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Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
Oude Palmtakken.
Maandag, 8 februari 2016, willen wij overgaan tot de verbranding van de oude palmtakken.
Als u nog een palmtak in huis hebt, kunt u die t/m zondag 7 februari 2016 meebrengen naar
de Pastoor van Ars Kerk en deponeren in een van de manden achter in de aula.
De Film des Hommes et des Dieux wordt op zaterdag 6 februari 2016 gedraaid in de Aula
van de Pastoor van Ars Kerk
Aanvang 14.30 uur
Een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse bergen tijdens de jaren '90. Acht Franse
monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen in hun
werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en
geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand in de regio. Ondanks het
toenemende gevaar dat hen omringt groeit de vastberadenheid onder de monniken om te
blijven. Wanneer ze besluiten om enkele gewonde terroristen te behandelen, reageren de
autoriteiten furieus en zetten hen onder druk om terug te keren naar Frankrijk. Een verhaal
over waarden die geconfronteerd worden met fundamentalisme.
Na deze film zullen we gezamenlijk een gesprek voeren over het thema van de film. We
zorgen voor koffie en thee en op het einde is er een eenvoudige broodmaaltijd.
De toegang is gratis; echter van u wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd. Om de
organisatie goed te laten verlopen is het nodig dat u zich vóór 4 februari 2016 bij Nico
Rongen.
N_Rongen@planet.nl (denk aan de underscore tussen de N_R)
Tot 6 februari 2016.
Schriftelijk kunt u zich ook aanmelden door de intekenlijsten in te vullen die liggen op de
balie van de aula.
Belangrijk nieuws voor al onze vrijwilligers
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Als onderdeel van het preventiebeleid sluit de Rooms-katholieke Kerk in Nederland met de
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan bij een brede maatschappelijke tendens om goede
waarborgen te geven voor de omgang met kinderen en jongeren, mensen in kwetsbare
situaties, omgang met vertrouwelijke gegevens, met geld en/of met goederen.
Onze Parochie de Vier Evangelisten onderschrijft dit belang.
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt
voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Wij zullen voor die
vrijwilligers die in onze parochie werken met een of meerdere genoemde doelgroepen een
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VOG aanvragen. U hoeft zelf geen actie te ondernemen en er zijn voor u geen kosten aan
verbonden.
In het voorjaar van 2016 wordt met u contact opgenomen door Ineke Brizee. De parochie
vraagt de VOG daarna voor u aan.
Heeft u vragen over de VOG? Neem dan contact op met het centraal parochiesecretariaat
tel. 308 04 14 of cps@rkparochiedevierevangelisten.nl.
Namens de werkgroep vrijwilligersbeleid, Willem Brizee

Op 16 januari jl. luidde Piet Hein Donner, vice-president van de Raad van State, om 12.00 uur
de Angelusklok van de St. Jacobusklok in de Parkstraat. Hiermee gaf hij het startsignaal voor
de Actie Kerkbalans in Den Haag. Ook vicaris Ad van der Helm was aanwezig.
Staatsraad Donner merkte op dat "De kerken maken het verschil, met hun hulp aan
zwakkeren en hun vele vrijwilligers. We luiden vandaag niet de noodklok, maar willen wel
manen: stel de kerken in staat hun goede werk te blijven doen." Ik schreef het zelf al in de
nieuwsbrief van vorige maand, maar laat mij het nogmaals herhalen: de Rooms-Katholieke
Kerk in Nederland kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van mensen zoals u.
Binnenkort worden ook binnen onze geloofsgemeenschap de brieven verstuurd met het
verzoek een financiële toezegging te doen om bijvoorbeeld maandelijks een vast bedrag
over te maken. Tevens treft u dan een nadere toelichting aan op de begroting, maar laat mij
u nu al vertellen dat we afstevenen op een fors tekort van 120.000 euro voor de parochie als
geheel (de vier geloofsgemeenschappen tezamen). Er is weliswaar een financiële reserve,
maar op termijn is dit tekort niet houdbaar.
U hoeft echter niet te wachten op de brief en kunt ook nu al uw bijdrage overmaken naar
bankrekening NL58 INGB 0002 3957 49 ten name van penningmeester H. Pastoor van Ars.
Een verhoging vergeleken met eerdere jaren, hoe bescheiden ook, wordt zeer op prijs
gesteld.
Ons kerkgebouw staat er nog steeds goed bij, maar een monument als de Pastoor van Ars
kerk kan niet onderhouden worden van de wekelijkse collecte die slechts een schamele 200
euro opbrengt (ongeveer twee euro per kerkganger). Met uw bijdrage aan de Actie
Kerkbalans, die overigens fiscaal aftrekbaar is, kunnen we het gebouw op de juiste wijze
onderhouden en het eigen karakter van onze geloofsgemeenschap waarborgen, ook na het
vertrek van de Blauwe Zusters. Wees ervan verzekerd dat de beheercommissie alles zal doen
om de kosten in de hand te houden.
Namens de werkgroep Kerkbalans,
Robert in den Bosch
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Vastenactie 2016 - Even minderen voor een ander, de Ander
Op 10 februari 2016 begint de veertigdagentijd. Een moment van rust. Tijd om eens stil te
staan bij wat wij kunnen betekenen voor mensen om ons heen, dichtbij en ver weg. De
vastentijd nodigt ons uit tot soberheid en delen met mensen die het minder hebben.
Vasten gaat om soberheid, solidariteit en spiritualiteit. Geen soberheid zonder solidariteit
dus!
Het thema van de campagne 2016 is: Water, bron van alle leven. Een vastenactie voor
Oeganda.
We gaan dan ook weer soepmaaltijden organiseren, die in een estafette – vorm in de hele
parochie worden gehouden. Hier volgt een overzicht:






Zaterdagmiddag 13 februari 2016 om 14.00 uur ( Emmaus )
Dinsdagavond 23 februari 2016 om 17.30 uur ( Maria van Eik en Duinen )
Zondag 28 februari 2016 om 11.30 uur ( Titus Brandsma )
Dinsdagavond 8 maart 2016 om 17.30 ( Maria van Eik en Duinen )
Maandagavond 14 maart 2016 om 17.30 uur ( Pastoor van Ars )

Vasten doe je niet voor jezelf, vasten doe je voor een ander, Zegt Augustinus. Solidariteit is
ook altijd iets van jezelf geven, voegt emerituspaus Benedictus er aan toe. En daardoor doe
je beide ten diepste voor de Ander, voor God.
Van 10 februari t/m 27 maart 2016 is de veertigdagentijd. Tijd van bezinning. Een tijd om het
met wat minder te doen. Dan kunt u uw tijd, geld en aandacht delen met iemand die uw
steun kan gebruiken, of dat nu ver weg is of juist heel dichtbij.
namens MOV Paul Kuhlmann, diaken.

Pater R Kurvers, osa 60 jaar priester
Velen in de Arskerk kennen de pater Augustijn. Hij was jarenlang vaste assistent in onze kerk.
Wie herinnert zich niet zijn preken over de Inca’s. Ruim 20 jaar werkte hij in het
Andesgebergte.
Daarna was pater Kurvers pastoor in Spijkenisse en in Scheveningen en was hij assistent in
de Ars. Zelfs nu draagt hij nog maandelijks de H Mis op in Uitzicht.
We zijn verheugd dat de jubilaris in onze kerk zijn feest wil komen vieren op 21 februari.
Na de Hoogmis is er gelegenheid hem geluk te wensen.
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