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Vespers tijdens de advent 
Gedurende de adventsperiode is er op elke werkdag, met uitzondering van de maandag, gelegenheid om 
in de pastorie van de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen 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. Aanvang van de vespers: 16.30 uur. U bent van harte 
welkom! Aanmelding is niet nodig.   
 
Laudato si 
Op de dinsdagen 6 en 13 december vinden de bijeenkomsten plaats over de encycliek 'Laudato si' (Wees 
geprezen). 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 vinden plaats in de pastorie van de Maria van 
Eik en Duinen, beginnen om 11.00 uur en eindigen rond 13.30 uur. Heeft u interesse, meld u zich dan aan 
bij het secretariaat van Maria van Eik en Duinen (070 3979413 of mariavaneikenduinen@p4ev.nl). Een 
vrije bijdrage voor deelname aan de gezamenlijke lunch wordt op prijs gesteld.  
 
Feestelijke brunch Eerste Kerstdag   
Niets te doen op Eerste Kerstdag, maar wel zin in gezelligheid en ook nog lekker eten, kom dan naar de 
feestelijke kerstbrunch in de Emmauskerk aan de Leyweg. Deze begint zondag 25 december om 12.00 uur 
en duurt tot ca. 14.30 uur. Meld u wel aan met uw naam en telefoonnummer bij het centraal 
parochiesecretariaat  (070 3080414 of cps@p4ev.nl). Dat kan tot en met dinsdag 20 december 12.00 uur. 
De toegang is gratis. Een vrije financiële bijdrage wordt op prijs gesteld.   
 
Kerststallen bezichtigen op woensdagmiddag 28 december 
Heeft u een kerststal in huis staan en vind u die de moeite waard om te laten zien aan anderen? 
Bijvoorbeeld omdat deze van bijzonder materiaal is gemaakt, er een bijzonder verhaal bij te vertellen is of 
om een andere reden. En is het voor u geen bezwaar dat er mensen over de vloer komen om uw kerststal 
te bezichtigen? Meld u dan aan als bezoekadres voor de 'kerststallentocht' die plaatsvindt op woensdag 
28 december tussen 13.00 en 16.00 uur. Geef daarvoor uiterlijk 20 december 12.00 uur uw naam, adres 
en telefoonnummer op bij het centraal parochiesecretariaat  (070 3080414 of cps@p4ev.nl). Voor de 
mensen die de kerststallen willen bezichtigen, liggen vanaf kerstavond flyers met de bezoekadressen in de 
vier kerken.   
 
Kerstmarkt 
Om geld in te zamelen voor hun [diakonale]  activiteiten organiseren de jongeren van InsideOut/M25 op 
10 en 11 december in de Emmaus een kerstmarkt, waar kerstartikelen worden verkocht: cadeautjes, 
versiering etc. U kunt daarvoor t/m het weekend van 3/4 december spullen aanleveren.  
Als U op 10/11 december een handje wilt helpen, hoort bart_v_leeuwen@hotmail.com  dat graag. 
 
Allerheiligen en Allerzielen in de Ars 
De maand november begon met twee bijzondere dagen in de katholieke kerk. 
Op Allerheiligen herdenken we alle martelaren en heiligen van de kerk. Dit werd in de avond in intieme 
sfeer gevierd. 
Op 2 november werden, in een speciale liturgie van Allerzielen, allen herdacht die in het afgelopen jaar 
zijn gestorven. De namen van de overledenen uit de Ars-gemeenschap werden genoemd en er werden 
kaarsen opgestoken. Hierna konden familieleden en parochianen elkaar ontmoeten in de ‘Bergerie’, 
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onder het genot van een heerlijke lunch. Er was volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en dat werd 
zeer gewaardeerd.  Dank aan de initiatiefnemers, met het advies: voor herhaling vatbaar ! 
Een parochiaan 
  
Pater dr. F. Vervooren, ocd 25 jaar priester/Leerhuis/6 december  
Op 23 november is het 25 jaar geleden dat pater dr. F. Vervooren, ocd  tot priester werd gewijd door mgr. 
R.Ph.Bär.  Sinds 1995 is pater Vervooren met de Ars gemeenschap verbonden als gastpriester.  Op 6 
december zal  er na afloop van het Leerhuis  om 16.45 uur een H. Mis ‘uit dankbaarheid’ worden 
opgedragen door pater Vervooren.  Na afloop daarvan is er tot circa 19.00 uur gelegenheid tot 
ontmoeting in de Bergerie in het teken van ‘dankbaar vieren als gemeenschapsopbouw’. 
  
Bedevaart naar Rome; 14 t/m 19 november 2016.  
In de aankondiging van het Heilig Jaar nodigde de Heilige Vader alle Katholieken uit, als pelgrim naar 
Rome te komen. Ik heb aan het verzoek van de Paus gaarne voldaan en bewust heb ik de week van 14 t/m 
19 november 2016 gekozen: op 15 november 2016 was er n.l. de Nederlandse dag met de 
Eucharistieviering in de Sint Pieter. Hoofdcelebrant was Mgr. Eijk en bijna alle bisschoppen van Nederland 
waren medecelebrant; met ongeveer 1800 Nederlanders woonden we de Heilige Mis bij. Ontroerende 
was het moment dat de Heilige Vader ons toesprak en ons bemoedigde in ons geloof. Na de lunch 
wandelden wij naar de Santa Maria Maggiore waar de vespers werden gehouden.  Mgr. Van 
den Hende leidde deze dienst; hij wist in zijn toespraak ons in ons hart te raken. Woensdag 16 november 
was er de audiëntie van de Paus. Kort beschreven: “Wij zijn echt een wereldkerk”. Na de audiëntie ging 
een aantal van ons naar de Kerk der Friezen om daar de Eucharistie te vieren en de Kerk te bezichtigen.  
Op 17 november was er de Wandeling van Barmhartigheid, langs en in de volgende 
kerken: Chiesa Nuova ( Misericordes sicut Pater; Barmhartig als de Vader),  Sant’ Andrea della Valle ( de 
bedroefden troosten);  Joodse Ghetto, op de trappen van de Synagoge (naakten kleden en de 
vreemdelingen herbergen); Tibereiland (de Zieken verzorgen); Santa Caecilia  in Trastevere (tot God 
bidden voor levenden en de doden); Santa Maria in Trastevere (overige werken van barmhartigheid). In 
deze kerk werd ook de Viering van Barmhartigheid gehouden. Een indrukwekkende dienst. Op vrijdag 18 
november maakten we een stadswandeling en bezochten we de San Clemente (titelkerk van Mgr. 
Simonis). In de Sint Jan van Lateranen was er de Zendingsviering. Zaterdag 19 november bezochten we de 
Sint-Paulus Buiten de Muren. Daarna gingen we terug naar Nederland. Het was een inspirerende week. 
We durfden gezamenlijk weer over het geloof te praten: aan tafel, tijdens wandelingen etc. Gesterkt in 
het geloof ben  ik teruggekomen van deze pelgrimstocht.  
Nico Rongen  
 
Vrijwilliger (redacteur) gezocht voor de Ars Nieuwsbrief 
Met ingang van het april-nummer in 2017 houd ik op met het redacteurschap van de Ars Nieuwsbrief en 
Agenda. Graag wil ik deze werkzaamheden overdragen aan een andere vrijwilliger. Wat houdt het precies 
in? Nieuwsberichten en agenda worden per mail aan je aangeleverd en vervolgens stel je de concept 
nieuwsbrief en agenda op. Vervolgens wordt in samenwerking met de pastoraatgroep de definitieve 
nieuwsbrief en agenda vastgesteld. Daarna verspreid je via de mail de nieuwsbrief en agenda aan de 
abonnees. Aan een klein aantal parochianen stuur je de nieuwsbrief en agenda per post. Tot slot zorg je 
ervoor dat in de Ars voldoende exemplaren aanwezig zijn voor iedereen om mee te nemen. In de Ars staat 
een kopieerapparaat. Geïnteresseerd of vragen? Bel Marcus Switzar op 06 1428 2055.  

 


