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Nieuwsbrief, 3e jaargang, nr. 5 

R.K. Parochie de Vier Evangelisten 

juni 2022 
           

Beste parochianen, 
 
Het zogenaamde synodale pad is eigenlijk de grootste 
volksraadpleging ooit in de Katholieke Kerk. Paus Franciscus geeft 
alle katholieken de gelegenheid om mee te denken over de 
toekomst en te praten over de koers van de kerk, en hem hierover 
te adviseren. En dat is in onze traditionele kerk, waar vanuit een 
strakke hiërarchie wordt gehandeld, eigenlijk wel heel bijzonder, 
denk ik. De uitnodiging van de paus om op deze manier aan de 

voorbereiding van de algemene 
bisschoppensynode, gepland in 
oktober 2023, mee te doen, is door de 
bisschoppen aan het hele gelovige 
volk gegeven. In onze parochie is daar 
gehoor aan gegeven door met elkaar 
in gesprek te gaan. Een weergave van 
dat gesprek heeft u in de vorige 
Nieuwsbrief kunnen lezen.  Aan de 

bisschop is een verslag van dat gesprek gestuurd. Ook bij andere 
parochies en door diocesane werkgroepen hebben gesprekken in 
het kader van het synodale proces plaatsgevonden. De verslagen 
hiervan zijn aan de bisschop aangeboden en op basis daarvan is in 
mei een concept rapportage geschreven, waarin de bevindingen in 
het bisdom Rotterdam verwoord zijn. Wanneer de definitieve 
versie van dit document gereed is, en wij het ontvangen hebben, 
zullen we dat ook aan u beschikbaar stellen. Dit document wordt 
samen met de rapportages van de andere bisdommen, verwerkt 
tot één rapportage namens de Nederlandse Kerkprovincie. Die 
rapportage wordt uiteindelijk aangeboden aan het Algemeen 
Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome. 
Wat misschien nog wel van groter belang is, is dat tijdens de 
‘synode-bijeenkomst’ in onze parochie, elke deelnemer duidelijk 
heeft kunnen maken wat hij/zij belangrijk vindt in onze parochie, 
wat goed gaat en wat verbeterd zou kunnen worden. Dit alles 
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vanuit de gedachte dat wij samen, als kleiner wordende parochie, 
nog steeds van belang zijn en dat ook willen blijven voor onze 
directe omgeving. En dat we samen de moed en daadkracht tonen 
om nieuwe wegen in te slaan, om onze kerk vitaal te houden.          

Wij weten allemaal dat de Rooms-Katholieke Kerk in West Europa, 
en ook onze parochie, met zwaar weer te kampen heeft. De fut 
lijkt er af en toe wat uit te zijn. Toch werd in de coronatijd maar 
weer eens extra duidelijk hoe belangrijk onze geloofsgemeen-
schappen zijn en wat het belang is van samenkomen. We zijn ons 
ook steeds meer gaan realiseren dat er nog veel werk te verzetten 
is, bijvoorbeeld als het gaat om het geloof door te geven aan de 
jongeren; we moeten met ze in gesprek gaan, zodat we een 
eigentijdse manier vinden om dit vorm te geven. Verder zijn er ook 
vragen zoals: is er ruimte voor meer diversiteit aan vieringen? Hoe 
kunnen wij nog meer zichtbaar worden als kerk in de buurt op 
diaconaal en catechetisch gebied. En, moeten wij misschien een 
wat andere koers gaan varen!?    
 
Wij kennen allemaal de betekenis 
van Pinksteren - volgens velen de 
start van de christelijke kerk - 
waarbij de heilige Geest werd 
uitgestort over de apostelen. Vervuld 
door de Heilige Geest gingen zij op 
pad om de blijde boodschap te 
verkondigen. Ik wens iedereen die dit leest dezelfde begeestering 
en daarmee ook het vertrouwen om gezamenlijk verder te bouwen 
aan Christus’ kerk.      
 
Namens het parochiebestuur, Louis Laarakkers, secretaris 
 

Van het pastoraal team 

 
Pastoraal woord: Het mysterie van de heilige Drie-eenheid 
Het vieren van God in zijn Drievuldigheid vinden velen niet 
eenvoudig. Wij vieren God in zijn volheid, overlopend van liefde.  
Hoe komen we God op het spoor? "God, waar zijt Gij te vinden" 
zingen we in een kerklied. 
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Langs de verhalen van mensen leren wij God kennen. Mensen die 
God hebben meegemaakt, die God in hun leven hebben ervaren. 
  
De Bijbel is zo een groot verhalenboek. Een boek dat eeuwen 
omspant. Het eerste deel bevat de verhalen van het volk van 
Israël en van zijn grote religieuze figuren. In heel verschillende 
omstandigheden hebben ze God ervaren, in perioden van welvaart 
en vrede; in tijden van vernedering en ellende; wanneer ze 
grootse dingen hadden gerealiseerd, maar ook wanneer ze 
gemeen en ondermaats waren geweest. Door al deze verhalen, 

hoe primitief ze soms ook zijn, loopt 
als een rode draad deze ervaring: God 
is ‘Jahweh’, wat betekent: ‘Ik ben er 
voor jou, Ik zal er voor jou zijn. Op Mij 
kun je rekenen. Ik laat jou nooit in de 
steek’. ‘De Heer is een barmhartige en 
medelevende, medelijdende God, groot 
in liefde en trouw’ die zijn volk als zijn 
bezit, als zijn eigen familie beschouwt. 
Zo is geleidelijk het beeld gegroeid van 
God, die als een goede Vader is. De 
almachtige Vader. Jezus zelf gebruikt 
ook bij voorkeur het woord Abba, ‘lieve 
Vader’ als Hij over God spreekt. 

 
Het tweede deel van de Bijbel, het nieuwe testament, bevat een 
verzameling van verhalen over Jezus, de man uit Nazareth. Zijn 
vrienden hebben Hem leren kennen als een mens die heel zijn 
leven had afgestemd op God, die Hij zijn Vader noemde. Door zijn 
grenzeloze zorg, liefde en barmhartigheid jegens de mensen is Hij 
de weerspiegeling van God. In deze mens, als in geen ander, is 
God ons zichtbaar en tastbaar nabij. Johannes noemt Hem in zijn 
evangelie dan ook de eniggeboren Zoon, die God gezonden heeft 
opdat de wereld door hem zou worden gered. 
 
Maar de Bijbel eindigt niet bij de dood van Jezus. Er staan 
verhalen in van Jezus’ volgelingen die in zijn voetsporen treden. 
Zij spreken en handelen vanuit de inspiratie, de gedrevenheid, de 
Geest die Jezus bezielde. De Geest van God. Jezus had trouwens 
zijn leerlingen deze Geest beloofd. Die Geest is voelbaar en 
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tastbaar in hun woorden en daden aanwezig. Die Geest is ook nu 
nog in onze wereld werkzaam. In mensen die vrede stichten en 
verzoening brengen, die zich in liefde toewijden aan hun 
medemens. 
 
Vanuit de Bijbel wordt ons een rijke schat aan Godservaringen 
meegegeven die door de kerk aan elke nieuwe generatie wordt 
doorgegeven. God komt hier ter sprake als: de hemelse Vader, 
Jezus, de Christus, de Zoon van God en als de heilige Geest. 
Telkens weer wordt die God ervaren als een menslievende en 
barmhartige God. Johannes vat dit mysterie in één zin samen:  
God is liefde. 
 

Diaken Paul Kuhlmann 
 
Jaar van de Sacramenten: het Sacrament van het Huwelijk 
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 
plaatsen wij elke maand in de Nieuwsbrief één van de zeven 
sacramenten voor het voetlicht. Deze maand als één na laatste: 
het Sacrament van het Huwelijk. 
 
We kunnen niet ontkennen dat het aantal kerkelijke huwelijken de 
laatste decennia sterk is teruggelopen, maar juist daardoor is de 
vreugde groot als twee geliefden er bewust voor kiezen om in de 
kerk te trouwen. Zelfs in de afgelopen twee corona-crisisjaren 
hebben in de parochie enkele kerkelijke huwelijken 
plaatsgevonden en mocht ik daar namens de Kerk getuige van 
zijn. Als diaken of priester ben je dat inderdaad. Anders dan de zes 
andere sacramenten, waarbij de bedienaar een gewijd 
ambtsdrager is, zijn bruid en bruidegom zelf de bedienaren van 
het Sacrament van het Huwelijk. Zij schenken elkaar het 
Sacrament. Hoe werkt dat dan? Hoe kan het werkzame teken van 
Gods genade, ingesteld door Christus en toevertrouwd aan de Kerk 
- zoals we een sacrament kunnen omschrijven – door man en 
vrouw aan elkaar geschonken worden?  
Voor het antwoord op deze vraag is het sleutelwoord: de liefde.  
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Het huwelijk als liefdesverbond heeft zijn 
oorsprong in God die immers zelf liefde 
is. Hij geeft ons mensen zijn liefde, 
dezelfde liefde die bruid en bruidegom 
voor elkaar voelen en aan elkaar geven. 
In de liefde tussen man en vrouw licht 
dus iets van God op. In de manier 
waarop bruid en bruidegom elkaar 
beminnen, elkaar nabij willen zijn, wordt, 
voor wie daar oog voor heeft, zichtbaar 
wie God is. De duurzame liefde tussen 
man en vrouw is ook niet voor niets een 
bijbels beeld voor het Verbond tussen 

God en zijn volk, voor de trouwe liefde van God voor ons mensen. 
Het huwelijk is daarmee de ervaarbare liefde van God, anders 
gezegd: het werkzame teken van Gods liefde.  
 
Anders dan het burgerlijk huwelijk is het kerkelijk huwelijk geen 
contract maar meer een engagement, een voortdurende 
betrokkenheid op elkaar. De belofte dat je elkaar trouw blijft, alle 
dagen van je leven, wat er ook gebeurt, vraagt een liefde die 
steeds brandend gehouden moet worden. In tegenstelling tot het 
burgerlijk huwelijk, waarvan het welslagen uitsluitend van de twee 
echtgenoten afhankelijk is, speelt in het kerkelijk huwelijk, zo 
geloven wij, nog een derde persoon mee: God zelf! Hij, de liefde 
zelf, helpt de huwelijkspartners om hun liefdesvuur voor elkaar 
steeds brandend te houden. Zo is het Sacrament dus niet alleen 
werkzaam op het moment dat man en vrouw, tegenover God en te 
midden van de samengekomen geloofsgemeenschap, elkaar het 
ja-woord, geven, maar gedurende het hele leven dat er op volgt.  
Dat vraagt natuurlijk wel van de huwelijkspartners om, naast hun 
onderlinge relatie, ook hun relatie 
met God te onderhouden. Je kunt 
dat opvatten als een extra last: 
het onderhouden van de relatie 
met je partner is al opgave 
genoeg en dan komt die met God 
er ook nog eens bij. Maar ik 
ervaar dat beide relaties juist 
elkaar versterken en de ‘last’ om 
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ze allebei te onderhouden verlichten. Want mijn geloof in God, in 
zijn liefde, vergeving en barmhartigheid, helpt mij om in de relatie 
met Hanneke, mijn echtgenote, en onze kinderen, vanuit dat 
geloof te spreken en te handelen. Het helpt mij ook te beseffen dat 
ik niet alles in onze relatie kan beïnvloeden en het geeft me rust 
dat ik die dingen en vooral ook de toekomst in Gods handen mag 
leggen. In de huwelijksbelofte beloven bruid en bruidegom elkaar 
om ervoor te willen gaan. “Ik wil je liefhebben en waarderen, al de 
dagen van mijn leven.” Ze zeggen niet: “Ik heb je lief al de dagen 
van mijn leven”, of  “ik zal je liefhebben”. Nee, ze zeggen “ik wil” 
tegen elkaar en dat betekent voor mij dat je als huwelijkspartner 
je best zal doen om het huwelijk te laten welslagen, maar dat daar 
geen krampachtige druk op ligt. Er kunnen zich omstandigheden 
voordoen waardoor het vuurtje dooft, de liefde over lijkt te gaan. 
Onze eigen inspanningen kunnen dan misschien niet voldoende 
zijn om onze belofte van trouw langer waar te maken. Mijn geloof 
helpt me echter om daar niet bang of onzeker over te zijn, maar te 
vertrouwen dat God ook dan, als derde persoon in onze relatie, 
ons zijn liefde zal tonen, en ons helpt de juiste keuze te maken en 
het goede te doen.  
Andersom ervaar ik dat de huwelijksrelatie ook bijdraagt in het 
onderhouden van de relatie met God. Samen het geloof beleven, 
samen naar de kerk gaan, samen in gesprek gaan over God, 
samen tot Hem bidden. Dat gaat eenvoudiger dan dat je dat alleen 
moet doen. Dat heb ik in ieder geval zo ervaren toen we nog een 
jong gezin waren. Er is zelfs een periode geweest dat het hele 
gezin actief vrijwilliger in de kerk was. Sinds ik diaken ben, is de 
relatie met God voor mij van een andere orde dan voor Hanneke 
en de kinderen. Maar dat wil niet zeggen dat het Sacrament van 
het Huwelijk in de schaduw van het Sacrament van de Wijding is 
komen te staan. Integendeel! Op verschillende momenten op weg 
naar mijn diakenwijding heeft Hanneke, in een brief aan de 
bisschop, moeten instemmen met de stap die genomen werd. Zo 
voelt voor mij de weg naar het diaconaat als ingebed in het 
Sacrament van het Huwelijk en helpt dat Sacrament mij ook om 
de balans tussen mijn inzet als diaken en mijn taken als 
echtgenoot en vader te bewaren. Met mijn wil, de wil van Hanneke 
én de hulp van God, zal dat vast lukken. Daar vertrouw ik op!    
 
Diaken Jos van Adrichem 
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Vieringen in juni 
Hieronder treft u het overzicht aan van de in juni, tot en met het 
eerste weekend van juli, geplande (zondags)vieringen. 

Datum Dag  EMM MED ARS TB 

4 juni zat. Pinksteren 13.00 u. E 

Hayon 

17.00 u. E 

Kouijzer 

  

5 juni zon. Pinksteren 10.00 u. E 

Kouijzer 

10.00 u. E 

Hayon/  

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 

Allen 

11 juni zat. H. Drie-

eenheid  

13.00 u. E 

Hayon 

17.00 u. W&C 

v. Adrichem 

  

12 juni zon. H. Drie- 

eenheid 

10.00 u. E 

Pex 

10.00 u. E 

Vervooren 

10.30 u. E 
Hayon/ 

v. Adrichem 

10.30 u. W&C 

Wielzen 

18 juni zat. Heilig 

Sacrament 

13.00 u. W&C 

Kuhlmann 

17.00 u. E 

Kouijzer 

 
 

19 juni zon. Heilig 

Sacrament 

10.00 u. E 

Pex 

10.00 u. E 

Hayon 

10.30 u. E 

Vervooren 

10.30 u. E 
Kouijzer 

1e Communie 

25 juni zat. 13e zondag  

d.h. jaar 

13.00 u. E 

Kouijzer 

17.00 u. E 

Hayon 

  

26 juni zon. 13e zondag 

d.h. jaar 

10.00 u. E 

Kouijzer 

10.00 u. E 

Hayon 

10.30 u. W&C 

v. Adrichem 

10.30 u. E 

Pex 

02 juli zat. 14e zondag 

d.h. jaar 

13.00 u. W&C 

v. Adrichem 

 17.00 u. W&C 

v. Adrichem 

 

03 juli zon. 14e zondag 

d.h. jaar 

10.00 u. E 

Smulders 

10.00 u. E 

Kouijzer 

10.30 u. E 

Vervooren 

10.30 u. W&C 

v. Adrichem 

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

 

  



8 

 

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 

 

Doopviering 
De eerstvolgende gemeenschappelijke doopviering vindt plaats op 
zondag 10 juli a.s. bij de geloofsgemeenschap Titus Brandsma. 
Aanmeldingen voor een doop op deze datum zijn mogelijk tot en 
met maandag 20 juni a.s. 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 
21 augustus a.s. bij de geloofsgemeenschap Maria van Eik en 
Duinen. Als u uw kind op die zondag wilt laten dopen, meld u dat 
dan uiterlijk maandag 1 augustus a.s. bij het centraal 
parochiesecretariaat. 

 
Ons gedeeld koloniaal- en slavernijverleden 

Sinds enkele jaren is er in onze Nederlandse samenleving sprake 
van een hernieuwde interesse en aandacht voor ons gedeeld 
koloniaal- en slavernijverleden. De historische betekenis 
en achtergrond hiervan bleef lange tijd in grote delen 
van onze samenleving onbesproken. Op scholen werd 
hieraan nauwelijks aandacht besteed. De afgelopen 
jaren is er een groeiende belangstelling voor kennis 
van dit verleden.  

Ook de Haagse Gemeenschap van Kerken onderkent de noodzaak 
van het herdenken van ons gedeeld koloniaal- en 
slavernijverleden. Dat doet zij o.a. door actief bij te dragen aan de 
1 juli Keti Koti viering en dialoog. Op 1 juli 1863 werd de slavernij 
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in de voormalige Nederlandse koloniën afgeschaft. Echter, 
moesten de tot slaaf gemaakte Afrikanen nog 10 jaar langer 
doorwerken op de plantages in Suriname. De Nederlandse 
overheid ging over tot financiële compensatie voor de 
slaveneigenaars. De tot slaaf gemaakten bleven met lege handen 
achter en werden aan hun lot overgelaten. De rol van kerken in dit 
deel van de geschiedenis is nog steeds onderwerp van onderzoek. 
Het gaat om een zeer complexe geschiedenis. Vast staat dat tot 
heden de effecten van dit gedeeld koloniaal- en slavernijverleden 
voelbaar zijn voor nakomelingen van tot slaaf gemaakten. 
Sommigen wijzen op de vele trauma’s die over generaties heen 
zijn doorgegeven.  

Van verschillende bankinstellingen komt voorzichtige erkenning 
voor de wijze waarop werd geprofiteerd van de slavenhandel. De 
vergaarde rijkdommen zijn o.a. te zien aan de vele monumentale 
panden aan de Amsterdamse grachtengordel. Maar ook in Den 
Haag zijn er aanwijsbare sporen van deze rijkdommen. 

In Rotterdam bestaat er een ‘levend’ monument die dit verleden 
markeert. Dat werd in 2013 onthuld op de Loydpier in Delfshaven. 
Niet alleen kooplieden, maar ook Rotterdamse bestuurders hebben 
zich verrijkt aan slavernij en slavenhandel. Van Delfshaven 
vertrokken de schepen via Afrika naar de West om daar hun 
‘handelswaar’ (lees: tot slaaf gemaakten) te verkopen en om 
vervolgens met exotische producten als suiker en koffie terug te 
keren naar Rotterdam. 

Ook Den Haag wil dit verleden 
permanent herdenken in de vorm van 
een slavernijmonument. Peggy Wijntuin 
die toen het initiatief voor het 
Rotterdamse monument nam, is nu 
door de gemeente Den Haag 
aangewezen om een voortrekkersrol te 
vervullen voor een Haags 
slavernijmonument.  Hiermee wil Den 
Haag bijdragen aan het collectief 

bewustzijn, waar de erfenis van het koloniaal- en slavernijverleden 
in de stad om vraagt. 
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Aan dit collectief bewustzijn wil de HGK bijdragen. Door o.a. een 
Keti Koti dialoog op 1 juni, 18.00 uur, in de Lukaskerk. Het thema 
luidt: ‘Van bewustwording naar verandering’. Flyers hiervan liggen 
in al onze vier kerken. En op 1 juli is er in de Emmauskerk de 
jaarlijkse 1 juli Keti Koti viering en dialoog. Dan vangen we om 
18.00 uur aan met de dialoog en houden we om 19.30 uur een 
oecumenische gebedsviering. Het thema is: ‘Bevrijding is voor ons 
allemaal’. U bent van harte uitgenodigd!  

Duncan Wielzen, pastoraal werker. 
 
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  
3 juni. We bidden om vrede in de wereld, in het bijzonder voor de 
landen en gebieden waar de vrede ver te zoeken is, om vrede in 
families en gezinnen en vrede in ons zelf. Om 13.30 uur vangt het 
gebed aan. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden! 
 
Bijbellezen met methode Lectio Divina 
Op de donderdagavonden 9 en 23 juni 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. Als 
je mee wilt doen en het is voor jou de eerste keer, of je bent 
meerdere keren niet geweest, meld je dan uiterlijk een dag van 
tevoren aan bij het secretariaat van Maria van Eik en Duinen.  
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Bezinningsweekend bij de Norbertijnen in Hierden 
Even tot rust komen. Even 
de dingen die me dagelijks 
bezighouden loslaten. Even 
bijzondere aandacht 
schenken aan mijn relatie 
met anderen, met de 
schepping en met God. Als 
je daar ook naar verlangt, 
dan is dit weekend bij de 
Norbertijnen in Hierden 
misschien iets voor jou! We 
verblijven met onze eigen 
groep in ‘De Boerderij’, het gastenverblijf van priorij ‘De 
Essenburgh’, waar we ook de maaltijden gebruiken en 
samenkomen voor gesprekken en oefeningen. We zullen (deels) 
meevieren en -bidden met de zusters en broeders van de priorij. 
Ook zal er tijd voor ontspanning en gezelligheid zijn. 
Het bezinningsweekend is gepland van donderdagmiddag 15 tot 
en met zondagmiddag 18 september 2022. Als je mee wilt, 
meld je dan uiterlijk 1 september a.s. aan bij het centraal 
parochiesecretariaat. Op woensdagavond 7 september houden 
we voor de deelnemers een informatie-/ voorbereidings-avond. We 
zullen dan o.a. het programma-thema introduceren en praktische 
zaken bespreken, zoals het vervoer naar Hierden en terug, 
dieetwensen en betaling. Wat de kosten betreft: deze zullen 
(exclusief reiskosten) zo’n € 175 tot € 200 bedragen.  

 
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. 
 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live
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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 op bank-
rekening 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 

Save the date: Jubileumconcert Connection op 1 oktober 
2022! 

Oktober 1991 begon ons avontuur. Met slechts vijf zangers en een 
cassettebandje als begeleiding. 30 (+1) jaar later staan we er nog 
steeds. Gegroeid, ouder geworden    , dirigent en pianist 
aangetrokken, aan festivals deelgenomen, theatershows gedaan, 
maar nog steeds en bovenal in verbinding met u tijdens de 
vieringen in de verschillende locaties van onze parochie.  

 

Verbinding, daar staat Connection voor. Wij vieren ons 30-
jarige jubileum daarom graag ook met u. Vorig jaar november 
trapten wij ons jubileumjaar af met wat lekkers bij de koffie na de 
viering op de locatie Pastoor van Ars. Daarna kwamen onze 
activiteiten helaas weer even op een laag pitje te staan vanwege 
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de coronamaatregelen. Maar nu zijn we er weer volledig! En we 
kondigen u met trots aan dat we op 1 oktober 2022 's-avonds een 
jubileumconcert geven in het Hofstad Lyceum aan het Colijnplein. 
Hier wilt u bij zijn, dus zet de datum vast in uw agenda! Later 
volgt meer informatie. U kunt ons ook bezoeken 
op www.koorconnection.nl. 

Muzikale groet van Jessica, voorzitter.  

 
Een plechtige en feestelijke vormselviering   

Zondag 24 april zijn 14 
jongeren van onze 
parochie gevormd door 
bisschop van den Hende, 
tijdens een plechtige en 
feestelijke viering. 
Gesterkt met de kracht van 
de heilige Geest gaan deze 
jongeren op weg. 
Binnenkort komen we bij 
elkaar om ervaringen te 

delen en plannen te maken om samen op pad te gaan. We hebben 
er zin in! We houden u op de hoogte! 
 
Namens de werkgroep Vormselvoorbereiding, Engeline v.d. Ark 
 

  

http://www.koorconnection.nl/
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Dierbare overledenen van de afgelopen periode 

Overleden: Bijzonderheden  

Lilian Buisman-

Kruidenier, op 24 

april, in de leeftijd 

van 92 jaar 

Het loflied van een sterke vrouw uit het boek 

Spreuken, ’een sterke vrouw, wie zal 

haar vinden’, is op Lilian van toepassing. Haar 

leven kenmerkte zich door eenvoud, 
hartelijkheid, bezorgdheid en liefde. De tekst 

op de rouwkaart ‘Kinderen en dieren konden je 

plezieren. Het geloof gaf je levenskracht’ 

geven kernachtig weer hoe zij in het leven en 

in haar geloof stond. Dat zij nu verenigd mag 

zijn met de dierbaren die haar voorgingen. 

Gerth Klinkenbergh, 

op 30 april, in de 

leeftijd van 96 jaar 

Het laatste half jaar woonde Gerth in een 

verpleeghuis. Daarvóór had hij een prachtig 
plekje om te wonen: het witte huis bij de 

ingang van Ockenburgh. Van daaruit fietste hij 

jarenlang wekelijks naar de kerk. Als hij met 

de auto ging, deed hij dat om iemand op te 

halen die slecht ter been was. De laatste paar 

jaar kwam hij met de scootmobiel. Jaarlijks 

deed hij veel parochianen een pot honing van 

zijn eigen bijen cadeau.  

Jeanne van Dijk- 

Giezeman, op 2 mei, 

in de leeftijd van 99 

jaar 

Jeanne en haar man hadden een tuinders-

bedrijf in de Geest in Loosduinen. Ook hadden 

ze de zorg voor een groot gezin. Jeanne is 

altijd een trouwe kerkganger geweest, totdat 

haar gezondheid achteruit ging. De laatste 

jaren woonde ze in Dekkershaghe.  

Peter van Kessel, op 

2 mei 2022, in de 

leeftijd van 83 jaar 

 

In zijn werkzame leven was Peter chemisch 

laborant bij TNO. Hij hield van muziek, vooral 
kerkmuziek en jazz, en was verzot op 

pianospelen. Eind 1982 werd hij de organist 

van het Gezinskoor en heeft dit met veel 

plezier gedaan tot 2005. Vanaf toen zette hij 

zich vooral in bij oecumenische diensten; hij 

was o.a. organist van het vrijwilligerskoor van 

Parnassia en bij Taizé-vieringen. Naast piano 
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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.  
 
Uit de Pastoor van Ars 

‘Verliefd’ op Umbrië 

In mei verbleven wij aan het Trasimeno meer, het hart van 
Umbrië, in midden Italië. 15 jaar geleden waren we er voor het 
eerst, met in onze bagage het boek ‘Umbrië in het voetspoor van 
Franciscus van Assisi’. 

Zo bekend als Assisi is, zo onbekend is Umbrië en dat is jammer. 
Niet alleen omdat het op veel plaatsen nog de sfeer en tijd van 
Franciscus ademt, maar ook omdat het landschap prachtig ruraal 
is, met een mix van agrarische activiteit, bossen, heuvels en nog 
grotendeels oorspronkelijke middeleeuwse dorpjes. Dit allemaal 
rondom het grootste Italiaanse meer. 

De afgelopen jaren bezochten we een aantal van de aan Franciscus 
gerelateerde plekken, deels ook net buiten Umbrië. Bekende en 
minder bekende, met als uitersten de kluizenarij boven Assisi en 
de prachtige basiliek onderin Assisi. De kluizenarij staat voor zijn 
levenshouding, de schilderingen van Giotto en anderen in de 
bovenkerk voor de verering na zijn dood. San Damiano wordt 
(gelukkig) door weinig toeristen bezocht, want dat vergt een 
stevige wandeling. Daar kreeg Franciscus het visioen 'herbouw 
mijn kerk’. Dat deed hij letterlijk, want hij herstelde het 

en orgel speelde Peter ook blokfluit, in 

meerdere ensembles en een muziekkoor. 

Helaas is Peter ons onverwachts ontvallen, zijn 

schepper tegemoet gegaan. 

Marianne Lindemans- 

Kneppel, op 4 mei, in 

de leeftijd van 75 

jaar 

Marianne was jaren actief in het winkeltje van 

de Emmaus. Ze begon al in de voorloper van 

het huidige winkeltje, dat was gehuisvest in 

het tegenwoordige woonhuis bij het 

toegangshek. Daarnaast was ze actief lid van 

het vroegere dames- en herenkoor en het 

Emmauskoor. 
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kloostertje. Maar ook figuurlijk; hij gaf door zijn levensstijl aan hoe 
de kerk zou moeten zijn: eenvoudig en met volop aandacht voor 
minderbedeelden. 

Andere plekken die de moeite 
waard zijn om te bezichtigen: 
Gubbio (de wolf), Grecchio (de 
kerststal), de vogels bij 
Cannara, de kluizenarij bij 
Cortona (gesticht door broeder 
Elias, zijn eerste volgeling), 
Spoleto (de kerk waar de 
briefwisseling tussen Elias en 

Franciscus ligt), en Isola Maggiore in het Trasimeno meer. En niet 
te vergeten zijn de kloosters van la Verna en Camaldoli in Toscane. 

Ineke Giezeman en Is van Woerden 

 
Uit de Emmaus 

Koningsdagviering  

Het was zoals elk jaar druk op de 
rommelmarkt op de Leyweg ter 
gelegenheid van Koningsdag. Ook op 
het plein voor de kerk van de 
Emmaus werd deze dag goed 
gevierd. Onder een bleek zonnetje 
stonden enkele tafels en stoeltjes 
gereed waar belangstellenden even 
konden uitrusten onder het genot 
van een kopje koffie, thee of een 
glaasje limonade, en dan vergeten 
we het lekkere satéetje natuurlijk 
niet!   

Onze kerk deed ook dit keer weer mee met de verkoop van 
allerhande vintage spulletjes, kinderspeelgoed en mooie kleding. 
En traditiegetrouw waren Ria en Armand weer present om plantjes 
te verkopen. 
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Er waren gelukkig niet alleen kijkers maar ook kopers, want er is 
goed verkocht; aan het eind van de middag bleek de opbrengst 
maar liefst  € 364,- te zijn. Deze opbrengst komt geheel ten goede 
aan de vluchtelingenhulp Oekraïne. Alle vrijwilligers hartelijk dank 
voor al het werk dat is verricht!       
 
In de kijker 

Interviewer Willem Brizee ging in gesprek 
met zuster Yuliana. Zij is werkzaam in de 
congregratie van de SSpS, dienaressen 
van de Heilige Geest: Congregatio 
Servarum Spiritus Sancti.  

 

Deze internationale congregatie is een religieuze missionaire 
gemeenschap van vrouwendiscipelen van Jezus, een groep van ca. 
3000 vrouwen, afkomstig uit verschillende culturen en naties. 

Deze vrouwen leven en werken in 
vijftig landen, vanuit interculturele  
leefgemeenschappen, en dragen zo 
bij aan het veelkleurige en diverse 
leven van de wereldkerk. Ze zetten 
zich in voor mensen in een 
kwetsbare positie, door geestelijke 
en maatschappelijke ondersteuning, 
scholing en gezondheidszorg. 
Zuster Yuliana is betrokken bij de 
Emmaus-geloofsgemeenschap, en 
daar actief in de werkgroep eerste 
communievoorbereiding.  

Kun je je jeugd beschrijven? 

Ik ben geboren, evenals pater Klemens, op Flores, een eiland dat 
bij Indonesië hoort. Het gezin bestond uit zeven kinderen. Mijn 
vader, een landbouwer, was heel actief in de kerk. Hij assisteerde 
in de viering en soms ging hij voor. We woonden in een dorp waar 
iedereen elkaar kende. Wanneer iemand ziek was, wist iedereen 
het. Uitnodigingen voor bijvoorbeeld een communiefeest werden 
niet verstuurd, maar iedereen werd persoonlijk benaderd. Ik wilde 
van jongs af aan het kloosterleven ervaren. Na mijn middelbare 
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school heb ik kennis gemaakt met de communiteit, als postulant. 
Een postulant is iemand die streeft naar het religieuze leven maar 
nog niet tot een bepaalde kloosterorde is toegelaten, in feite een 
inleidende fase. Na twee jaar, in 1992, ben ik toegelaten tot de 
congregatie. Ik was toen 20 jaar. Nu kon ik ervaren wat het 
kloosterleven inhield. Ik werd novice. Intensief studeren, veel 
bidden, leren leven in de communiteit, verdiepen in de relatie met 
God en je voorbereiden op het leven als missiezuster. Mijn eerste 
gelofte deed ik in 1996, mijn eeuwige gelofte heb ik in 2002 
afgelegd. 

Hoe ben je in Nederland terecht gekomen? 

Een lang verhaal. Traditie is dat je drie ‘missielanden’ mocht 
uitkiezen waar je wilde werken. Ik koos voor Aziatische landen. 
Eventueel wilde ik ook wel in Afrika of in Latijns Amerika werken. 
De generaal overste in Rome wilde dat ik naar Europa, naar 
Nederland ging. Ik begreep het niet. Een rijk land dat niets nodig 
leek te hebben, er viel volgens mij veel meer te doen in 
ontwikkelingslanden. Later begreep ik dat ik hier ook nuttig kon 
zijn: aanwezig zijn bij mensen, de spiritualiteit levend houden, 
aandacht voor mensen aan de rand van de samenleving. In één 
generatie zijn de rollen omgekeerd, van het uitzenden van 
missionarissen naar bijvoorbeeld Indonesië, naar nu het ontvangen 
van katholieke priesters en zusters uit onder andere Indonesië.  

Wat heb je in ons land zoal gedaan? 

Ik ben in 2004 in Nederland 
gekomen. Dat was in Tilburg. Daar 
heb ik geleerd voor ziekenverzorgster 
en het diploma behaald. Daarna heb 
ik vijftien jaar als vrijwilligster in de 
verpleging gewerkt. We mochten 
toen niet werken voor een salaris. In 
die tijd ben ik ook negen jaar lang 
bestuurslid geweest van de 
Nederlandse provincie van de 
congregatie. Vijftien jaar op dezelfde 
plek was te lang. In principe ga je na 
vijf jaar naar een andere plaats waar 
je nodig bent. Dat werd in 2019  
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Den Haag. Voor ons is de communiteit heel belangrijk. We leven 
niet individueel maar in gemeenschap. De spiritualiteit is net zo 
belangrijk: samen bidden, samen vieren, vaak samen met de 
missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD), waar pater 
Klemens lid van is.  Op dit moment ben ik elke zondag tot dinsdag 
in Uden, waar ik in het klooster mantelzorg doe voor onze oudere 
zusters die daar wonen. Verder verricht ik diaconale activiteiten in 
Den Haag: op woensdag koken voor de daklozen, op donderdag 
werk ik als vrijwilliger in verzorgingshuis Moerwijk. Ook heb ik een 
vrouwengroep in de Schilderswijk waar ik allerlei activiteiten voor 
bedenk om deze vrouwen, die aan huis ‘gekluisterd’ zijn, uit huis 
te krijgen en te betrekken in de samenleving, middels 
handwerken, wandelen, sport en vooral 
ook gesprekken. In de parochie heb ik 
meegeholpen met de doopvoorbereiding. 
Dit jaar was ik voor het eerst betrokken bij 
de voorbereiding van de eerste heilige 
communie in de Emmaus en dat is wat ik 
heel leuk vind! 
                                 

Uit de Maria van Eik en Duinen  
 
4 mei gedachtenisbijeenkomst  

Na twee jaar afwezigheid 
vond op 4 mei in de 
Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaartkerk een 
oecumenische 
gedachtenisbijeenkomst 
plaats. Het aantal 
mensen dat de moeite 
nam om naar de kerk te 

komen was weer als vanouds (daarmee wil ik zeggen dat er 
behoorlijk wat mensen aanwezig waren). Bij binnenkomst was er 
de gelegenheid om een boodschap te schrijven op een kaartje en 
deze aan de krans te hechten. De bijeenkomst zelf ving aan om 
19.00 uur. Na een openingswoord en gebed uitgesproken door 
pastor Tom Kouijzer bracht de Cantorij de Vier Evangelisten op 
indrukwekkende wijze ‘A Ukrainian Prayer’ (Een Oekraïens gebed) 



20 

 

van John Rutter ten gehore. Ondanks de Engelse titel was de tekst 
van het gebed in het Oekraïens. Daarvoor moesten de leden van 
de cantorij toch een paar woorden Oekraïens leren! Dankzij dit 
gezongen gebed voelden we ons 
verbonden met de lijdende medemens in 
het Oost-Europese land. Daarna zong de 
cantorij op een prachtige manier het 
Requiem van de Franse componist 
Gabriel Fauré. Dit alles stond onder 
leiding van André Vis en was in 
samenwerking met de organist Bert den 
Hertog. Aansluitend – het was inmiddels 
rond 19.45 uur – trokken we in een stoet 
naar het monument aan de Loosduinse 
Hoofdstraat. Voorop gingen de dragers 
van de krans, Robin Vellinga en 
ondergetekende. Bij de plaats van het 
monument aangekomen speelde het 
muziekkorps van het Leger des Heils enkele stemmige liederen 
waarna we om 20.00 uur twee minuten stilte in acht namen. 
Hierna klonken het eerste en zesde couplet van het Nederlands 
volkslied en spraken enkele basisscholieren een paar korte 
woordjes. Daaropvolgend werden er verschillende kransen bij het 
monument gelegd, waaronder die namens de Abdijkerk en de 
geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen. Al met al een zeer 
indrukwekkend gebeuren. Voor wie nog nooit de 4 mei 
bijeenkomst in de O.L.V. Hemelvaartkerk heeft meegemaakt: het 
is de moeite meer dan waard om hier een keer bij aanwezig te 
zijn. Misschien mogen we u volgend jaar verwelkomen. 

Nick Laarakkers, Werkgroep Oecumene Loosduinen 
 
Wat een feesten in juni  

Het Pinksterfeest is de laatste dag van het Paasfeest. Zeven weken 
vierden we de opstanding van Jezus, tot de komst van de helper, 
de Heilige Geest. Maar, ook al is het nu ‘tijd door het jaar’, we 
vieren eerst nog het feest van de H. Drie-eenheid, Sacramentsdag 
en het Heilig Hartfeest.  
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Drie-eenheid  
Het eerste dat wij leerden was het kruisteken, in de Naam van de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest. Wij zijn gedoopt in dat teken. 
God mogen wij vader noemen, Jezus is God met ons en door de 
Geest weten wij dat wij familie zijn. Elke eucharistieviering bidden 
wij om eenheid tussen mensen, zoals die bestaat tussen Vader, 
Zoon en Geest. Ons hele leven is ervan vervuld. God werkt in de 
wereld en is bij ons tot onze laatste dag. Die dag wordt ons leven 
bezegeld met het kruisteken. 

Sacramentsdag  
Jaarlijks was er een Sacramentsprocessie. Bij ons 
in het westen was dat sobertjes, binnen de kerk of 
het eigen terrein van de kerk; als het maar niet 
vanaf de openbare weg te zien was. Collectanten 
in het zwart, met witte handschoenen, droegen het 
baldakijn, ‘de hemel’, daaronder de pastoor in 
koorkap, met velum en in zijn handen de 
monstrans met het Allerheiligste.  
 

In Limburg ging dat ietsje anders. Daar trok 
(en plaatselijk gebeurt dat nog steeds) met 
Sacramentsdag met groot vertoon de 
Sacramentsprocessie door de velden, het 
H. Sacrament op een prominente plaats, 
voorafgegaan door bruidjes en fanfare, 
begeleid door kaarsen. En alle verenigingen 
sloten aan, met hun leden, onder hun eigen 
vaandel.  

Het bijgaande vaandel uit de parochie van 
het Allerheiligst Sacrament in Den Haag 
past goed bij deze feestdag.  

Heilig Hartfeest  
Zoals de meimaand is toegewijd aan Maria, is de maand juni 
toegewijd aan Jezus’ Heilig Hart. Margaretha Maria Alacoque was 
een kloosterzuster. Zij verspreidde de H. Hartdevotie vanaf eind 
zeventiende eeuw. Christus verscheen haar tot driemaal toe. Hij 
maakte aan haar de twaalf beloften van Zijn H. Hart bekend. Van 
haar oversten en medezusters ondervond ze maar weinig begrip. 
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Margaretha Maria nam haar toevlucht tot het Hart van Jezus, dat 
voor altijd en iedereen wijd openstaat. Hierin voelde zij zich 
geborgen.  

Vroeger had in vrijwel elk katholiek gezin het H. Hartbeeld een 
centrale plaats. Sinds de jaren zestig, zijn ze uit de meeste huizen 
verdwenen.  

Wij hadden een winkel thuis en dan maak je 
van alles mee. Als klanten de boodschappen 
niet konden dragen, liepen wij met ze mee. 
Als ze ziek waren, gingen we langs en 
brachten wat ze nodig hadden, desnoods tot 
in de keuken. Soms deed je daarbij vreemde 
ontdekkingen. Ik herinner me een ouder 
echtpaar dat (schijnbaar) aan God noch gebod 
deed. Maar in de huiskamer stond een Heilig 
Hartbeeld, met zo’n neonlichtje ervoor. En ze 
waren er maar wat trots op! Je leerde mensen 
van een heel andere kant kennen.  

 
Toen ik een keer in de bibliotheek in Loosduinen kwam, ging het 
als vanzelf over de kerk in Loosduinen. “Ja, die kerk van de Koning 
aller harten,” zei ze.... Ik wist niet wat ik hoorde. Ze vertelde me 
over een kinderboek (Keizer en de verhalenvader) dat daar 
uitgebreid over vertelt. Keizer is een jongen en iedere dag als hij 
uit school komt, rijdt hij ‘het grindpad bij 
de kerk op en fietst  een rondje om het 
standbeeld van Onze Lieve Heer.  
Dat doet hij elke dag. Het brengt geluk. 
Koning aller harten staat op het voetstuk. 
Mooi vindt Keizer. Hij zwaait naar het 
standbeeld. Dag Koning. Hij hoopt dat het 
standbeeld terugzwaait. Nog mooier zou 
het zijn als het ‘Dag Keizer!’ zou roepen.’ 

Het vertrouwen van het kind, dat missen 
wij misschien, maar het beeld, dat kunnen 
wij niet missen. Toen ik naar de foto 
zocht, viel mij de tekst op aan de andere 
zijde. Vuur van Liefde. In onze dagelijkse 
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routine vergeten we dat soms en dat is jammer. Het zou ons niet 
koud moeten laten. 

Juni, een mooie maand om nog eens bij stil te staan, bij deze drie 
grote feesten.  

Gerard van Dijk 

 
Uit de Titus Brandsma  

Aan tafel 

 
Vieren is wat wij samen doen. De kerk is daarvoor de plek van 
samenkomst. Feesten en eten zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden, maar niet iedereen ervaart hetzelfde. Ik hoorde over 
een kind dat mee mocht naar een viering: ‘Waar is het feest nou? 
Ik zie alleen maar boze gezichten..’ Tja, dat is toch niet helemaal 
wat je zou verwachten als je naar de kerk komt.  De kerk is 
immers ingericht op een feest, rijkelijk versierd met afbeeldingen 

die ons nog steeds aan het denken 
kunnen zetten. Kijk maar eens in het 
transept, links voorin: een bruiloftsfeest?  

In Jezus’ reis naar Jeruzalem lezen wij 
over allerlei feestelijke bijeenkomsten 
waarin Hij een rol speelt. Johannes 
vertelt over een bruiloft te Kana, waar 
Jezus kort na zijn doop aanwezig was. 
Maria, zijn moeder, inspireert Jezus tot 
actie. 

Op de achtergrond gebeurt van alles. Daar zien we niet alleen het 
feest, maar ook wat anders. De pastoor kijkt van achter het 
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gordijn naar Jezus en zijn moeder. Zó laat hij zien dat hij zelf 
graag bij die bruiloft aanwezig was geweest, net als wij. De 
ceremoniemeester was verbaasd over wat er gebeurde en zei 
tegen de bruidegom: “Iedereen schenkt eerst de beste wijn en 
later de minder goede. Maar u hebt de goede wijn voor het laatste 
bewaard.” Zo openbaarde Jezus zijn glorie en velen geloofden in 
Hem.   

Wij kunnen ook lezen hoe Jezus zijn 
boodschap verspreidde en wat die 
boodschap dan wel was. Matheus 
schrijft erover. Jezus trekt met zijn 
leerlingen door Galilea en verkondigt 
zijn leer over het Koninkrijk. Massa’s 
mensen uit het hele land liepen achter 
Hem aan. Bij het zien van zoveel 
mensen gaat Jezus de berg op en toen 
Hij zat kwamen zijn leerlingen bij Hem. 
En Hij onderrichtte hen. (Mt 4: 23-
Mt 5:2) Een afbeelding van wat wij de 
Bergrede noemen, vinden wij in het transept aan de rechterkant. 
Op de voorgrond zien we manden met brood en vis, als 
herinnering aan een andere bijeenkomst, waar Jezus vijfduizend 
mensen voedt, en ook ons? Het zijn niet zomaar overgebleven 
brokken, maar het is een maaltijd die voor ons klaar staat. Wij 
kunnen zó aan tafel.   

Op beide schilderingen is Jezus duidelijk aanwezig te midden van 
het volk. Is dat niet wat wij vieren, als wij hier samenkomen: 
Jezus aanwezig in ons midden.  
 
Gerard van Dijk 
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Kunst in de Kerk 
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 om werken 
van vele kunstexposanten te 
bezichtigen! 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 kunt u kijken op de 
onderstaande link: 
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/blog/2019/06/13/ex
positie-in-familiekerk/  
 
Loek Ruijters 
 
Activiteiten in relatie met onze parochie  
 
Nationale Bedevaart naar Brielle 
Dit jaar is het precies 450 jaar 
geleden dat in Brielle negentien 
geestelijken, beter bekend als de 
Martelaren van Gorcum, hun leven 
gaven. Om stil te staan bij dit 
jubileumjaar en de huidige tijden 
van onrust en oorlog, is iedereen 
van harte uitgenodigd om op de 
Nationale Bedevaart op 9 juli mee te 
gaan naar Brielle om te herdenken 
bij deze bijzondere historische 
plaats.  

De Nationale Bedevaart begint om 11.00 uur met een plechtige 
eucharistieviering met Mgr. van den Hende als hoofdcelebrant en 
wordt rond 15.30 uur afgesloten met een sacramentsprocessie.  

  

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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Samen met de parochie Maria Sterre der Zee gaan wij vanuit Den 
Haag naar Brielle met de bus of op de fiets. De bus vertrekt om 
09.00 uur vanaf de Emmauskerk en de fietsers vertrekken om 
07.00 uur bij de St. Jacobuskerk in de Parkstraat.  

Aanmelden om mee te gaan met deze bedevaart kan vóór 15 juni 
door het aanmeldformulier in te vullen dat op de tafels van de 
kerken ligt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Kees Nusteling (070-3063811), Lore Olgers (070-3244118) of 
stuur een mail naar parochiesectretariaat@rkdenhaag.nl.  
 

Andere activiteiten rondom 450 jaar Martelaren van Gorcum 

Bent u niet in de gelegenheid om op 9 juli mee te gaan naar 
Brielle? Op donderdag 30 juni organiseert ‘Haagse Bedevaarten’ 
een verzorgde bedevaart naar het heiligdom. De kosten bedragen 
€ 35 p.p, dat is inclusief vervoer, koffie/thee en een lunch. Om 
9.00 uur vertrekt de touringcar vanaf Den Haag CS, busplatform, 
halte Flixbus. Meer informatie en het aanmeldformulier 
(aanmelden vóór 15 juni a.s.) vindt u via www.bedevaart.nl. 

 
Ook is de mogelijkheid om een online bedevaart naar Brielle te 
houden. Scan de QR-code en/of klik op de video. Voor deze 
pelgrimage hoeft u de deur niet uit. U bent van harte welkom! 

 https://youtu.be/8HoWuVyLA1A 

  

mailto:parochiesectretariaat@rkdenhaag.nl
http://www.bedevaart.nl/
https://youtu.be/8HoWuVyLA1A
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In onderstaande video vertelt Nel Adam, gids op het heiligdom 
in Brielle, over de band die ze heeft met de Martelaren van 
Gorcum, en laat ze belangrijke en bijzondere plekken in de 
omgeving zien: “Het is een gruwelijke plek. En toch… alle mensen 
die hier binnenkomen zijn stil. Ze hebben hier vrede in hun hart en 
vinden het heerlijk om hier rond te lopen. Het is ook een heerlijke, 
rustige plek.” Scan de QR-code en/of klik op de video. 

   

https://youtu.be/za_VHydng8g 

Speciaal voor dit bijzondere jubileumjaar is het 
stripverhaal ‘de Tijdelijke Dood’, dat al eerder 
in 2007 verscheen, gedigitaliseerd en online 
gepubliceerd, zodat het voor iedereen 
beschikbaar is. Het stripverhaal gaat over de 
gebeurtenissen in 1572 die leidden tot de dood 
van de Martelaren van Gorcum en is getekend 
door Geert de Sutter. Het stripverhaal is 
gebaseerd op het gelijknamige boek van D. de 
Lange uit 1954. Via de onderstaande QR-code 
en/of link kunt u het PDF-bestand downloaden 
en lezen.  

           
https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/h5
fbdc5c46a8db65fcab4c6159696468f.pdf 

Gaat u dit jaar op bedevaart naar Brielle? Loop dan ook de 
Geuzen- en Martelarenroute! Het is een wandelroute van 2 
kilometer lang dat door de historische vestingstad Brielle loopt en 
eindigt bij de Bedevaartskerk. De Geuzen- en Martelarenroute laat 
de wandelaars stilstaan bij de complexe geschiedenis met vragen 
rondom de thema’s vrijheid en verdraagzaamheid. Via de 
onderstaande QR-code en/of link kunt u de wandelroute 
downloaden.  
 

https://www.opvoorneputten.nl/routes/1189326347/

geuzen-en-martelarenroute 

  

https://youtu.be/za_VHydng8g
https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/h5fbdc5c46a8db65fcab4c6159696468f.pdf
https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/h5fbdc5c46a8db65fcab4c6159696468f.pdf
https://www.opvoorneputten.nl/routes/1189326347/geuzen-en-martelarenroute
https://www.opvoorneputten.nl/routes/1189326347/geuzen-en-martelarenroute
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Van Sonsbeeck Stichting 

Vanuit de katholieke kerk is elkaar helpen, ondersteunen en 
sterker maken belangrijk. De Van Sonsbeeck Stichting is een 
Rooms-katholieke stichting die tot doel heeft mensen, organisaties 
en activiteiten in de regio Haaglanden op maatschappelijk gebied 
te ondersteunen met een financiële bijdrage (subsidie).  

Deze bijdrage wordt gegeven om de doelgroepen te helpen en te 
ondersteunen bij de verwezenlijking van hun plannen. Ook kan 
financiële steun gegeven worden om een relevante activiteit 
sneller, beter, eenvoudiger te organiseren. De stichting is 
gevestigd in Den Haag en heeft regio Haaglanden als werkgebied. 

De stichting steunt mensen, organisaties, activiteiten en projecten 
uit maatschappelijk engagement in lijn met de wilsbestemming uit 
1895 van de oprichtster (weduwe Henriëtte van Sonsbeeck) die 
mensen in nood wilde helpen. Vanuit die opdracht stelt de stichting 
financiële middelen ter beschikking om materiële nood van mensen 
en organisaties te lenigen. Inmiddels is het werkterrein verruimd, 
maar de grondslag en het doel zijn onveranderd. De financiële 
steun kan heel basaal zijn, bijvoorbeeld middels voedselpakketten, 
maar kan ook meer spiritueel zijn, middels een bijdrage voor een 
bedevaart. Of voor een maatschappelijke activiteit in onze stad die 
net dat duwtje nodig heeft. Het gaat er om organisaties te helpen, 
die zelf geen of te weinig eigen middelen hebben om zaken te 
organiseren voor mensen die dat nodig hebben.  

Als bestuur laten we ons inspireren door de katholieke sociale leer, 
die gebaseerd is op aloude uitgangspunten en begrippen: 
Solidariteit (mensen steunen die zelf niet (al) de middelen 
hebben), Subsidiariteit (mensen en organisaties steunen, opdat ze 
zelfstandig weer verder kunnen), Personalisme (mensen sterker 
maken, opdat ze hun eigen talenten verder kunnen ontwikkelen) 
en Bonum Commune (algemeen welzijn versterken).   

Meer informatie: www.vansonsbeeckstichting.nl. of via 
frankamvandenheuvel@gmail.com 
 
Frank van den Heuvel, secretaris 
 

 

http://www.vansonsbeeckstichting.nl/
mailto:frankamvandenheuvel@gmail.com
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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.  

wo. 1 juni, 18.00 u Keti Koti dialoog Lukaskerk      9 

vrij. 3 juni, 13.30 u Oecumenisch vredesgebed Emmaus    10  

zo. 5 juni, 12.00 u Vrijwilligerslunch  PvArs  

zo. 5 en ma. 6 juni, 
12.00 – 16.00 u  

Kunst in de kerk Titus 25 

do. 9 juni, 18.00 u Lectio Divina MvED 10 

vrij 10 juni, 14.00 u Bijbelgroep  Emmaus  

do. 23 juni, 18.00 u Lectio Divina MvED 10 

do. 30 juni, 9.00 u Haagse Bedevaart naar 
Brielle 

CS 26 

vrij. 1 juli, 18.00 u 
                19.30 u 

Keti Koti dialoog 
Keti Koti viering 

Emmaus 9 

za. 9 juli, 9.00 u Nationale Bedevaart 
Brielle 

Emmaus 25 

 
Save the dates 

do. 15 t/m zo 18 
sep 

Bezinningsweekend bij 
Norbertijnen Hierden 

Hierden 10 

za. 1 okt.  Jubileumconcert 
Connection 

Hofstad 
Lyceum 

12 
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Vrijwilligers gezocht! 
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 
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 
nieuwsbriefcorrespondent 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 juli kunt u tot uiterlijk 15 juni 2022 
aanleveren bij uw nieuwsbriefcorrespondent. Alvast hartelijk dank! 
 
Nieuw Parochieblad 
Vanaf augustus verschijnt een nieuw parochieblad dat 
tweemaandelijks in gedrukte vorm wordt verspreid. In de 
nieuwsbrief van juli zullen we u daar uitgebreider over informeren. 
De eerste editie van het nieuwe parochieblad (augustus-september 
2022) vraagt van de redactie extra voorbereidingstijd. Daarom het 
verzoek om kopij hiervoor uiterlijk 22 juni 2022 bij uw 
correspondent aan te leveren. Dank daarvoor!     

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: maandag tot en met vrijdag, 09.00-12.00 uur;  
              070-3080414 of 06-41822225. 
 
Contactgegevens lokale secretariaten  

 

locatie dagen en tijden Telefoonnr.  E-mailadres 

EMM do, vrij  
10-12 u 
 

070 
3665562 

06-
42640045 

emmaus@p4ev.nl 

ARS ma t/m vrij  
10-20 u 

070 
3257269 

pastoorvanars@p4ev.nl 

TB ma, wo, vrij 
9.30-12 u 

070-
3255675 

titusbrandsma@p4ev.nl 

MED ma, di, wo, vrij 
10-12 u 
 

070 
3979413 

mariavaneikenduinen@p4ev.nl 

 

 

mailto:cps@p4ev.nl

