal? Ik 

merk ook dat er steeds meer mensen in de winkel komen die 
zoeken naar ‘iets’ op het gebied van het geloof. Ik heb zelf nu 

gekozen voor het katholieke geloof. De rituelen, de traditie 

spreken me erg aan en daarbij komt dat mijn man, Bart ook 

katholiek is. Ik ben 2,5 jaar geleden gevormd en wij hebben 

samen de voorbereiding gedaan. We zijn ruim 2 jaar geleden in de 

Emmaus getrouwd.  

Wat mij betreft is het geloof niet alleen maar bidden. Je moet er 

ook iets mee doen. Het diaconale aspect vind ik belangrijk. Je 
wordt opgenomen in de Kerk, in een warm nest, maar er wordt 

van jou ook iets terug verwacht. Terecht! Ik wil dan ook graag 

mijn steentje bijdragen. Ik ben nu 

direct betrokken bij de eerste- 

communievoorbereiding. Ontzettend 

leuk om te doen! Vooral de kinderen 

‘deelgenoot’ maken van het leven van 

Jezus vind ik heel boeiend! 
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Uit de Pastoor van Ars 

 

In memoriam: 

diaken George 

Carrière 

Op 29 maart 

overleed diaken 

George Carrière, 
geboren 2 augustus 

1928. Geboren en 

getogen in de 

Vogelwijk 'snapte hij 

als jongen weinig 

van de liturgie', een uitspraak die hij in 2018 deed in het blad van 

de Vogelwijk, voorafgaande aan het afbreken van de 

Sacramentskerk. Tijdens militaire dienst groeide zijn belangstelling 

voor geloof en kerk. Later gaven zijn deelname aan onder meer 

het liturgieberaad, het lectorencollege en de jongerenbeweging de 

Korenbloem hem veel voldoening. Hij assisteerde bij de uitreiking 

van de H. Communie en was daarbij één van de eerste leken in 
kerkkleding. Na verloop van tijd werd hem gevraagd de studie 

voor het ambt van diaken te volgen. Op 8 november 1987 werd hij 

door mgr. Bär in de Sacramentskerk tot 'permanent' diaken 

gewijd. Na zijn wijding werd hij benoemd in de parochie van het 

Allerheiligst Sacrament en in het verpleeghuis Houtwijk en het 

zorghuis Dr. Drees te Den Haag. Jarenlang ging hij één keer per 

maand ook voor in Uitzicht. ‘Met een imponerende gestalte was hij 

direct in zijn communicatie maar altijd met een milde ondertoon. 

Een man met een groot diaconaal hart en met een oprechte liefde 

voor de Heer en zijn Kerk’ was in het ‘in memoriam’ op de website 

van het bisdom te lezen. Sportief was hij ook, hij volleybalde tot 

op hoge leeftijd met o.a. Henk ten Berge in een ouderenteam in de 
Vogelwijk. In 2003 ging George Carrière met emeritaat. Bij zijn 

verhuizing naar Kijkduin schonk hij zijn dalmatieken aan de Ars. 

Daar worden ze regelmatig gedragen. De laatste jaren waren 

George en zijn vrouw Jenny trouwe en betrokken Ars parochianen. 

Wij herinneren ons hun 60-jarig huwelijk dat zij te midden van de 

Ars gemeenschap mochten vieren in de zomer van 2021. Op de 

eerste rij in de Ars valt er weer een stoel leeg. Wij gedenken 

George als erudiete, wijze, betrokken man.  
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In memoriam: Anton Spoor 
Op 1 april overleed, in WoonZorgPark Swaenesteyn, Anton Spoor 

(geboren 4 december 1928). Een bescheiden en vrome man, altijd 

gentleman, en zorgzaam naar zijn familie: samen met zijn zus 

zorgde hij lang voor zijn ouders. Al tijdens zijn werkzame leven bij 

de PTT was hij op diverse fronten, bestuurlijk en anderszins, actief 

in de Theresia parochie aan de Apeldoornselaan. Zingen was zijn 

passie, in verschillende koren en kerken door de jaren heen. Voor 

zijn inzet voor de RK Kerk ontving hij de pauselijke onderscheiding 

Pro Ecclesia et Pontifice. Wonend aan de Durgerdamlaan bezocht 

hij, zolang het fysiek kon, dagelijks zijn (tweeling) zuster in 

Swaenesteyn. Toen ook hij niet meer zelfstandig kon wonen, kon 
hij gelukkig ook daar terecht. Diverse Ars parochianen kennen 

hem al sinds hun jeugd uit achtereenvolgens de Theresia-Pkerk, de 

kerk aan het Monnickendamplein, de Pauluskerk en ten slotte de 

Ars. Daar was hij een zeer gewaardeerd zanger in de Schola en het 

parochiekoor. In zijn woorden bij het afscheid op 6 april op Sint 

Petrus Banden verbond pater Vervooren de naam Spoor met het 

spoor dat ieder mens achterlaat in het leven van anderen. 

Waarmee de dood niet het einde is. Dat is wat wij mét Anton 

geloven. Na het overlijden van zijn zus, ongeveer een half jaar 

geleden, zag hij uit naar opname in het hiernamaals. Hij vond rust 

in het sacrament der zieken, in de heilige communie die hij tot kort 

voor zijn overlijden ontving, en het bezoek van en gebed met 

diaken van Adrichem en pater Vervooren. 

Vrijwilligerslunch zondag 5 juni, 12 uur 

Met enige vertraging vanwege corona (de eerder geplande 

bijeenkomst op 28 november moesten we helaas annuleren) 
nodigen pastoraatsgroep en beheercommissie van de Pastoor van 

Arskerk jullie graag uit voor een lunch op 1e pinksterdag, 5 juni om 

12 uur. Deze lunch wordt muzikaal omlijst door het ensemble 

Vivace. 

De bijeenkomst is bedoeld om eindelijk ‘officieel’ afscheid te 

nemen van vrijwilligers die de laatste jaren, meestal vanwege 

gezondheid, af hebben moeten haken. Zij worden in het bijzonder 

in het zonnetje gezet. Denk aan leden van het koffieteam, van het 

parochiekoor, van het koster/akolieten team etc.  
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Maar alle vrijwilligers zijn onmisbaar! Gelukkig hebben zich nieuwe 
mensen gemeld zodat de vieringen weer, ogenschijnlijk geruisloos, 

door kunnen gaan. Evenals de koffie die weer hervat kon worden. 

En koren die weer mogen en willen zingen! Vele handen maken 

licht werk. Dat niet wil zeggen dat alles vanzelf gaat. Maar door 

eendracht en saamhorigheid staan we sterk. 

Wilt u vanwege de catering uiterlijk 1 juni berichten of u al dan 

niet aanwezig zult zijn. Dat kan via de Ars telefoon 070-3257269; 

of per mail: pastoorvanars@p4ev.nl. 

 

Uit de Emmaus 

 

Postzegels sparen voor missie- en 

ontwikkelingswerk 

Alle gebruikte zegels hebben een waarde, en worden 

verkocht ten bate van missie- en ontwikkelingswerk. 

Zou u willen meedoen?     

Knip de postzegels royaal uit of lever enveloppen en 

kaarten bij mij in. U kunt het niet brengen of 

afleveren bij de kerk.       

Een telefoontje en ze worden opgehaald. 

Namens broeder H. Nagelsdiek SVD uit Steijl ,                                           

dank aan iedereen die meespaart! 

    G. Hagemeijer (06-50542002)    

                                     

Uit de Maria van Eik en Duinen  

 

Dodenherdenking 4 mei 
Op donderdagavond 4 mei wordt in de Maria van Eik en Duinen de 

traditionele oecumenische herdenkingsbijeenkomst gehouden. 

Deze begint om zeven uur en wordt dit jaar vrijwel geheel 

muzikaal ingevuld door Cantorij de Vier Evangelisten. Deze brengt 

het Requiem van Fauré en An Ukranian Prayer van Rutter ten 

gehore. Na deze herdenkingsdienst lopen we gezamenlijk naar de 

Bram Froststraat voor de dodenherdenking en kranslegging bij het 

monument. 

mailto:pastoorvanars@p4ev.nl
https://www.google.nl/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.fredstabakshop.nl/product/postzegel-nederlandse-iconen/&ved=2ahUKEwjYkvWm34z3AhWrk_0HHX77DQgQqoUBegQICRAB&usg=AOvVaw0XW_zKhvKLo-572hn1Trv6
https://www.google.nl/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.ah.nl/producten/product/wi360264/postnl-postzegel-willem-alexander-1-vel-a-10-st&ved=2ahUKEwjYkvWm34z3AhWrk_0HHX77DQgQqoUBegQICBAB&usg=AOvVaw1b6UBLakfNjS3tvB6lD1nw
https://www.google.nl/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://nl.dreamstime.com/redactionele-afbeelding-koninginelizabeth-ii-australische-postzegel-image89464440&ved=2ahUKEwjJhtWx4Iz3AhVmg_0HHdOpD_YQqoUBegQIERAB&usg=AOvVaw1uwWwHayVnd7n-YtewJtEi
https://www.google.nl/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://nl.dreamstime.com/stock-foto-engelse-gebruikte-postzegel-die-portret-van-koningin-elizabeth-tweede-tonen-image44674490&ved=2ahUKEwjd-_Xm34z3AhVegv0HHdyNDx4QqoUBegQIChAB&usg=AOvVaw3JDN5lsSVlFna3H9_0iv-5
https://www.google.nl/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeelding-franse-postzegels-image21613566&ved=2ahUKEwjQwLid4Iz3AhUjgf0HHY9SAEsQqoUBegQIABAB&usg=AOvVaw3OB3qWMdFA-tN7caV7QhcX
https://www.google.nl/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-duurste-postzegels-ooit-verkocht/&ved=2ahUKEwjsvIiE4Iz3AhVLhv0HHavQBl84KBCqhQF6BAgQEAE&usg=AOvVaw1RFu24iOMeXVmCI7qpVGrK
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High tea in de pastorie, woensdag 11 mei 

Na meer dan twee jaar is het deze maand de hoogste tijd voor een 

high tea in de pastorie. Op woensdagmiddag 11 mei a.s., van 

14.00 tot ca. 16.00 uur, bent u van harte welkom in de pastorie 

van Maria van Eik en Duinen voor een gezellige bijeenkomst met 

koffie, thee en frisdrank en heerlijke hartige en zoete 

versnaperingen. Samen delen van wat er op tafel staat en van wat 

ons bezig houdt en we graag met anderen willen delen. Het is 

gewoon weer eens op een andere manier als parochianen 

samenkomen. Ook niet-parochianen zijn trouwens van harte 

welkom! Neem gerust iemand mee!  
Graag vooraf aanmelden, uiterlijk maandag 9 mei, bij het 

secretariaat van Maria van Eik en Duinen of het centraal 

parochiesecretariaat. 

 

De relikwieën van Titus Brandsma 

Ik wil u iets vertellen over pater Titus Brandsma, maar eigenlijk 

weet u het al. U kent zijn verhaal, de afloop, zijn zaligverklaring in 

1985 in Rome en op 15 mei a.s. zijn heiligverklaring. Wat u 

misschien niet weet is dat pater Titus mijn stadsgenoot was. Pater 

Titus, zo noemen we hem in Bolsward, is net als ik, geboren en 

getogen in Bolsward. Pater Titus groeide op in de elfstedenstad en 

heeft net als ik vaak de route gelopen langs de Grote Dijlakker, om 
als misdienaar aan het altaar van zijn en mijn parochiekerk te 

dienen. 

Het Titus Brandsma museum in Bolsward herbergt sinds 2006 de 

overjas van pater Titus die gemaakt is door een Bolswarder 

kleermaker. Pater Titus had zijn overjas in 1937 uitgeleend aan de 

pas gewijde priester Johannes Castricum. Pater Titus had 
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Castricum’s eerste mis in Hoorn bijgewoond. De nieuw gewijde 
priester zou afreizen naar Frankrijk en omdat het daar koud was 

had pater Titus hem zijn overjas uitgeleend. “Ik krijg hem wel 

weer eens terug” had pater Titus nog gezegd, maar niets was 

minder waar. Pater Castricum verbleef de gehele 2de Wereldoorlog 

in Frankrijk en toen hij in 1946 terugkeerde naar Nederland, 

vernam hij pas van de dood van pater Titus. Uit eerbied voor pater 

Titus heeft hij de overjas zorgvuldig bewaard en op zijn sterfbed in 

1990 heeft hij het verhaal van de overjas aan zijn huishoudster 

verteld. Via haar familie is de overjas in het bezit gekomen van het 

Titus Brandsma Museum in Bolsward en zal bij zijn Heiligverklaring 

een relikwie worden.  

Ook ik ben in het bezit van een relikwie van pater Titus. Mijn 

overgrootouders kregen bij gelegenheid van hun 45 jarig 

huwelijksjubileum in 1939 een hand geschreven felicitatie van 

pater Titus. Deze felicitatiebrief is bewaard gebleven en is steeds 

doorgegeven aan de oudste zoon in mijn familie. Nadat mijn vader 

in 2015 is overleden, is de felicitatiebrief van pater Titus in mijn 

bezit gekomen. Tijdens de viering van zondag 15 mei, in de 

geloofsgemeenschap van Maria van Eik en Duinen zal het relikwie 

in de kerk aanwezig zijn.  

Pater Titus reisde in zijn tijd veel. Ook dit is bekend. Maar wat u 

niet weet... op zijn vele terugreizen naar Bolsward stapte hij in 

Sneek van de trein over op de stoomtram die hem naar Bolsward 

bracht. De stoomtram had geen haltes tussen Sneek en Bolsward 

en dus moest hij bij aankomst vanuit de binnenstad van Bolsward 

weer een stuk teruglopen naar zijn ouderlijk huis, de boerderij 

Oegeklooster. Maar pater Titus had een privilege, zodra de 
machinist in de gaten had dat pater Titus in Sneek instapte, stopte 

de machinist de tram, iets voor Bolsward, zodat Pater Titus in een 

weiland kon uitstappen, vlak bij zijn ouderlijke huis. 

Op 26 juli, zijn sterfdag, herdenken we pater Titus, die we vooral 

vereren als moedig geloofsgetuige. Pater Titus Brandsma wordt 

beschouwd als patroon van de journalisten en, naast Isidorus van 

Sevellia, als beschermheilige van het internet.  

Het motto van pater Titus was: "wij zijn niet op aarde om grote 

dingen te doen, maar kleine dingen op grootse wijze te doen”.  

Peter Visser 
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Oorlog en vrede 
En weer is het oorlog in Europa. Een gids die ons eens rondleidde 

in Sint Petersburg vertelde dat ze in Rusland Victory Day vieren, in 

de periode dat wij Bevrijdingsdag vieren. Zij moest glimlachen om 

het verschil in beleving: overwinning of bevrijding. Als ik dit schrijf 

is er nog lang geen vrede in zicht. En dat is toch waar alle mensen 

in hun hart naar uitkijken.  

De strijd in Oekraïne maakt wel duidelijk dat je 
niet zomaar alles kunt accepteren. Je kunt je 

idealen niet zomaar opgeven omdat iemand er 

anders over denkt. Ook in ons land is er zo’n 

tachtig jaar geleden strijd gevoerd, maar niet 

alleen met geweren en kanonnen. De pen is 

scherper dan het zwaard.. In januari 1941 

spraken de Nederlandse Bisschoppen zich voor 

het eerst nadrukkelijk vanaf de kansel uit 

tegen deelname aan de NSB.  

En in juli van dat jaar kwam er een brief 

waarin de bisschoppen zich verzetten tegen het 

onrecht dat gelovigen werd aangedaan, 
waaronder het korten van salarissen van 

kloosterlingen in het onderwijs, het verbieden 

van de werkzaamheden van het Katholiek 

Werklieden Verbond en het opheffen of 

beknotten van de dagbladpers. De bisschoppen 

zagen het als een aanval op de godsdienst. 

Zeker ook toen later dat jaar ook de katholieke 

boeren- en tuindersbond en de RK bond van 

onderwijzend personeel hetzelfde lot 

onderging. Hun brief van medio 1942 was 

nagenoeg geheel gewijd aan de 

jodenvervolging. In een telegram wendden 
bijna alle kerkgenootschappen zich tot de 

bezetter om aan de voorgenomen maatregelen geen uitvoering te 

geven. Later volgden nog brieven over de Arbeitseinsatz en de 

zwarte handel, die beide scherp veroordeeld werden door het 

episcopaat.    

Al heel vroeg verzetten de bisschoppen zich tegen de bezetter. De 

karmeliet Titus Brandsma was journalist en schreef voor veel 
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bladen. In 1935 werd hij, naast andere taken, benoemd tot 
adviseur van de Katholieke Journalisten Vereniging. Vroeg in de 

oorlog gaf Kardinaal De Jong Titus Brandsma opdracht het 

standpunt van de bisschoppen onder de aandacht van de redacties 

van de katholieke bladen te brengen. Alles moest worden gedaan 

om de nationaalsocialistische propaganda via katholieke bladen te 

voorkomen. Daartoe reisde Titus Brandsma stad en land af. Dat 

viel bij de bezetter niet in goede aarde. Kardinaal De Jong durfden 

zij niet aan te pakken, maar zijn gezant Titus Brandsma wel. In de 

bijdrage van diaken Paul Kuhlmann heeft u al kunnen lezen dat hij 

in  1942 door de Gestapo gearresteerd werd. Dat was in de Karmel 

in Nijmegen. Toen hij na de  maanden van verhoor in 
Scheveningen, terechtkwam in de PDA (Polizeiliches 

Durchgangslager Amersfoort), gaf Titus Brandsma daar een eigen 

uitleg aan: Probamur Dum Amamur. Deze korte Latijnse zin 

betekent: Wij worden beproefd omdat wij worden bemind.  

Dezer dagen denken wij terug aan 

de oorlog en vieren de vrijheid. 

Maar toch….. meer dan ooit ervaren 

wij het belang van nieuws waarop 
je kunt vertrouwen. De vrouwen en 

mannen die zich daar dagelijks voor 

inzetten, komen in feite op voor 

recht, vrijheid en waardigheid van 

iedere mens. Mgr. De Korte ziet 

graag dat de Kerk Titus Brandsma 

uitroept tot patroonheilige van de 

journalistiek. Volgens Mgr. De Korte stimuleert hij straks vanuit de 

hemel journalisten, gelovigen en seculieren, 'om secuur en 

gewetensvol hun werk te doen', werk voor vrede en vrijheid.  

Gerard van Dijk 

 

Uit de Titus Brandsma  

Terugblik op oecumenische vastenmaaltijd 

Op zondag 3 april, na de viering, waren er maar liefst 40 mensen 

verzameld om deel te nemen aan de oecumenische vastenmaaltijd 
bij de geloofsgemeenschap Titus Brandsma. Er werd geopend met 

een lied en gebed. Op het programma stonden vragen over het 
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thema ‘vasten’, waar het gesprek 
mee op gang kwam. De sfeer was 

goed en de soep smaakte heerlijk, 

alles werd goed verdeeld. Hulp  

werd van alle kanten geboden,  

heel fijn! De opbrengst was maar 

liefst € 253,30 ten bate van de 

Vastenactie en Oekraïne. Met een 

voldaan gevoel gingen we 

huiswaarts. De totale opbrengst van 

de Titus Brandsma voor Vastenactie 

is €562,55. Een geweldige 
opbrengst, rekeninghoudend met alle andere acties, die worden 

georganiseerd. Hartelijk dank allemaal! 

 

Benefietconcert voor Oekraïne 

Het houdt ons nog dagelijks bezig, de afschuwelijke oorlog in 

Oekraïne. Met talloze verwoeste steden, duizenden doden, 

miljoenen vluchtelingen. Onbegrip maakt zich van ons meester, zo 

ook het besef dat je er weinig aan kunt doen om dit onheil te 

stoppen. Het is evenwel een troostrijke gedachte dat veel 

slachtoffers mogen rekenen op 

allerhande hulp biedende maatregelen 

en ondersteuning.   

Eén ervan is het organiseren van een 

benefietconcert…! Op zondag 29 mei 

neemt VocAnimo u mee op een muzikale 

reis van wanhoop naar hoop, van 

duister naar licht… U bent van 12.00-

14.00 uur van harte welkom in de H. 

Familiekerk. De toegang is gratis, maar 

tijdens de pauze zal worden 
gecollecteerd. Mogen wij, maar vooral: 

mogen de slachtoffers van de oorlog op 

u rekenen..? 

Loek Ruijters 
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Kunst in de Kerk 
Mogelijk herinnert u zich nog dat in 2018 en 2019 tijdens de 

pinksterdagen vele kunstexposanten hun werken tentoonstelden in 

de H. Familiekerk. Wellicht behoorde u tot een van hen, of bevond 

u zich tussen de vele belangstellenden die de expositie bezochten. 

Ook dit jaar staan de deuren van de H. Familiekerk tijdens de 

pinksterdagen open - op 5 en 6 juni (12.00-16.00 uur) - en bent u 

wederom van harte welkom..!  

Mocht u zelf deel willen nemen met uw eigen werken, aarzel dan 

niet om contact met mij op te nemen: 06-44112951 of 

eller@ziggo.nl   

Voor een impressie van de expositie in 2019: 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/blog/2019/06/13/ex

positie-in-familiekerk/  

 

Loek Ruijters 

 

De preekstoel – vier evangelisten 

Voorin de kerk aan de linkerzijde staat ie: de preekstoel. De plek 

vanwaar het evangelie wordt verkondigd en ons geloof wordt 

aangescherpt, gevoed en onderhouden. Zou het symbolisch zijn 

dat de preekstoel niet meer wordt gebruikt? Ik denk van niet, want 

de verkondiging gebeurt tegenwoordig vanaf een iets minder 

verheven plek op het priesterkoor: de ambo. Ambo is een woord 
van Griekse oorsprong, dat een berg of verhoging aanduidt. In de 

vroege kerken en basilieken werden het evangelie en de lezingen 

uit de Bijbel voorgelezen of gezongen vanaf de ambo. De diaken of 

de priester klimt op die ‘berg’ om het evangelie te lezen, zodat 

mailto:eller@ziggo.nl
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/blog/2019/06/13/expositie-in-familiekerk/
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/blog/2019/06/13/expositie-in-familiekerk/
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iedereen het goed kan horen. Vanaf de ambo 
werden ook mededelingen aan de 

gemeenschap gedaan, soms predikte de 

bisschop vanaf die plek. Ambo of preekstoel, 

een plek van belang.  

Dat de gelovigen in vroeger jaren dat ook 

heel goed beseften moge duidelijk zijn. Het 

staat er duidelijk op aangegeven: ‘In het jaar 
1934, toen deze parochie 12½ jaar bestond, 

werd ik geschonken door de mildheid der 

parochianen.’ 

Op de preekstoel vinden we afbeeldingen van 

de symbolen van de vier evangelisten, niet 

afgebeeld in de vorm van menselijke gedaanten, 

maar als symboolgestalten. 

In zijn visioen zag de profeet Ezechiël hoe een 
storm uit het noorden kwam opzetten: een grote 

wolkenmassa waar vuur in opflitste en die 

omgeven was door een gloed: de wolkenmassa 

schitterde als blinkend metaal. In de wolken 

tekenden zich gestalten af die op vier levende 

wezens geleken. Veel later zag de apostel 

Johannes in een visioen Gods troon omringd door 

dieren. “Rondom de troon waren vier dieren, 

bezaaid met ogen voor en achter. En het eerste 

dier geleek op een leeuw en het tweede op een 

jonge stier, en het derde dier had een gelaat als 

van een mens en het vierde dier geleek op een 
adelaar in zijn vlucht. Zij roepen zonder rusten 

dag en nacht: ‘Heilig, heilig, heilig, Heer, God, 

Albeheerser, die was en die is en die komt.” 

(Openb.4,6b-8) Johannes citeert hier in zijn boek 

Openbaring dubbel. De lofzang van de dieren ontleent hij aan 

Jesaja en de beschrijving van de dieren zelf aan Ezechiël. 

Het oudste evangelie begint in de woestijn, waar Johannes de 

komst van de goede herder aankondigt. Marcus was de reisgezel 
van Petrus en heeft dus veel verhalen uit de eerste hand, van 

iemand die erbij was. Het symbool voor Marcus is de leeuw. 
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De apostel Matheus begint het evangelie met de geslachtstabel 

van Jezus, de menselijke kant. Matheus schreef het evangelie voor 

stad- en landgenoten. Vooral voor de christenen uit de joden. Het 

symbool voor Matheus is de menselijke figuur. 

Het evangelie van Lucas begint met het offer in de tempel, de 

afsluiting van het oude verbond en de link naar het nieuwe. Lucas 

vertelt over de genade en de goedheid van God en wil Jezus 

zichtbaar maken voor alle volken. Het symbool voor Lucas is het 

rund.  

De apostel Johannes verhaalt hoe het Licht daalt uit de hemel naar 
de aarde, zoals een adelaar in zijn vlucht. Johannes brengt in zijn 

evangelie de liefde tot Jezus en tot God onder woorden. Hij vertelt 

over het leven van Jezus als Zoon van God, in onze wereld 

gekomen om de wereld te verlossen. Een nieuw gebod geef ik 

jullie, dat je elkaar liefhebt. Doet dit om aan mij te denken. Het 

symbool voor Johannes is de adelaar.  

Geïnspireerd door de visioenen van Ezechiël en Johannes hebben 

de wezens vier gezichten die eigenlijk afbeeldingen zijn van 
episodes in het leven van Jezus. Zo staat de mens voor zijn 

geboorte, het rund voor zijn offer, de leeuw voor zijn verrijzenis en 

de adelaar voor zijn hemelvaart. 

Onder de symbolen is nog een tekst te lezen: Si vos manserit in 

sermone meo vere discipuli mei eritis.  
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Vertaald: ‘Als jullie trouw blijven aan mijn woord zullen jullie echt 
mijn leerlingen zijn (worden).’ En dat is een aansporing voor ons 

allemaal, woorden van Christus die ons elke dag mogen inspireren.  

Gerard van Dijk 

 

Activiteiten in relatie met onze parochie  

Cursillo: vreugde van het geloof in een notendop! 

De warme vriendschappelijke sfeer in een 

Cursillo-weekend laat zich moeilijk 
omschrijven. Wat is Cursillo? Het is een 

kleine geloofscursus van maar 3 dagen. 

Niet vol theorie maar vol persoonlijke 

ervaringen en ontmoetingen met de Heer.  

Paus Franciscus heeft gezegd: “Wat 

betekent evangeliseren? Gewoon vol 

vreugde bewijzen wat we zijn en wat  

we geloven.” Dat is Cursillo! Door eigen 
ervaringen te delen in een sfeer van vertrouwen kan de heilige 

Geest Zijn werk doen. En dat blijkt wel uit de enthousiaste reacties 

van de deelnemers! 

Een Cursilloweekend is geen stille retraite maar vrolijke, blije 

ontmoetingen met elkaar en met de Heer. Kom het zelf ervaren: 

laat u raken door Zijn aanwezigheid! 

Het Cursilloweekend wordt gehouden vanaf Hemelvaartdag: 

donderdag 26 mei (17.00 uur) t/m zondag 29 mei (16.00 uur) in 

het prachtig gelegen ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ in Heiloo. 

Wilt u meer weten? 

Vraag het mij, Martha Vermeulen  

(06-44422379) of kijk op onze website 

(www.cursillo.nl) 

 

Start bedevaartseizoen Brielle 

Wilt u de start van het bedevaartseizoen van Brielle meemaken? U 
bent van harte uitgenodigd voor de opening van het 

bedevaartseizoen op zaterdag 14 mei a.s. Om 11.00 uur is er een 

pontificale hoogmis met Mgr. Woorts, hulpbisschop van het 

http://www.cursillo.nl/
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aartsbisdom Utrecht en bisschop-referent voor de bedevaarten, en 
onze bisschop Mgr. Van den Hende. 

 

Save the date: 9 juli, bedevaart naar Brielle  

Op zaterdag 9 juli 2022 wordt de Nationale Bedevaart naar Brielle 

gehouden. Na 2 jaar corona-onderbreking sluiten we ons voor de 

10e keer daarbij aan vanuit Den Haag. We gaan zowel met de bus 

als op de fiets (e-bike) om onze eer te betonen aan de Martelaren 

van Gorkum en om ons te laten inspireren door hun standvastig 

geloof. Hun marteldood, precies 450 jaar geleden, maakt dit 

volgens het Bisdom een bijzonder jaar. Ook eren we met deze 

bedevaart drie martelaren van het naziregime ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog: de heilige Edith Stein, de zalige Karl Leiner 

en de dan heilige Titus Brandsma. Een extra motief dus om dit jaar 

naar Brielle te gaan. 

Pelgrims die met de bus mee willen, kunnen opstappen bij de 

Emmauskerk aan de Leyweg én bij de St. Jacobuskerk in de 

Parkstraat. Fietsers, jong en oud, uit alle delen van Den Haag, 

verzamelen voor vertrek op het voorplein van de St. Jacobuskerk. 

Details over inschrijving, de betalingsregeling en vertrektijden 
zullen binnenkort worden verspreid via de websites en flyers in de 

kerken. Reserveer de dag en krijg alvast wat kilometers in de 

benen, want het is een flinke trap.  

Voor informatie kunt u bellen met Kees Nusteling (070-3063811) 

of met Lore Olgers (070-3244118). 

Stripverhaal over de Martelaren van Gorcum 

‘De Tijdelijke Dood’ is het stripverhaal over de gebeurtenissen in 

1572 die leidden tot de dood van de Martelaren van Gorcum. Het 

stripverhaal is getekend door Geert de Sutter en 

verscheen voor het eerst in 2007 op initiatief van de 

Brielse Bisschoppelijke Commissie. Vanwege de  450 

jaar herdenking van de Martelaren van Gorcum is 

het stripverhaal nu gedigitaliseerd en voor het eerst 

online voor een breed publiek beschikbaar. 

https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/h5fbdc5c46a8

db65fcab4c6159696468f.pdf 

 

 

https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/h5fbdc5c46a8db65fcab4c6159696468f.pdf
https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/h5fbdc5c46a8db65fcab4c6159696468f.pdf
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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 (015 3693148 of 

paula_opstal@hotmail.com) 

Dhr. G.J. de Bruijn (070 3205872 of gerard.debruijn@planet.nl) 

 

Tot besluit 
 

Activiteitenagenda deze maand 

Nog even alle in deze maand geplande 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.  

Waar geen nummer staat, is daar in een eerdere uitgave van de 

Nieuwsbrief over gecommuniceerd.   

Datum/tijd Activiteit Locatie  Pag.  

di. 3  mei, 14.00 u Leerhuis pater Vervooren PvArs  

wo. 4 mei, 19.00 u Dodenherdenking MvED 28 

do. 5 mei, 11.00 u Bijbelcatechese PvArs  

mailto:gerard.debruijn@planet.nl
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vrij. 6 mei,13.30 u Oec. vredesgebed Emmaus 13 

di.10 mei, 11.15 u  Leesgroep Fratelli Tuti  MvED 12 

wo.11 mei, 14.00 u High tea in de pastorie MvED 28 

do.12 mei, 18.00 u Lectio Divina MvED 12 

vrij.13 mei, 14.00 u Bijbelgroep Emmaus  

di. 17 mei, 19.30 u Oec. gespreksgroep Titus 13 

do.19 mei, 11.00 u Bijbelcatechese PvArs  

ma.23 mei, 19.30 u Oec. filmavond ‘Risen’ MvED 13 

wo.25 mei, 18.00 u Lectio Divina MvED 12 

do.26 mei,  

vanaf 05.45 u 

Hemelvaart-bedevaart Alle 

locaties 

13 

vrij. 27 mei  Bijbelgroep  Emmaus  

zo. 29 mei, 12.00 u Benefietconcert Oekraïne Titus 32 

zo. 5 juni, 12.00 u Vrijwilligerslunch  PvArs 26 

zo. 5 en ma. 6 juni, 

12.00 – 16.00 u  

Kunst in de kerk Titus 33 

 

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. 

 

Delen van ervaringen of een interessant verhaal 
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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).  

 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

Kopij voor de Nieuwsbrief van juni kunt u tot uiterlijk 18 mei 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: 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 

 

mailto:cps@p4ev.nl

