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H Missen in de Ars                                 
Dag Tijd H Mis (of Woord- en Communiedienst) 

Za 19:00 H Mis 

Zo 10:30 Hoogmis 

Do 10:00 H Mis (om 9.40 Rozenhoedje) 

Vr 9:00 H Mis en Rozenhoedje 

2de Za 14:00 H Mis in Uitzicht 

3e Wo 10:00 H Mis in Tabitha 

 
 

Di    2 14.00 Leerhuis olv pater F Vervooren, ocd over ‘Geduld met God’ van Tomás Halík 

Do   4   
  9.40 
10.00 

St Florian 
Rozenhoedje 
H Mis door pater R Lobo, SVD; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie  

Vr    5    
  9.00 
  9.30 

H Gothard van Hildesheim, patroon van de barende vrouwen, Eerste Vrijdag 
H Mis door pater G Wilkens, sj; voor een jarige 
Rozenhoedje 

Za    6   
19.00 

H Elisabeth van Boedapest 
H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em.; voor Paul Stuyt  
Roepingenzondag deurcollecte 

Zo    7  
10.30 

Vierde Zondag van Pasen 
Woord en Communie Dienst door diaken J van Adrichem 
voor Anny Barende 
Roepingenzondag deurcollecte 

Woe 10 10.00 Bijbelcatechese door pater R Lobo, SVD 

Do   11  
  9.40 
10.00 

Abten van Cluny 
Rozenhoedje 
H Mis door pater R Lobo, SVD; voor Harry Kemme 

Vr   12   
9.00 
 
9.30 

HH Nereus en Achilles, martelaren  
H Mis door pater C van der Geest, SVD 
voor overleden ouders in den Bosch-van der Ende 
Rozenhoedje 

Za   13 
 
  

 
 
14.00 
19.00 

St Servaas, bisschop van Maastricht 
Zondag voor de Oosterse Kerken 
H Mis in Uitzicht; voor het welzijn van pater R Kurvers, osa 
H Mis door pater R Lobo, SVD; voor Paul Stuyt 

Zo   14   
 

 
 
10.30 
 

Vijfde zondag van Pasen 
Zondag voor de Oosterse Kerken 
Hoogmis door pater R Lobo, SVD; m.m.v. Connection 
Eerste H Communie 
voor Louis ten Bosch, vader van Jeewi Kapuwatte, Pearl Nissanka,  
Evelyn en Augustine Kapuwatte en John Peter, Gehan Wijesinghe 

Woe 17  
10.00 

H Pascal Baylon, OFM 
H Mis in Tabitha door pastoor EJ van Waasdijk, em.; voor Jeanne van Zaalen  

 



Ars Agenda mei 2017 
  R.K. Parochie de Vier Evangelisten 

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars 
 

 

Do   18  
  9.40 
10.00 

Johannes I, paus 
Rozenhoedje 
H Mis door pater R Lobo, SVD; voor Lidy van Asseldonk-Boskamp 

Vr   19    
  9.00 
  9.30 

H Celestinus, paus die aftrad om terug te keren naar zijn monnikscel 
H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em.; voor Rietje Zaat 
Rozenhoedje 

Za   20   
 

H Bernardino van Siena, OFM, patroon van predikanten en uitgevers 
door pastoor EJ van Waasdijk, em.; voor Paul Stuyt 

Zo   21  
10.30   
 

Zesde Zondag van Pasen 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd; m.m.v. Gemengd Koor Phoenix 
voor Els van Schaik-de Gooijer, overleden ouders in den Bosch-van der Ende, 
Fietje van der Haagen 

Woe 24 10.00 Bijbelcatechese door pater R Lobo, SVD 

Do   25  
 10.30  
 
 12.00 

Hemelvaartsdag 
Hoogmis door pater R Lobo, SVD; m.m.v. Leo Hartman aan het orgel 
voor overleden ouders 
Lunch in de Bergerie 

Vr   26    
9.00 
9.30 

H Philip Neri, stichter van het oratorium en patroon van de jongeren 
H Mis door pater G Wilkens, SJ; voor Theresina van Melle-Hack 
Rozenhoedje 

Za   27  
 19.00 

St Austin van Canterbury, eerste aartsbisschop van de Kantelberg 
H Mis door pater G Zwaard, scj; voor Paul Stuyt 
Pinksteractie en week van de Nederlandse missionarissen, collecte tijdens de H Mis 

Zo  28 
 
 

 
10.30 

Zevende Zondag van Pasen 
Hoogmis door pastoor C Dernee; m.m.v. Parochie Koor  
voor Mw JM van Schie-Korff de Gidts, Gerry Jousma, pastoor Willem van der Kooi 

Opbrengst collectes in de Ars 

De opbrengst van de collectes bedroeg in de periode van 23 maart tot en met 16 april  
€ 1490,37. 
 
Ars kroniek  
Op 26 maart overleed  em. pastoor Willem van der Kooi, bij de Ars-parochianen  gewaardeerd als 
beminnelijk mens met een luisterend oor, zonder oordeel.  Hij woonde als emeritus van het Bisdom 
Haarlem-Amsterdam  aan de Beethovenlaan. Hij kwam regelmatig in de Ars in grote rust de mis lezen 
en in verstaanbare taal preken over de thema’s van de dag. Van der Kooi [geb. 1941], studeerde 
economie, was ooit werkzaam in het theater en andere banen en was kroegbaas in de Amsterdamse 
Pijp. Na zijn naar eigen zeggen “prachttijd” kocht hij een zeilboot, bezeilde de zeeën, solo en als 
schipper bij het overzetten van mensen tussen de Canarische eilanden.  Hij kwam uit een protestants 
gezin maar voelde zich al vroeg thuis in de katholieke omgeving en werd katholiek. In de wilde jaren 
die volgden raakte God op de achtergrond. Na een hartinfarct en gedwongen rust werd hij God weer 
gewaar. Hij ontving de ziekenzalving en dat sacrament bleek van grote betekenis . Hij meldde zich na 
zijn herstel als vrijwilliger bij de OLV- kerk  in Amsterdam en werd “bijgespijkerd”.  Mgr. Bomers 
haalde hem over tot de priesteropleiding. Hij werd op 28 juli 2000 in Haarlem tot priester gewijd 
door Mgr. Punt. Hij was onder meer pastoor in Zijpe en Heemstede. De gemeenschap van de H. 
Pastoor van Ars verliest in hem een goede vriend. Hij is maandag 3 april begraven vanuit onze kerk.  
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Op Eerste paasdag, 16 april, overleed mw. C.F. [Carla] Verspaandonk-Sens [geb. 25-06-1928]; zij was 
een regelmatige bezoekster van de eucharistieviering in Tabitha. 

Informatie van de pastoraatsgroep 

Wat betekent diaconie voor de Ars-gemeenschap ? Op de eerste plaats aandacht voor onze 
parochianen. Daarnaast een open oog en oor voor mensen uit de wijk die het moeilijk hebben, zich 
eenzaam voelen of ziek zijn. Drie keer per week is er na de viering  gelegenheid koffie te drinken en 
met elkaar van gedachten te wisselen. Ook is er elke twee maanden een filmmiddag . En twee tot 
drie keer per jaar een gezellige lunch of maaltijd. Wilt u contact hebben met iemand van de 
diaconiegroep dan kunt u ons bellen 0643555188 [Marga van Leest]. 
 
Binnenkort is er mogelijkheid om bij overlijden van een parochiaan waarvan het afscheid vanuit de 
Ars plaatsvindt een kruisje te plaatsen bij het Maria altaar. Dit kruisje blijft daar tot en met de H.Mis 
op Allerzielen en wordt na afloop daarvan aan de nabestaanden overhandigd. Wij hopen hiermee de 
nagedachtenis van onze overledenen te eren en U in de gelegenheid te stellen een kaarsje te 
branden bij de gedachteniskruisjes. 
 
De huidige pastoraatsgroep functioneert inmiddels een jaar; op de website kunt U [onder 
‘werkvelden’]  verder lezen waar zij zich mee bezighoudt. 

Lunch Hemelvaart, 25 mei  

Na afloop van de H. Mis op Hemelvaartsdag 25 mei  bent U weer welkom voor een gezamenlijke 
lunch, direct aansluitend aan de koffie.  Aanmelden bij mlangehenkel@live.nl, of via 06-43555188. 

Wisseling van de wacht  

Met ingang van deze Nieuwsbrief neemt Niels Vrolijk de lay-out en [digitale] verspreiding over van 
Marcus Switzar. Wij zijn Marcus veel dank verschuldigd voor zijn inzet de afgelopen jaren voor de 
Nieuwsbrief. Gelukkig blijft hij op andere terreinen actief in en voor de Ars-geloofsgemeenschap. 

12 en 13 mei: Schilderworkshop 'Mijn beeld van Maria'; 10.00-15.00 uur 

Heb je plezier in schilderen en lijkt het je een uitdaging om jouw beeld van Maria aan het 
schildersdoek toe te vertrouwen, kom dan naar de workshop 'Mijn beeld van Maria', op vrijdag 12 
mei in de Emmaus, of zaterdag 13 mei in de Maria van Eik en Duinen. Voor doek, acrylverf en 
penselen wordt gezorgd; daarvoor wordt een bijdrage van €10,- gevraagd. Ook voor de lunch wordt 
gezorgd [vrijwillige bijdrage]. Kunstenares Ellen Vermeulen zal de workshop begeleiden. Aanmelding 
bij secretariaat Emmaus (emmaus@p4ev.nl; 070 3665562, voor deelname vrijdag) of bij secretariaat 
MED (mariavaneikenduinen@p4ev.nl; 070 3979413, voor deelname zaterdag).  

zondag 21 mei: De schoonheid van Maria in zang en andere vormen van kunst 

Koren van onze parochie zingen 21 mei in de kerk Maria van Eik en Duinen liederen over en tot 
Maria. Door parochianen gemaakte kunstwerken betreffende Maria, waaronder de op 12 en 13 mei 
geschilderde doeken, worden getoond. Gesproken teksten en samenzang maken deze middag in het 
kader van 'meimaand Mariamaand' compleet. Tijdstip: van 13.00 tot ca. 14.30 uur. Toegang gratis 
met vrijwillige bijdrage. De opbrengst komt ten goede aan diaconale activiteiten van de parochie. 
Wie zelfgemaakte Maria-kunstwerken die middag wil laten zien, kan zijn/haar kunstwerk van 15 tot 
en met 19 mei tussen 10.00 en 12.30 uur brengen naar de pastorie van MED, voorzien van naam, 
adres en telefoonnummer van de maker/eigenaar. 

mailto:http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/pastoorvanars/
mailto:mlangehenkel@live.nl
mailto:emmaus@p4ev.nl
mailto:mariavaneikenduinen@p4ev.nl
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woensdag 31 mei: Food for faith  

Na het favoriete Bijbelverhaal tijdens de eerste Food-for-faith-bijeenkomst van diaken Jos, over Jozef 
de dromenkoning, is het nu de beurt aan Bart van Leeuwen om zijn favoriete Bijbelverhaal met 
tafelgenoten te delen. Om 18.30 uur gaan we aan tafel. Wie wil mee koken is om 16.30 uur welkom. 
Afsluiting rond 20.30 uur. Ben je tussen de 15 en 35 jaar, eet en doe dan gezellig mee in de pastorie 
van Maria van Eik en Duinen. Meld je vooraf aan via diaken.josvanadrichem@p4ev.nl.    

Zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren  

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen: een week vol ontspanning, sport en spel, 
lol, inspiratie en geloof! Voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom, van 
zondag 16 t/m zaterdag 22 juli.  
Kinderkamp: 8-12 jaar (€ 120,00 pp) in Amerongen; Tienerkamp: 13-14 jaar (€ 130,00 pp) in Lisse; 
Jongerenkamp: 15-17 jaar (€ 140,00 pp) in Roosendaal.   
Op de Zomerkampen wordt het katholieke geloof gedeeld. Het thema dit jaar, ontleend aan een 
bijbel-verhaal, is ‘Handen uit de mouwen’ waarin de werken van barmhartigheid centraal staan: goed 
doen voor een ander naar het voorbeeld van Jezus. Opgave vóór 10 juni 2017: 
http://www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen of pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl. 

Maaltijdverzorging in buurtcentrum De Luifel [Weigeliaplein] 

Er worden vrijwilligers gezocht die willen koken of serveren voor ca. 25 personen. De warme maaltijd 
is 1 keer in de 14 dagen op vrijdag tussen de middag. Elke vrijwilliger is circa eens in de maand aan de 
beurt. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met diaken.josvanadrichem@p4ev.nl. 

Project het Restaurant 

Op 20 mei serveren de jongeren van Inside Out om 18.00 uur in MED een driegangen maaltijd. Met 
uw deelname tegen betaling van 10 euro maakt u het mogelijk iemand anders die dat niet kan 
betalen toch mee te laten genieten.  Het thema is Italië. Aanmelden bart_v_leeuwen@hotmail.com. 

 
 
___________________________________________________________________________ 
Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars: tel. 070 – 325 72 69  / Website: 
www.rkparochiedevierevangelisten.nl   

- Pastoraatsgroep: Robert in den Bosch, Marga van Leest, Ineke Giezeman, Marianne de Jong.  
- Kerkbijdragen, giften en missiewerk: Rek. nr  NL58 INGB 0002395749 t.n.v. Parochie de Vier 

Evangelisten bijdrage Pastoor van Ars 
- Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie: NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. de Vier 

Evangelisten o.v.v. naam én Pastoor van Ars 
Contactadressen: 

- Pastoraal Team: Pater Richard Lobo mobiel 06 - 8441 4082 E-mail: richardsvd@gmail.com 
- Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten:  maandag - vrijdag 09.00 – 12.15 uur,  

Tel. 070 - 308 0414 
- Kerkleden- en adressenadministratie: Marcus Switzar Tel. 06 1428 2055 E-mail: 

marcusswitzar@yahoo.com 
- (Digitale) verspreiding nieuwsbrief: Niels Vrolijk E-mail: niels@nielsvrolijk.nl 
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