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Film in de Aula van de Pastoor van Ars op 2 april 2016; aanvang 14.30 uur. 
De titel van de film is: “Life of Pi”. De film is uit 2012. 
De Indiase jongen Piscine “Pi” Patel leeft op een magische plek vol dieren. Wanneer zijn ouders hun 
dierentuin naar de andere kant van de wereld willen verhuizen, reist Pi met hen mee op een groot 
schip met alle dieren. De overtocht eindigt abrupt wanneer een storm de boot doet zinken. Na de 
schipbreuk belandt Pi op een reddingsboot, samen met een levensgevaarlijke Bengaalse tijger. 
Tijdens hun avontuurlijke reis wordt het tweetal geconfronteerd met de schoonheid en wreedheid 
van de natuur. Uiteindelijk bereiken ze land. De Bengaalse tijger trekt de jungle in en Pi is 
teleurgesteld dat de tijger niet eens meer omkijkt en zonder enig afscheid vertrekt.  
Na de film is er een discussie over het thema. Dit keer geen broodmaaltijd maar een kop koffie met 
iets lekkers. De entree is vrij; maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
U kunt zich aanmelden, uiterlijk 31 maart 2016, bij Nico Rongen. 
N_Rongen@planet.nl ( denk aan de underscore tussen de N_R). 
Op de balie van de aula liggen de intekenlijsten. 
Nico Rongen, lid pastoraatgroep Pastoor van Ars 
 
Laudato Si 
Op 6, 20 april en 4 mei 2016 van 10.00 uur -12.00 uur. In de Pastoor van Arskerk. Samen staan we stil 
bij de mooie encycliek “Laudato si” (Wees geprezen) van Paus Franciscus, die hij schreef in de lijn van 
de Sociale leer van de Kerk en waarin hij zijn zorgen uit ten aanzien van ons gemeenschappelijk huis: 
Moeder aarde, Gods schepping. Na een inleiding door pater Richard  wordt met elkaar over de 
encycliek gesproken.  Aanmelden bij: richardsvd@gmail.com ; 0684414082. Er zijn minimaal 5 
aanmeldingen nodig om deze cursus te kunnen laten doorgaan. 
 
Nico Rongen 
Nico Rongen heeft op 15 maart 2016 aan de bisschop zijn ontslag aangeboden, per 3 april 2016, als 
lid van de pastoraatgroep Pastoor van Ars. Op 18 maart 2016 heeft het bisdom meegedeeld dat de 
bisschop de ontslagaanvrage heeft gehonoreerd. 
Pater Richard Lobo, lid van het pastoraal team, parochie de Vier Evangelisten 
 
Reis door de wereld van het katholieke geloof 
Op de dinsdagen 26 april en 3 mei kijken we weer een aflevering uit de documentairereeks 
'Catholicism' Het gaat om afleveringen die in de vastenperiode geen doorgang hebben kunnen 
vinden: gebed en geestelijk leven én het eeuwig leven. Nadat de film getoond is, wordt er samen 
over gesproken en met elkaar geluncht. De bijeenkomsten vinden van 11.00 tot 14.00 uur plaats in 
de pastorie van de gemeenschap Maria van Eik en Duinen. Voor de gezamenlijke lunch geldt een 
vrijwillige donatie. Graag vooraf aanmelden bij het secretariaat van de Maria van Eik en 
Duinen: mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070-397 94 13. 
 
Workshop 'Barmhartigheid op schildersdoek' 
Op zaterdag 30 april wordt een speciale schilder workshop gehouden in het kader van het heilig jaar 
van de barmhartigheid. We gaan dan schilderijen maken aan de hand van verhalen over 
barmhartigheid in de Bijbel. Tijdens de workshop zal een aantal verhalen over barmhartigheid de  
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revue passeren, maar de deelnemers zijn vrij om een eigen Bijbelverhaal over barmhartigheid als 
uitgangspunt voor hun schilderij te nemen. De resultaten van deze workshop zullen worden 
tentoongesteld tijdens de expositie over barmhartigheid in het weekeinde van 21 en 22 mei in de 
Emmauskerk. De schilder-workshop vindt plaats in de pastorie van de geloofsgemeenschap Maria 
van Eik en Duinen, vangt aan om 10.00 uur en zal tot maximaal 15.00 uur duren. Voor de lunch wordt 
gezorgd. De kosten voor het materiaal bedragen €10,-. Voor de lunch geldt een vrijwillige donatie. 
Graag vooraf aanmelden bij het secretariaat van de Maria van Eik en 
Duinen: mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070-397 94 13. 
  
Bedevaart op Hemelvaartsdag 
Op donderdag 5 mei a.s., Hemelvaartsdag, wordt voor de 28e keer de bedevaart naar de ruïne op 
begraafplaats Oud Eik en Duinen gelopen. Deze ruïne is een restant van de kapel die in 1247 door 
graaf Willem II van Holland is gebouwd ter nagedachtenis aan zijn vader Floris IV. De kapel werd 
toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. De laatste jaren is de ruïne op deze ochtend 
een ontmoetingsplek voor de vroege vogels onder de gelovigen van alle katholieke 
geloofsgemeenschappen in Den Haag. Om 07.00 uur komen de groepen vanuit die 
geloofsgemeenschappen samen bij de ingang van de begraafplaats. Vervolgens is er een korte 
processie rondom de ruïne met liederen en gebed. Aansluitend (7.15 uur) wordt in de aula een 
eucharistieviering gehouden. De bedevaart en de eucharistieviering staan dit jaar in het teken van 
het Heilig jaar van de Barmhartigheid. Dit jaar is de bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende, 
uitgenodigd om aan de bedevaart deel te nemen en voor te gaan in de eucharistieviering. Het is nog 
niet bekend of hij aanwezig zal zijn. Op de website van de parochies houden we u op de hoogte. Als u 
aan de bedevaart wilt deelnemen, zorg dan dat u op tijd bij uw eigen geloofsgemeenschap bent. De 
vertrektijden zijn als volgt: 
05.45 uur : Emmaus, Leyweg 930 
06.00 uur: H. Pastoor van Ars, Aaltje Noorderwierstraat 4 
06.15 uur: Maria van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 4 
06.45 uur : H. Titus Brandsma , Kamperfoeliestraat 279 
Zie ook www.stjacobus.nl en  www.rkparochiedevierevangelisten.nl 
  
Oproep 
Bent u in het bezit van een kunstwerk of in de gelegenheid om een kunstwerk te maken dat over 
'barmhartigheid' gaat, en bent u bereid dit te tonen tijdens de expositie over de barmhartigheid op 
zaterdag 21 en zondag 22 mei, neem dan contact op met diaken Jos van Adrichem, 
diaken.josvanadrichem@p4ev.nl of 070-3080414 (dit is het nummer van het centraal 
parochiesecretariaat dat u met hem in contact zal brengen). Onder kunstwerken verstaan we 
trouwens niet alleen schilder- of beeldhouwwerken. U kunt daarbij ook denken aan bloemsierkunst, 
handwerk, muziek, dans, theater, noem maar op. Het zou heel fijn zijn als u bereid bent om het 
weekend na Pinksteren te tonen welke creatieve geest bij u aan het werk is geweest!   
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