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2de Za
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9:00
14:00
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H Mis (of W&C-dienst)
H Mis en Rozenhoedje
H Mis in Uitzicht
H Mis in Tabitha

H Brigitta, abdis
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Harry Kemme
Maria Lichtmis
H Mis door pater C van der Geest, SVD; voor pastoor Louis Berger
Rozenhoedje
H Blasius, bisschop en martelaar
H Mis in MED
Vijfde Zondag door het jaar
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Gemengd Koor Phoenix
voor Jan Klaver, Marco A Cueva Pérez, Gerry Jousma, D.A. van Wijk-Thoben
Leerhuis o.l.v. pater F Vervooren, ocd
H Hiëronymus Aemiliani, priester
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Els van Schaik-de Gooijer
H Apolonia, maagd en martelares
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor pastoor Willem van der Kooi
Rozenhoedje
H Scholastica, zuster van St Benedictus, non
H Mis in Uitzicht; voor het welzijn van pater Rutger Kurvers, osa en voor zijn broer Jan
H Mis in MED
Zesde Zondag door het Jaar, 200 Jaar Pastoor van Ars
Hoogmis door pater K Hayon, SVD m.m.v. Koor Connection
voor Louis ten Bosch, Gerry Jousma, Henk Vos, Fred en Anke Snijdewint-Vos, Frans de
Jong, Anneke van den Berg-den Dunen
Aswoensdag, Start Vastenactie
H Mis door pater K Hayon, SVD m.m.v. parochiekoor
voor Theresina van Melle-Hack
H Claude de la Colombière, priester
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Tonny Smits
H Juliana van Nicomedië, martelares
H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em.; voor Henk Vos
Rozenhoedje
De Zeven HH Stichters van de Servietenorde
H Mis in MED
Eerste Zondag van de Vasten
Hoogmis voor de hele parochie in MED; voor Fietje van der Haagen
H Petrus Damianus, bisschop en kerkleraar
Tabitha H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochianen
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Do 22

Vr 23

Za 24
Zo 25

Wo 28

Sint Petrus’ Stoel te Rome
9.40 Rozenhoedje
10.00 H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Treesje van Bussel
H Polycarp, bisschop en martelaar
9.00 H Mis door pater G Wilkens, sj; voor Gerry Jousma
9.30 Rozenhoedje
H Ida van Hohenfels, osb, weduwe
17.00 H Mis in MED
Tweede Zondag van de Vasten
10.30 Hoogmis door pater K Hayon, SVD m.m.v. het Parochie Koor; voor Els van Schaik-de
Gooijer, overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Fred en Anke Snijdewint-Vos
10.00 Bijbelcatechese door pater K Hayon, SVD

Collecteopbrengst
De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in
de Pastoor van Arskerk in de periode 21 december
2017 – 7 januari 2018 bedroeg € 1729,58.
Ars kroniek
Op 6 december 2017 overleed George Jouvenaz, 92
jaar oud. Als klinisch chemicus verrichtte hij
baanbrekend onderzoek, dat wereldwijd geciteerd
wordt. Wetenschappelijk onderzoek bleef tot het
laatst zijn passie. De laatste maanden verbleef hij in
Gulden Huis. Het afscheid vond plaats vanuit de kapel
op Westduin.
Op 13 januari overleed in Tabitha mevrouw Anna
G.J.Schreuder-Motshagen, geboren 10 maart 1925. Op
14 januari overleed in Tabitha mevrouw Jo C. TetteroKoehler, geboren 30 januari 1922. Voor beide vond de
begrafenis op St. Jozef plaats vanuit MED op 20
respectievelijk 19 januari.
Dopelingen
Op 14 januari werden in een volle kerk gedoopt:
• David Vrolijk
• Nora Dekkinga
• Neagel Lodowica
Diaken Jos van Adrichem diende aan hen het
sacrament van de doop toe tijdens een door
Connection opgeluisterde inspirerende Woord- en
Communieviering. Naast familie en parochianen
waren daarvan getuige jongeren die op 15 april a.s.
het Vormsel ontvangen, alsmede een groot aantal
jongeren, die in 2017 aan het tienerkamp van het
bisdom hadden deelgenomen. Tijdens de koffie na

afloop trakteerden de ouders van de dopelingen op
zoetigheden van een van de beste banketbakkers van
Den Haag.
11 februari – 200 jaar Pastoor van Ars
Op 11 februari is het 200 jaar geleden dat de H.
Johannes Marie Vianney aankwam in Ars-sur-Formans
om er pastoor te worden. Wij gedenken dat tijdens de
H.Mis die wordt opgeluisterd door Connection. Zij
zingen direct na afloop van de H.Mis enkele liederen
die als thema hebben ‘barmhartigheid’: het leitmotiv
van de Pastoor van Ars.
Daarna kunt U bij de koffie genieten van zoetigheden,
bereid door leden van Connection.
In het boekje dat U bij Kerkbalans 2018 ontvangt leest
u meer over het leven van de H. Pastoor van Ars.
Inleveren oude palmtakken / Aswoensdag
Vanaf zondag 28 januari tot en met de Hoogmis van
11 februari kunnen weer de oude palmtakken worden
ingeleverd: u kunt ze deponeren in de korf in de
Bergerie. De as van de verbrande palmtakken wordt
gebruikt op Aswoensdag 14 februari tijdens de Heilige
Mis van 19.00 uur.
Bijbelcatechese/Leerhuis
Vanwege Aswoensdag is er op woensdag 14 februari
géén bijbelcatechese.
Tijdens de bijbelcatechese van woensdag 28 februari
[10.00 uur] behandelen wij het Evangelie van
Johannes 2, 13 -25. Het thema is: Maak van het huis
van mijn Vader geen markthal.
Op dinsdag 6 februari is het Leerhuis van pater
Vervooren van 14.00 tot 16.00 uur.
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Vastenactie 2018
Op Aswoensdag 14 februari begint de veertigdagentijd. Deze voorbereidingstijd op het Paasfeest is een
periode bij uitstek om momenten van rust te nemen
en stil te staan bij onze relatie met God en met onze
medemensen, dichtbij en ver weg. De vastentijd
nodigt ons uit tot soberheid en solidariteit met
mensen die het minder hebben.
Het thema van de campagne 2018 is:
“Gaan waar niemand gaat”.
Tijdens de vastenperiode zijn er weer vastensoepmaaltijden:
- Dinsdagavond 20 februari 2018 om 18.00 uur
(MED)
- Zondagmiddag 25 februari 2018 om 12.30 uur
(Titus Brandsma)
- Zaterdag 3 maart 2018 om 14.00 uur (Emmaus)
- Dinsdagavond 13 maart 2018 om 18.00 uur (MED)
- Zaterdagavond 17 maart 2018 om 18.00 uur
(Pastoor van Ars)
U kunt zich opgeven bij de secretariaten van de
verschillende geloofsgemeenschappen.
Bij elke vastenmaaltijd wordt een vrije financiële
bijdrage gevraagd ten bate van het vastenactieproject.
‘Vasten doe je niet voor jezelf, vasten doe je voor een
ander’, zei Augustinus. Solidariteit is ook altijd iets van
jezelf geven, voegt emerituspaus Benedictus er aan
toe. En iets van jezelf geven om daarmee de ander te
dienen, doe je ten diepste voor de Ander, voor God.
Dat het voor u en onze medemens in Mbala, Zambia
een goede vastentijd mag zijn.
Paul Kuhlmann, diaken

opbrengst van de kerstmarkt van Inside Out bedroeg
1.400 euro! Daarvan worden deze en andere
activiteiten betaald.
Di 20/27 februari – Boekbespreking 'Eindelijk thuis'
Op de dinsdagen in de vastentijd, beginnend op 20
februari, van 11.00 tot 13.00 uur komen we samen in
de pastorie van de Maria van Eik en Duinen om dit
werk van Henri Nouwen, geïnspireerd door het
schilderij 'De terugkeer van de verloren zoon' van
Rembrandt, te bespreken. De bijeenkomsten worden
afgesloten met een eenvoudige lunch. Wie mee wil
doen en het boek nog niet heeft, kan dat uiterlijk 13
februari melden en bestellen bij het secretariaat van
MED. De eerste bijeenkomst ontvangt u dan het boek.
Aanmelden bij mariavaneikenduinen@p4ev.nl.
Vr 23 februari – Kruiswegmeditatie
Elke vrijdag in de vastentijd wordt er om 15.00 uur in
één van onze kerken een kruisweg meditatie
gehouden. Op 16 februari is dat in de pastorie van
MED, op 23 februari in de H. Pastoor van Arskerk.

Do 15 februari 20.00-22.00 uur – CAFE
Iedereen is welkom, ook als je de eerste avond niet
aanwezig bent geweest. CAFE staat voor Catholic Faith
Exploration (het katholieke geloof verkennen) en vindt
plaats in 't Praethuys (2e Verl. Braamstraat 8). Nadere
informatie in het activiteitenboekje van de parochie.
Aanmelden bij diaken.josvanadrichem@p4ev.nl.

Voor wie erover denkt priester of diaken te worden
Zondag 25 februari om 14.00 uur staan de deuren van
Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis aan de
Vliet ontvangt die dag belangstellenden die nadenken
over hun plaats in de kerk.
Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij
de rector van de priester- en diakenopleiding, maar
ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de
opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.
Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de
studie, de geestelijke vorming, stages.
Er is alle ruimte voor informatie en vragen in twee
groepen: een voor de belangstellenden voor het
priesterschap, de ander voor belangstellenden voor
het diakonaat.
Vronesteyn ligt 5 minuten lopen vanaf NS halte
Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt?

Zo 18 februari 12.00-16.00 uur – Jong voor Oud
De jongeren van Inside Out verzorgen op zondag 18
februari van 12.00-16.00 uur een gezellige middag in
de pastorie van MED. De parochianen van de Pastoor
van Ars zijn daarbij ook van harte uitgenodigd. De

Kijk op www.vronesteyn.nl.
Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg
Rector Walter Broeders
070-3873804/06-271 401 17
w.broeders@bisdomrotterdam.nl
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Za 3 maart – Paaskaars 2018
Op zaterdag 3 maart wordt de Paaskaars zelf gemaakt.
Hiervoor zoeken wij 2 creatievelingen. Na een
inleiding van Pastoor Dernee, wordt er voor de eigen
Pastoor van Ars geloofsgemeenschap een blanco kaars
met was versierd. Aanvang 10 uur in MED, tot max 15
uur. Melden bij i.giezeman@hetnet.nl.

converseert. Als u tijd heeft om circa 1 keer per week
of twee weken, één a twee uur met een zuster te
spreken en haar een klein beetje te helpen met de
Nederlandse taal, kunt u zich aanmelden bij
diaken.josvanadrichem@p4ev.nl. Ook zijn de zusters
gebaat met Nederlandse kinderboeken. Deze kunt U
tot 14 februari inleveren bij uw kerk.

Za 3 maart 15.30 uur – Informatiebijeenkomst
bedevaart naar Israel
In de week van zondag 21 tot en met zondag 28
oktober 2018 is een bedevaart naar Israël gepland.
Diaken Jos van Adrichem zal mee gaan als geestelijk
begeleider en naast pelgrims uit onze parochie zullen
er ook pelgrims uit o.a. Delft mee gaan. Op zaterdagmiddag 3 maart om 15.30 uur wordt in de pastorie van
Maria van Eik en Duinen een informatiebijeenkomst
over deze bedevaart verzorgd. Wie overweegt om
eventueel mee te gaan, is van harte welkom.
Aanmelden bij mariavaneikenduinen@p4ev.nl.

Jubileum Jos Vranken
Op 13 januari jl. vertegenwoordigde José ten Berge de
Pastoor van Ars bij het diamanten jubileum van
Toonkunstenaar Jos Vranken. Dit feest werd gevierd
met een Eucharistieviering in de Bartholomeuskerk in
Poeldijk, waarbij vier koren en een blazersensemble
actief waren. Jos heeft zijn sporen verdiend op
parochieel, bisdom, nationaal en internationaal
niveau. De Ars kent Jos Vranken als dirigent van
Gemengd Koor Cantate Domino, dat jaarlijks de
liturgie komt opluisteren.

Taalmaatjes en kinderboeken gezocht
In onze parochie (Moerwijk) bevindt zich sinds kort de
congregatie van 'de dienaressen van de heilige Geest'.
Twee van deze missiezusters spreken gebrekkig
Nederlands en zouden geholpen zijn met een
taalmaatje dat regelmatig met hen in het Nederlands

Religie stelt zich niet in de plaats van de
rede, maar kent de plaats waar de rede
ophoudt

Uitspraak van de maand

Rik Torfs
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