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Workshop 'adventskrans maken'
Geef thuis gestalte aan de advent met een zelfgemaakte adventskrans. Neem vrijdag 25 november
a.s. deel aan de workshop zodat de eerste kaars op zondag de 27e kan branden.
Voor de materialen wordt gezorgd. Neem wel een snoeischaar of een scherp mesje mee. Er worden
in principe die vrijdag twee workshops georganiseerd:
10.00 - ca. 12.30 uur Emmauskerk en 14.00 - ca. 16.30 uur pastorie Maria van Eik en Duinen.
De bijdrage voor deelname bedraagt €10,- (materiaal + iets lekkers bij de koffie/thee).
Voor deelname kunt u zich tot en met zondag 18 december aanmelden bij het secretariaat van uw
geloofsgemeenschap. Geef daarbij uw mailadres en/of telefoonnummer door en of u 's ochtends of
's middags wilt deelnemen.
Film 'The encounter'
'The encounter' ofwel 'De ontmoeting' is een film waarin vijf personen elkaar in de 'middle of
nowhere' in een eetgelegenheid noodgedwongen ontmoeten. De eigenaar van de eetgelegenheid
lijkt deze personen die niets met elkaar gemeen hebben, stuk voor stuk te kennen en hen meer dan
'vergankelijk voedsel' voor te schotelen. Deze film wordt getoond en besproken op zaterdag 26
november, van 14.30 tot uiterlijk 17.30 uur, in de H. Pastoor van Arskerk. Als u wilt deelnemen,
meldt u zich dan aan bij het secretariaat van deze geloofsgemeenschap (070 3257269
of pastoorvanars@p4ev.nl).
Vespers tijdens de advent
Gedurende de adventsperiode is er op elke werkdag, met uitzondering van de maandag, gelegenheid
om gezamenlijk de vespers te bidden. Had u zich voorgenomen om tijdens de advent iets bewuster
en actiever met het geloof bezig te zijn, dan is dit misschien een mooie invulling daarvan. De vespers
worden vanaf dinsdag 29 november gebeden in de pastorie van de Maria van Eik en Duinen, aanvang
16.30 uur. U bent van harte welkom! Aanmelding vooraf is niet nodig.
Laudato si
Op de eerste drie dinsdagen van de advent (29 november, 6 en 13 december) wordt in een serie
bijeenkomsten de encycliek 'Laudato si' (Wees geprezen) behandeld. Hierin betrekt paus Franciscus
kerk en wereld bij zijn zorgen om de ontwikkelingen van Moeder Aarde, Gods schepping'. Na een
inleiding door één van de pastores wordt met elkaar over de encycliek gesproken en samen geluncht.
De bijeenkomsten beginnen om 11.00 uur en eindigen rond 13.30 uur. Heeft u interesse, meld u zich
dan aan bij het secretariaat van de Maria van Eik en Duinen (070 3979413
of mariavaneikenduinen@p4ev.nl). Een vrije bijdrage voor deelname aan de verzorgde gezamenlijke
lunch wordt zeer op prijs gesteld.
Oproep vrijwilligers kerstbrunch
Ook dit jaar zullen we op eerste kerstdag weer een brunch verzorgen voor medemensen die anders
die dag op zichzelf zijn aangewezen. Vorig jaar hebben, door de inzet van een tiental vrijwilligers, zo'n
veertig gasten van een lekkere en gezellige maaltijd kunnen genieten. Hopelijk wil dit jaar weer zo'n
groepje vrijwilligers de kerstbrunch helpen organiseren. Heb je eerste kerstdag nog wat tijd
beschikbaar en vind je het leuk om je dan een paar uurtjes dienstbaar in te zetten, meld je dan aan
bij diaken Jos van Adrichem (diaken.josvanadrichem@p4ev.nl of via 070 3665562).
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