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De pastoraatgroep
Op 4 augustus jl. heeft de pastoraatgroep in nieuwe samenstelling zich gepresenteerd
tijdens de Abdijdag. Onlangs hebben de leden hun benoeming door de bisschop ontvangen.
Marianne de Jong is door de bisschop herbenoemd. Zij is al jarenlang het gezicht van de
kinder- en jeugd activiteiten, lid van het parochiekoor, actief in diaconie, aandacht voor
zieken etc. Tevens is zij gastvrouw bij de 2- maandelijkse filmmiddag.
Marga van Leest zal zich als nieuw lid van de pastoraatgroep samen met Marianne e.a.
inzetten voor diaconie in al zijn vormen. Als U behoefte hebt aan een praatje of luisterend
oor, of mensen weet die een beetje extra aandacht nodig hebben kunt u met beide contact
opnemen. Marga is al jaren actief als lector, lid van het parochiekoor en betrokken bij de
maandelijkse viering in Tabitha.
Robert in den Bosch is van beheercommissie naar pastoraatgroep verschoven. Hij leidt de
pastoraatgroep en is daarmee eerste contactpersoon richting het pastoraal team [PT].
Robert was in de jaren ‘90 lid van het kerkbestuur van de Ars. Daarna heeft hij als diplomaat
een tijd in het buitenland gewoond. In de Ars is hij op diverse fronten actief. Er bestaat nog
een vacature voor de portefeuille liturgie; bij ontbreken van invulling daarvan houdt Robert
zich hier ook mee bezig. Daarbij achter de schermen gesteund door José ten Berge.
En door Ineke Giezeman, ook nieuw in de pastoraatgroep maar geen onbekende in de Ar s.
Als 13- jarige kwam zij in de wijk wonen in 1969, het jaar van de opening van de huidige Ars
kerk. Destijds actief in jongerenkoor Capulorifa, als coördinator van lectoren etc.;
tegenwoordig als koffiedame en lector. Hoewel zij al bijna 30 jaar in Benoordenhout woont
zit de Ars in haar ziel. Zij coördineert de inzet van de vele vrijwilligers en is daarmee ook de
verbindende schakel naar de beheercommissie.
Pater Richard Lobo woont namens het Pastoraal Team de vergaderingen van de
pastoraatgroep bij. Sinds het aantreden in april is een veelheid aan onderwerpen de revue
gepasseerd: invulling van doordeweekse H. Missen, filmmiddag [2-maandelijks], vormgeven
van diaconie, nieuwsbrief, kerkbalans [een goede liturgie brengt geld in het laatje!],
Abdijdag, roosters kosters/acolieten/lectoren, inzet ‘eigen’ en externe koren, Ziekendag en
Ziekenzalving , uitgangspunten rooster H. Missen 2017, vrijwilligersbeleid, etc.
Het is verheugend dat velen van U voor een of meer deeltaken beschikbaar waren, zijn, én
blijven ! En dat nieuwe mensen ook taken oppakken. Hoe meer mensen zich inzetten hoe
lichter het werk en hoe meer verbondenheid! Met inzet van ieders talenten staan wij voor
een vitale ARS gemeenschap! Wij streven ernaar u regelmatig op de hoogte te houden.
Aarzelt U niet ons aan te spreken.
Voor het Heilig jaar van Barmhartigheid heeft Paus Franciscus toegestaan dat er in alle
bisdommen Heilige Deuren, deuren van Barmhartigheid, open zouden staan voor gelovigen
die deel willen uitmaken van een barmhartige wereld. Vrijdag 23 september trokken ruim
veertig parochianen op naar de Liduinabasiliek in Schiedam. Na een lezing over de
barmhartigheid en de rol die wij daarin allemaal kunnen spelen trokken wij door de Heilige
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Deur de basiliek in. Er was ruimte voor het ontvangen van het sacrament van Boete en
Verzoening. We sloten de middag af met een Eucharistieviering.
Er worden weer bijbel-lezingen in de parochiezaal van de geloofsgemeenschap Emmaus
gehouden. De lezingen worden gegeven op vrijdagmiddagen van 14.00 uur tot 15.30 uur
door pastoor Dernee. De groep bevat op dit moment ongeveer 15 parochianen en ook u
bent van harte welkom! Naast het horen van de evangelietekst, lezen we de tekst, praten we
er met elkaar over en krijgen waar nodig uitleg over de tekst. De bijeenkomsten zijn: 7 en 21
oktober, 4 en 25 november, 9 en 23 december.
Gastvrouw/gastheer gevraagd
De koffiedames hebben behoefte aan aanvulling: als U circa 1x per 2 maanden gastvrouw
/gastheer wilt zijn, graag contact opnemen met anneke.klaver@planet.nl, telefoon 4490583.
De gemeenschap van de heiligen
Na de eucharistieviering op het Hoogfeest van Allerheiligen wordt de film 'De gemeenschap
van de heiligen' uit de serie 'Catholicism' vertoond, om 11.30 uur in de pastorie van de
geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen. Na de film spreken we er over en lunchen we
samen, tot uiterlijk 14.00 uur. Voor de lunch wordt een vrije financiële bijdrage gevraagd.
Aanmelden bij het secretariaat Maria van Eik en Duinen: 070 3979413.
De voedsel – en kledingbank van onze Parochie.
Onze parochie, de Vier Evangelisten, heeft een eigen voedsel -en kledingbank, gevestigd in
de bijgebouwen van de Emmauskerk, Leyweg 930. Iedere dinsdag zijn daar vrijwilligers om
voedsel en kleding in ontvangst te nemen en weer door te geven aan mensen die het hard
nodig hebben. Een 40-tal families zijn afhankelijk van deze voedsel- en kledingbank.
Als geloofsgemeenschap Pastoor van Ars dragen we ook ons steentje bij. Achter in de aula
van de kerk staan manden waarin u voedsel en kleding kunt deponeren. Voedsel moet wel
een behoorlijke houdbaarheidsdatum kennen. Eén keer per week worden de goederen
overgebracht van de Pastoor van Ars Kerk naar de Emmaus.
CURSUS 2016/2017 pater Vervooren: GEDULD ALS EEN WEG NAAR GELOOF
De Tsjechische theoloog Tomás Halik schreef in de stilte van een contemplatief klooster zijn
mijmeringen over het vinden van een brug tussen een levenshouding van geloven en nietgeloven. In tien bijeenkomsten met gelegenheid tot dialoog bespreken we de lezing van dit
boek en komen ook bronteksten van Thérèse van Lisieux verder ter sprake. Het aanschaffen
van het boek is vrijblijvend, maar wordt van harte aanbevolen: Tomás Halík, Geduld met
God, Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven, Zoetermeer (Boekencentrum) 2014,
ISBN 978 90 239 2766 2 / Begeleiding: pater dr Frans Vervooren ocd / Plaats: Bergerie
Pastoor van Ars Kerk te Den Haag / Data (dinsdag) 6 september 2016 ; 4 oktober 2016 ; 1
november 2016 ; 6 december 2016; 3 januari 2017; 7 februari; 7 maart ; 4 april; 2 mei en tot
slot 6 juni 2017/ Aanmelding bij: dexis@hetnet.nl of via de leden van de Pastoraatgroep.
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