Ars Agenda oktober 2017
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
H Missen in de Ars
Dag
Za
Zo
Do

Tijd
19:00
10:30
10:00

H Mis (of W&C-dienst)
H Mis
Hoogmis
H Mis (om 9.40 Rozenhoedje)

Za 30 sept.
19.00
Zo 1
10.30
Di 3
Do 5

14.00
9.40
10.00

Vr 6
9.00
9.30
Za 7
19.00
Zo 8
10.30

Wo 11
Do 12

10.00
9.40
10.00

Vr 13
9.00
9.30
Za 14
14.00
19.00
Zo 15
10.00
Wo 18
10.00
Do 19
9.40
10.00
Vr 20
9.00
9.30

Dag
Vr
2de Za
3e Wo

Tijd
9:00
14:00
10:00

H Mis (of W&C-dienst)
H Mis en Rozenhoedje
H Mis in Uitzicht
H Mis in Tabitha

H Hiëronymus, monnik, priester, kerkleraar
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Paul Stuyt
Zes en Twintigste Zondag door het Jaar
Hoogmis door pastoor E van Waasdijk, em. m.m.v. Filipijns Koor;
voor Anke en Fred Snijdewint-Vos, pastoor Louis Berger, Gerry Jousma, Henk Vos
Leerhuis door pater F Vervooren, ocd
H Catharina, martelares
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Harry Kemme
St Bruno, de Kartuizer
H Mis door pater G Zwaard. scj; voor overleden ouders in den Bosch-van der Ende
Rozenhoedje
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Paul Stuyt
Zeven en Twintigste Zondag door het Jaar
Hoogmis door pastoor C Dernee en diaken J van Adrichem m.m.v. Connection + Inside Out
/ M25; voor Louis ten Bosch, Els van Schaik-de Gooijer, Louis Berger, de vader van Jeewi
Kapuwatte, Pearl Nissanka, Evelyn en Augustine Kapuwatte en John Peter, Gehan
Wijesinghe
Bijbelcatechese o.l.v. K Hayon, SVD
Onze Lieve Vrouw Del Pilár in Zaragoza
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Rietje Zaat
H Romulus van Genua
H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em.; voor Theresina van Melle-Hack
Rozenhoedje
H Callixtus, paus
H Mis in Uitzicht; voor Fred Snijdewint
H Mis in de Ars door pater K Hayon, SVD; voor Frans Hordijk, Paul Stuyt
Acht en Twintigste Zondag door het Jaar
Hoogmis in de Emmaus kerk, t.g.v. het 40 jarig priesterfeest van pastoor C Dernee
voor Fietje van der Haagen-Endert, Anny Barendse
H Lucas, evangelist
H Mis in Tabitha door E van Waasdijk, em.; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie
HH Martelaren van Canada
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor pastoor Willem van der Kooi
H Catharina Colombini
H Mis door pater C van der Geest, SVD; voor Gerry Jousma
Rozenhoedje
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Za 21

Zo 22

Do 26

Vr 27

Za 28

Zo 29

H Ursula
19.00 H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Ursula Simon, Paul Stuyt
Wereldmissiedag incl kinderen; Collecte tijdens H Mis
Negen en Twintigste Zondag door het Jaar
10.30 Woord en Communie Dienst door diaken J van Adrichem, met doop [voorbehoud]
m.m.v. Parochie Koor; Wereldmissiedag incl. kinderen; Collecte tijdens de dienst
H Bonaventura van Potenza
9.40 Rozenhoedje
10.00 H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Truus van Büchem
H Frumentius, bisschop van Ethiopië
9.00 H Mis door pater G Wilkens, sj; voor een jarige
9.30 Rozenhoedje
H Simon de Zeloot, apostel, patroon van vissers
14.00 Thomas Bouwprojecten 25 jr. jubileum/ Bergerie
19.00 H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Paul Stuyt
Diaconaal weekend
Dertigste Zondag door het Jaar
10.30 Hoogmis door pastoor C Dernee en diaken P Kuhlmann, m.m.v. Phoenix Koor
voor overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Frans en Anna van Berkel, hun ouders
en voorouders, Gerriy Jousma
Diaconaal weekend

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in
de Ars kerk in de periode 17 augustus - 17 september
2017 bedroeg € 1595,38.
Arskroniek
Op 22 augustus overleed Ria van der Luur, 92 jaar oud.
Zij werd begraven vanuit de kapel op st Jozef.
Op 26 augustus overleed Frans de Jong, 81 jaar oud.
Hij was, samen met zijn Marianne, decennia lang
betrokken bij en actief in de pastoor van Ars kerk,
waaronder geruime tijd als lid van het kerkbestuur. Hij
werd vanuit de Ars begraven op st Jozef.
CAFE m.i.v. 12 oktober
Bij voldoende aanmeldingen start op 12 oktober CAFE
(Catholic Faith Exploration): maandelijkse
bijeenkomsten voor volwassenen, waarbij we in de
sfeer van een café het katholieke geloof verkennen.
We kijken en luisteren naar een korte inleiding over
een geloofsonderwerp. Daarna gaat de bar open en
praten we in kleine groepjes verder.
CAFE vindt plaats in ’t Praethuys (Titus Brandsma),
ingang Verlengde 2e Braamstraat. Aanvang: 20.00 uur.
Informatie en/of aanmelding bij
diaken.josvanadrichem@p4ev.nl of tel 3080414.

‘Aan tafel’
In de pastorie van MED is er maandelijks een
bijeenkomst/bijbelstudie rondom een evangelietekst
waarin Jezus met mensen aan tafel ging. Zie info Spirit
4e kwartaal.
Leerhuis pater Vervooren
Dit najaar wordt het Leerhuis van pater Vervooren
vervolgd op 3 oktober, 7 november en 12 december,
van 14 tot 16 uur. Thema: ‘waarom ik christen ben’.
4 oktober, Sint Franciscusfeest – Werelddierendag
Op woensdag 4 oktober om 14.30 zal in de
Emmauskerk een Woord en Gebedsviering worden
gehouden voor mens en dier. U kunt samen met uw
huisdier, en (klein-)kinderen naar de kerk komen. Na
de viering zal diaken Jos van Adrichem de dieren
zegenen en kan ieder ‘baasje’, groot en klein, ook de
zegen ontvangen.
15 oktober: één viering in de EMMAUS
ter gelegenheid van het 40 jarig priester jubileum van
pastoor Dernee.
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Vieringen op zaterdag vanaf 1 januari 2018
Gedurende de laatste jaren is het aantal kerkbezoekers op zaterdagmiddag in de kerk Maria van Eik
en Duinen en op zaterdagavond in de H. Pastoor van
Arskerk teruggelopen. Het pastoresteam heeft daarom, na overleg met de betrokken pastoraatgroepen,
besloten om vanaf 1 januari 2018 over te gaan tot één
viering op zaterdag voor beide geloofsgemeenschappen. Het is immers, gezien de geografische ligging van
de kerkgebouwen ten opzichte van elkaar, heel goed
mogelijk om bij elkaar ter kerke te gaan. We zijn ons
ervan bewust dat dit besluit voor u kan beteken dat u
straks de mogelijkheid niet meer heeft om te gaan
naar de viering waarvan u gewend was naartoe te
gaan. Wij vragen u echter begrip voor deze keuze. De
organisatie van de zaterdagvieringen werd steeds
lastiger, vanwege het nog maar beperkt aantal
vrijwilligers dat daarvoor beschikbaar is. Bovendien is
het elke zaterdag verzorgen van twee vieringen, elk
voor een handje vol kerkgangers, niet kostenefficiënt.
Met de pastoraatgroepen is gezocht naar een modus
die werkbaar is, een evenwichtige situatie voor beide
gemeenschappen brengt en daarmee, naar
verwachting, ook tot de meeste tevredenheid onder
de betrokken kerkgangers leidt. De tijd van de
gemeenschappelijke viering wordt 17.00 uur. Deze
keuze is gemaakt omdat vooral ouderen ’s avonds niet
meer graag over straat gaan. In de kerk Maria van Eik
en Duinen klonken de laatste tijd ook bezwaren
(vooral bij vrijwilligers) dat een viering midden op de
dag inbreuk doet op de vrije zaterdag. Op zaterdagen
in de oneven maanden (dus januari, maart, mei, juli,
september en november) vindt de viering in de
Pastoor van Arskerk plaats en in de even maanden
(dus februari, april, juni, augustus, oktober en
december) in de kerk Maria van Eik en Duinen. Na een
half jaar zullen de pastoraatgroepen van beide kerken
de zaterdagavondviering evalueren.
Deze nieuwe situatie zal zeker even wennen zijn, maar
laten we samen proberen om niet te blijven ‘hangen’
in de gedachte dat het allemaal steeds minder wordt.
Door op deze manier samen te werken, kunnen we er
ook samen sterker door worden. Ik hoop in ieder geval
van harte, en bid er ook voor, dat de gezamenlijke
vieringen op de zaterdagen mogen leiden tot nieuwe
en vruchtbare ontmoetingen tussen parochianen uit
beide geloofsgemeenschappen.
Diaken Jos van Adrichem

Maaltijd in Wijkcentrum ‘De Luifel’
In ‘De Luifel’, Weigeliaplein, wordt 1x per 2 weken op
vrijdag om 12.45 uur een maaltijd verzorgd door
vrijwilligers van onze parochie. Er zijn nog plaatsen vrij
voor 55-plussers die het gezellig vinden om met elkaar
te eten [bijdrage per keer €4,-]. Aanmelding bij Hetty
van der Want (tel 3684181). Extra ‘koks’ (die bij
toerbeurt, 1x per maand, voor max. 30 pers. willen
koken) en gastvrouwen/-heren die uitserveren en
afruimen, zijn welkom! Informatie bij
diaken.josvanadrichem@p4ev.nl.
kerstkaarten voor de kerstmarkt van Inside Out!?!
Heeft u er plezier in om kerstkaarten zelf te maken en
wilt u er een goed doel mee dienen, help dan mee om
kerst- en nieuwjaarskaarten te maken die de jongeren
van Inside Out tijdens de kerstmarkt kunnen
verkopen. Ook ongebruikte kaarten die u niet meer
verstuurt, kunt u voor dat doel inleveren. De
opbrengst van de kerstmarkt gebruikt Inside Out voor
hun diaconale projecten. Lever uw kaarten uiterlijk 1
dec. in. Als u samen voor dit doel kerstkaarten zelf wilt
maken, meld U dan uiterlijk 31 oktober aan bij
diaken.josvanadrichem@p4ev.nl of tel 3080414.
Wensboomactie
Op 4/5 november zal er in de kerken van onze
parochie weer een wensboom staan. Met
wenskaarten van kinderen die langdurig in het
ziekenhuis liggen en hun eventuele broertjes en
zusjes. U kunt een kaart uit de boom halen en het
gewenste cadeautje (ca. €10,-) kopen. Het cadeautje
kan tot 18/19 november worden ingeleverd.
En dan is er koffie…..
Maar dat gaat niet vanzelf. Er is behoefte aan
uitbreiding van het koffieteam [M/V]. Dat zorgt er bij
toerbeurt [1x per 6 a 8 weken] voor dat U op zondag
gezellig elkaar kunt ontmoeten. Doet U mee!?!
Melden bij Anneke.klaver@planet.nl.
OPEK: bewondert U jaarlijks de bijzondere kerststal?
Dat gaat niet vanzelf; ‘Operatie kerststal’ heeft
behoefte aan nieuwe mensen die in december 1x
kunnen helpen met opbouwen en in januari 1x met
afbouwen. Weinig tijd voor groot[s] resultaat; Doet U
mee!?! Melden bij i.giezeman@hetnet.nl.
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Geloofs- en Ontmoetingsdag in Emmaus-kerk
Op 25 oktober vindt de Geloofs- en Ontmoetingsdag
van de Haagse RK parochies plaats. Deze dag, met een
programma gericht op 65 plussers, vangt aan om
10.15 uur met een H.Mis, gevolgd door een
ontspannen programma met lunch en als afsluiting
Maria-lof. Aanmelding cps@p4ev.nl; of tel 3080414.
Afsluiting herdenking 500 jaar reformatie
Op 31 oktober om 20.00 uur wordt met een feestelijke
eredienst in de Evangelisch Lutherse kerk de
herdenking van 500 jaar Reformatie afgesloten. dr. Ad
van der Helm, parochievicaris Maria Sterre der Zee en
ds. Trinette Verhoeven [die bij ons tijdens de Abdijdag
op 4 augustus te gast was] gaan voor.
Adres: Lutherse Burgwal 7.
Allerzielen 2 nov; lunch
Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd op 2
november om 12 uur voor een [gratis/vrijwillige
bijdrage] lunch na afloop van de viering van
Allerzielen. Aanmelden bij i.giezeman@hetnet.nl; of
Marga van Leest [06-43555188].
17 september jl. verwelkoming pater Klemens Hayon
In een goedbezochte viering in de pastoor van Ars
kerk werd op 17 september pater Klemens Hayon
verwelkomd als opvolger van pater Richard Lobo.
Vicaris Lex van Deelen bevestigde, namens de
bisschop, pater Hayon als lid van het pastorale team
van de parochie de 4 Evangelisten.

Prinsjesdag en Connection
Op 19 september 2017 mocht Connection zingen voor
de leden van het [demissionair] kabinet Rutte in de
Grote Kerk, voorafgaand aan de Troonrede.
Connection verzorgde twee liederen, aan het begin en
aan het einde van de dienst, om zo een symbolische
verbintenis te creëren tussen verschillende op deze
bijeenkomst vertegenwoordigde religies en
levensbeschouwingen. Als eerste werd gezongen O
Radiant Dawn van James MacMillan. Als laatste The
Family Tree van Venice in arrangement van Léonie
Beuman.
Open Monumentendag
Op 9/10 september hebben ruim 100 mensen de weg
naar de Pastoor van Arskerk gevonden. Mensen,
nieuwsgierig naar de binnenkant van "deze bunker".
Als je een gesprek aanknoopt over het tot stand
komen van de bouw, het gebruik van de kerk en de
pastoor die een aparte parochiegemeenschap om zich
heen had verzameld, zijn mensen onder de indruk.
Je laat de kerk zien zonder verlichting, maar ook met
de bijzondere verlichting van Chinese papieren
rijstbollen die vanuit de koepels zachtjes bewegen.
Aldo van Eyck doelde hiermee op de beweging die De
Kerk nodig heeft!
Er komen ook veel bouwkunde studenten en
architecten. Er is een boek uitgebracht over de kerk
met mooie foto's en verhalen [€ 20,-]. De kerk is ook
opgenomen in het boek "Kerkinterieurs in Nederland"
[in de kerk aanwezig en ter inzage]. De rondleidingen
worden ook in het Engels gegeven.
Simone Steenbergen-Leene

_____________________________________________________________________________________________
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
Ars Nieuwsbrief postabonnement ad € 10,00:
NL60 INGB 0000061602 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten o.v.v. Ars Nieuwsbrief en het betreffende jaar
Contactadressen:
Pastoraal Team: Pater Klemens Hayon E-mail: klemenshy@yahoo.com
Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten: maandag - donderdag 09.00 - 13.00 uur,
Tel. 070 - 308 0414 E-mail: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl.
Kerkleden- en adressenadministratie: Marcus Switzar Tel. 06 1428 2055 E-mail: marcusswitzar@yahoo.com
(Digitale) verspreiding nieuwsbrief: Niels Vrolijk E-mail: niels@nielsvrolijk.nl

