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Allerheiligen
Hoogmis door pater K Hayon, SVD; Leo Hartman aan het orgel; voor pastoor Louis Berger
Allerzielen
Hoogmis door pater K Hayon, SVD; Leo Hartman aan het orgel
voor Jan Klaver, Frans de Jong, Gerry Jousma, pastoor Louis Berger en Willem van der Kooi,
Henk Vos, Fred en Anke Snijdewint-Vos
H Hubert, bisschop, patroon van de jacht
H Mis door pater C van der Geest, SVD; voor Harry Kemme
Rozenhoedje
H Carlo Borromeo, bisschop van Milaan
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Paul Stuyt
Een en Dertigste Zondag door het Jaar
Woord en Communie Dienst door D Wielzen, pastoraal werker; voor Anny Barendse
Leerhuis door pater F Vervooren, ocd
Wijding van de basiliek St Jan van Lateranen
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD;
voor Theresina van Melle-Hack, Gerard en Catie Giezeman-van der Luur
H Paus Leo de Grote
H Mis door pater G Zwaard. scj; voor overleden ouders in den Bosch-van der Ende
Rozenhoedje
H Martin van Tours, bisschop
Uitzicht H Mis; voor het welzijn van pater R Kurvers, osa
Ars H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Paul Stuyt
Twee en Dertigste Zondag door het Jaar Deurcollecte voor Aandachts-centrum Den Haag
Hoogmis door pater K Hayon, SVD, m.m.v. Connection
voor Frans de Jong, Els van Schaik-de Gooijer, Louis ten Bosch, Joseph Creetus Nissanka,
Pearl Nissanka, Evelyn en Augustine Kapuwatte en John Peter, Gehan Wijesinghe
H Albert de Grote, bisschop en kerkleraar
Tabitha H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Jeanne van Zaalen
H Margareth van Schotland
Rozenhoedje
H Mis door pater C Hayon, SVD; voor Greetje Kusters
H Elisabeth van Hongarije
H Mis door pater G Wilkens, sj; voor Willem van der Kooi
Rozenhoedje
Wijding basilieken St Petrus en St Paulus
Deurcollecte Nationale Jongeren
H Mis door pater C Hayon, SVD; voor Paul Stuyt
Drie en Dertigste Zondag door het Jaar
Deurcollecte Nationale Jongeren
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10.30 Hoogmis door pater F Vervooren, ocd, m.m.v. Gemengd Koor Phoenix
voor Fietje van der Haagen-Endert, overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Gerry
Jousma, Henk Vos
10.00 Catechese door pater K Hayon, SVD
H Clemens I, paus en martelaar
9.40 Rozenhoedje
10.00 H Mis door pater C Hayon, SVD; voor Rietje Zaat
HH Andreas Dung Lac en vrienden, martelaren van Viëtnam
9.00 H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Henk Vos
9.30 Rozenhoedje
H Catharina van Alexandrië, maagd en martelares
19.00 H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Paul Stuyt
Christus Koning
10.30 Hoogmis door pastoor C Dernee, m.m.v. het Parochie Koor
voor Els van Schaik-de Gooijer, uit dankbaarheid bij 95e verjaardag van Johannes
Andriessen, voor Fred en Anke Snijdewint-Vos
H Andreas, apostel, patroon van Constantinopel
9.40 Rozenhoedje
10.00 H Mis door pater C Hayon, SVD; voor Truus van Büchem

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in
de Ars kerk in de periode 21 september - 8 oktober
2017 bedroeg € 790,42.
Arskroniek
Op 25 oktober overleed in Oostduin Anneke van den
Berg-den Dunen (22-8-1939), moeder van acoliet
Herman Goudriaan. H. Mis van requiem is op 1
november om 15.00 uur.
Op 22 oktober werden in de pastoor van Ars kerk
gedoopt: Emma Morzalek, Emir Inci, Angelina Jolie en
Jean Pierre Santana Diaz.
Vrijwilligers in het zonnetje: 3 december
Bij het begin van de Advent worden alle vrijwilligers
uitgenodigd voor een lunch na afloop van de H.Mis.
Daarmee willen beheercommissie en pastoraatsgroep
hun waardering uitspreken voor het vele werk dat we
met z’n allen verrichten om onze geloofsgemeenschap
vitaal en verbindend te houden. Ook alle koorleden
zijn van harte uitgenodigd, zowel parochiekoor als
Connection en Phoenix! Uiteraard ontvangt u die
zondag een kleine blijk van waardering. Het wordt op
prijs gesteld als U tevoren wilt laten weten of U van de
partij zult zijn: i.giezeman@hetnet.nl of 06-53543665.

Viering Tabitha
Vanaf november zal de maandelijkse viering in Tabitha
(elke derde woensdag van de maand) om 10.30 uur
aanvangen in plaats van 10.00 uur.
Koffieteam
Het koffieteam is nog niet op sterkte. Als u één keer
per 6 a 8 weken wilt meedoen belt U dan met Anneke
Klaver, 070-4490583!
Wensboomactie
In het weekend van 4 en 5 november vindt U in de
kerk een wensboom. In deze boom hangen
wenskaarten van kinderen die langdurig in het
ziekenhuis liggen en hun eventuele broertjes en
zusjes. U kunt een wenskaart uit deze wensboom
halen en het gewenste cadeautje (ca. €10,-) voor het
kind kopen. U kunt het cadeautje dan weer inleveren,
uiterlijk op 18/19 november.
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Alpha-cursus najaar 2017
Op 31 oktober is er om 18.30 uur een informatie
avond over de Alpha cursus in de Paschaliskerk
(Wassenaarseweg 53): in deze cursus van tien
dinsdagavonden en een weekend ontdekt U op een
ontspannen manier wat het christelijk geloof inhoudt.
Vraagt U zich af of er meer is tussen hemel en aarde,
of wilt U meer weten over het christelijk geloof, dan is
deze cursus iets voor U!
Informatie en opgave 070-8209866,
Parochie Maria Sterre der Zee.
2 November Allerzielen 10.30 uur + lunch
Op 2 november herdenken we onze dierbaren die ons
ontvallen zijn. In de viering van Allerzielen staan we
stil bij het gemis, maar ook bij mooie herinneringen
die het verdriet misschien een beetje verzachten. Een
bijzonder moment om met elkaar die herinneringen te
delen en er over te praten, zodat zij die overleden zijn
dicht bij ons blijven. Hun ziel leeft in ons verder.
Evenals in 2016 bieden wij U de gelegenheid die dag
samen met anderen (familie, buren, vrienden,
medeparochianen, wijkgenoten) ook dankbaar te zijn
voor het leven en het leven te vieren!
Tijdens een lunch aansluitend aan de viering van
Allerzielen staan we expliciet stil bij degenen die onze
geloofsgemeenschap het afgelopen jaar, sinds 2
november 2016, ontvallen zijn. De lunch is gratis met
een vrijwillige bijdrage. Parochianen van 85 jaar en
ouder ontvangen apart de uitnodiging.
Wilt U ons uiterlijk 29 oktober laten weten of U aan
lunch en/of viering deelneemt?
Ineke Giezeman; i.giezeman@hetnet.nl;
Marga van Leest; 06-43555188;
Contactgroep rouw en verlies
Op 17 en 24 november en 12 en 19 januari kunt U
deelnemen aan de gespreksgroep ‘rouw en verlies’.
Tijdstip 14.00-16.15 uur; locatie MED;
Informatie en aanmelding vóór 4 november bij Ria
Scholtes 070-3608691.

Persoonlijke beleving Lourdes
Martha Oosterling-Weerheym ging in september mee
met de Lourdes reis van de Haagse RK parochies. Zij
schrijft hierover: ‘de reis naar Lourdes heeft diepe
indruk op mij gemaakt. Het heeft mij doen sterken in
mijn geloof. Ik heb intens genoten. Wij hebben
gelachen, gehuild, en gebeden! De reis was uitstekend
verzorgd o.l.v. Ciska van der Sluys, pastoor Dolf
Langerhuizen en diaken Jos van Adrichem. Het was
één grote familie. Ik hoop dat de prachtige indrukken
van alles wat we gezien, gehoord, en meegemaakt
hebben nog lang in ons geheugen mogen blijven. Ik
ben blij met de hernieuwing van mijn geloof. Het was
een warme douche. Dank voor alles. Ga met God en
hij zal met je zijn’.
Filmmiddag: 25 november 14.30 uur
Welkom aan boord van ‘The Polar Express’: Tom
Hanks vertolkt de hoofdrol in deze familiefilm: een
moderne kerstklassieker om ter voorbereiding op het
kerstfeest het goede in ons naar boven te laten
komen! Breng uw hele familie mee!
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Kerkbalans 2017

Het einde van het jaar komt in zicht. Een goed
moment om de inhoudelijke en financiële balans van
onze geloofsgemeenschap de pastoor van Ars op te
maken. We kunnen terugkijken op een jaar waarin,
zoals pater Lobo het bij zijn afscheid memoreerde “de
rust is weergekeerd”.
Een jaar waarin vele vrijwilligers zich hebben ingezet
voor onze geloofsgemeenschap met aandacht voor
elkaar. Uiteraard staat daarbij het samen vieren van
de eucharistie (soms woord en communie viering)
centraal. De pastoraatsgroep zorgt voor mooie koren
(immers zingen is dubbel bidden) en zorgt er verder
voor dat de inzet van kosters, acolieten, lectoren,
koffieteam etc. geregeld is, de maandelijkse
nieuwsbrief op tijd verschijnt etc. etc. Daarnaast is er
aandacht voor diaconie: zieke en oudere parochianen
worden bezocht en we delen met elkaar een aantal
maaltijden per jaar. Verder is er de catechese door

pater Hayon en door Pater Vervooren. Op 6 augustus
j.l. is er een nieuwe traditie ontstaan: de herdenkingskruisjes.
De beheer commissie is verantwoordelijk voor ons
bijzondere gebouw en de financiën: het onderhoud (
de problemen met de riolering zullen u niet ontgaan
zijn), de voorraden, de rekeningen etc. Alles in overleg
met de penningmeester en CPS. Sinds medio dit jaar is
de oude Pastorie weer verhuurd!
Voor dit alles zijn er, naast de inzet van de vele
vrijwilligers (bijna 100), uiteraard geldmiddelen nodig.
Wij zijn blij dat velen van u de Ars financieel
ondersteunen, soms zelfs met een extra bijdrage! Wij
zijn er bijna als het gaat om de hoogte van de
ontvangen kerkbedragen in 2016 dit jaar minstens te
evenaren. Wij stellen het op prijs als u, voor zover nog
niet gebeurd, uw (extra) bijdrage 2017 wilt storten op
rekeningnummer: NL58INGB0002395749 t.n.v.
penningmeester pastoor van Ars.
Hartelijk dank namen Beheercommisie en Pastoraatsgroep
Is. van Woerden
Robert in den Bosch
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