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Emeritus pastoor Louis Berger  
Op zaterdag 9 en zondag 10 april jl. heeft pater Richard Lobo een mededeling van de bisschop van 
Rotterdam, monseigneur dr. J.H.J. van den Hende, voorgelezen waarin de bisschop ons mededeelde 
dat hij emeritus pastoor mr. drs. L.J.W. Berger heeft verzocht zich voortaan toe te leggen op het 
bidden van het brevier, het persoonlijk gebed en het vieren van de Heilige Mis in eigen huis. In 
concreto betekent dit dat emeritus pastoor Berger niet langer in onze kerk zal assisteren.   
Zoals bekend, is pastoor Louis Berger in 2010 met emeritaat gegaan, maar bleef ook daarna zeer 
actief in onze geloofsgemeenschap en droeg nog veelvuldig het Heilig Misoffer op in de Ars. Als geen 
ander heeft hij gedurende bijna drie decennia (de kerk van) de Pastoor van Ars op de kaart gezet. Dat 
is ook terecht gememoreerd tijdens de viering van zijn 25-jarig priesterschap in 2015. Hij laat een 
leegte achter die in velerlei opzicht moeilijk te vullen is. We zullen er samen de schouders onder 
moeten zetten om ook in de toekomst een vitale geloofsgemeenschap te blijven.   
 
Doordeweekse Heilige Missen  
De bisschop heeft aangegeven dat hij, in samenspraak met het pastoraal team, zich zal inspannen om 
op korte termijn opnieuw voor een bepaalde periode te voorzien in het vieren van de eucharistie op 
een aantal door-de-weekse dagen in onze kerk. Op het moment van het sluiten van de kopij voor 
deze nieuwsbrief waren hierover nog geen nadere bijzonderheden bekend.  
namens de Pastoraatgroep i.o. , 
Robert in den Bosch  
 
Ontwikkeling beheercommissie en pastoraatgroep in oprichting 
Na het vertrek van diverse mensen uit beheercommissie (BC) respectievelijk pastoraatgroep (PG), 
wordt momenteel druk gewerkt aan hernieuwde bezetting daarvan. Diverse vrijwilligers hebben zich 
gemeld voor vrijkomende taken en/of als lid van een van beide gremia. Dat is verheugend, maar 
neemt niet weg dat vooral de beheercommissie nog versterking kan gebruiken. 
Robert in den Bosch is momenteel het aanspreekpunt van de pastoraatgroep in oprichting; overige 
beoogde leden zijn Marianne de Jong [2e termijn], Marga van Leest en Ineke Giezeman. Vanuit het 
pastoraal team is pater Richard Lobo SVD vast aanwezig bij de vergaderingen van de PG. Het is 
overigens aan de bisschop om de leden van de PG te benoemen. 
Vooruitlopend hierop zijn de beoogde leden inmiddels tweemaal bijeen geweest ten einde taken te 
verdelen en de voortgang van activiteiten te waarborgen. De volgende bijeenkomst is op 13 mei. 
Zodra de bisschop tot benoeming is overgegaan, zullen de leden zich aan u voorstellen. Dit zal 
hopelijk nog voor de zomer plaatshebben. Indien U zaken bij de [beoogde] pastoraatgroep i.o. onder 
de aandacht wilt brengen, kunt U dat doen per e-mail naar: robertindenbosch@hotmail.com 
Belangrijkste aandachtspunten op dit moment zijn: voorziening in door-de-weekse- H. Missen; 
vervanging van em. pastoor Berger; invulling diaconie; continuïteit kosters, acolieten, lectoren en 
koren; communicatie met parochianen. 
 
Onder voorbehoud zijn beschikbaar als lid van de beheercommissie  Is. van Woerden, Herman 
Goudriaan en Jan van der Lans; aanvulling welkom! De [beoogde] beheercommissie is nog niet bijeen  
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geweest; ondertussen wordt wel gewerkt aan continuïteit van de voorziening in diverse taken, zoals 
externe verhuur, sleutelbeheer, telefonische bereikbaarheid, onderhoud gebouw, vrijwilligers, 
bewassing, etc., onder het motto: ‘hoe meer de taken verdeeld, hoe lichter het werk’.  
Ook als U geen lid wilt worden van een van beide gremia, bent U als vrijwilliger welkom voor een 
deeltaak [incidenteel, tijdelijk of regelmatiger]; het tijdsbeslag varieert van 1x per week, tot enkele 
keren per jaar: i.van.woerden@hetnet.nl kan U vertellen waar behoefte aan is. 
 
Bijeenkomst RK Den Haag in 2025 
Op 9 april jl. nam een aantal van bovengenoemde mensen deel aan een inspirerende studiedag over 
de toekomst van de RK kerk in Den Haag. Centraal daarin stond het besef dat geloof weliswaar 
persoonlijk is, maar dat we ons daarbij steeds af moeten vragen wat we vanuit ons geloof voor de 
stad en voor elkaar willen en kunnen betekenen. Ofwel: hoe vullen wij actief ‘barmhartigheid’ in? In 
totaal 80 parochianen en leden van de pastorale teams van de parochies Maria Sterre der Zee en de 
Vier Evangelisten waren op de bijeenkomst in de Paleiskerk aanwezig. Prof. dr. Erik Borgman hield 
een inspirerende inleiding. Dagvoorzitter was Laetitia van der Lans. In de middag werd er in groepjes 
gediscussieerd over hoe samen kerk te zijn, hoe de kerk zichtbaar aanwezig te laten zijn en het 
belang van de plaats van samenkomst. 
namens de pastoraatgroep i.o., 
Ineke Giezeman 
 
Lezing Emmausgangers 
Zaterdag 14 mei na de viering van 13.00 uur, zal pater Kees Maas een lezing geven over de 
Emmausgangers in de parochiezaal van de Emmauskerk. 
De lezing begint om 14.00 uur en zal eindigen  rond 15.30 uur. 
U bent allen van harte uitgenodigd!  De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. 
 
Eind mei zullen we weer starten met het Vormselproject ‘In vuur en vlam’. 
Samen met leeftijdsgenoten vanaf groep 8 wordt uw kind met behulp van dit project bewust 
gemaakt van de kracht en waarde van de Heilige Geest en leert het vertrouwen op deze Helper. Zo 
bouwen we met uw zoon/dochter aan een gelovig houvast voor de rest van zijn/haar leven. Na de 
voorbereiding zal in een feestelijke eucharistieviering, door of namens de bisschop, het sacrament 
van het heilig Vormsel worden toegediend.  
 
‘In vuur en vlam’ is een eigentijds, actief en gevarieerd project, dat vrijwel door alle parochies van 
ons bisdom wordt gebruikt. Dit schept een band met alle andere vormelingen van ons bisdom. Uw 
zoon/dochter zal hen ontmoeten bij de Vuurdoop, een jaarlijks door het bisdom georganiseerd 
feestelijk evenement voor alle vormelingen op de zaterdag voor Pinksteren. 
  
Als u uw kind wilt aanmelden voor deelname aan het vormselproject, kunt u dat doen bij het centraal 
secretariaat van onze parochie, Leyweg 930, 2545 GV Den Haag,  
tel: 070-3080414 / e-mail: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl.. Dit is geopend maandag, woensdag 
en donderdag tussen 09.30 en 12.00 uur. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een eerste 
bijeenkomst waar aanvullende informatie zal worden gegeven. Als u vooraf vragen heeft, wend u 
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zich dan tot Engeline van der Ark, bereikbaar via mail: engelinevdark@gmail.com en telefoon: 070-
3465548.  
  
Aankomende bedevaarten 
U heeft ze waarschijnlijk al zien liggen achter in de kerk, de folders voor de jaarlijkse bedevaart, op 
maandag 23 mei a.s., naar St. Jozef in Smakt (Noord-Limburg). In de folder leest u het programma 
voor die dag en de vertrektijden van de opstapplaatsen. Hier vindt u ook het aanmeldingsformulier, 
dat voor 13 mei verstuurd moet zijn.  
 
Gaat u mee ‘dauw trappen’ op Hemelvaartsdag 5 mei a.s.? In de vroege ochtend zullen uit de 10 RK 
geloofsgemeenschappen van Den Haag groepen pelgrims vertrekken richting de begraafplaats van 
Oud Eik en Duinen. Daar bevindt zich een ruïne waar we als pelgrims drie keer om heen zullen lopen. 

Daarna, om 7:15 uur, kunt u deelnemen aan de eucharistieviering, waar pastoor Dolf Langehuizen 

(van parochie Sterre der Zee) de hoofdcelebrant is. Uit de Pastoor van Ars-kerk, Aaltje 
Noorderwierstraat 4, zullen we om 6:00 uur vertrekken. 
 
In mei is de ééndaagse bedevaart naar Banneux op 7 mei a.s., de tweedaagse valt op zaterdag en 
zondag 4 en 5 juni. De vijfdaagse uitgebreidere bedevaart met meer zorg, is van zaterdag 21 t/m 
woensdag 25 mei. Wacht niet te lang met opgeven! Voor vragen en aanmelding kunt u bij mij 
terecht. 
Houdt u voor de bedevaart, o.a. met de fiets, naar Brielle op 9 juli en de fietsbedevaart ‘Rondje 
Nederland’ van eind juni de volgende nieuwsbrieven in de gaten. 
 
Francis Cueva 
Tel 070 3259811 
  
Vijftiende interkerkelijke jongerenvoettocht Heenvliet-Brielle zondag 29 mei 2016 
 
Wat: Voettocht van Heenvliet naar Brielle met als doel uit te wisselen over geloven 
Voor wie: jongeren uit alle kerken in de leeftijd van 12 tot 30 jaar 
Waar: tien kilometer wandeling van de Hervormde Kerk van Heenvliet naar de Bedevaartskerk in 
Brielle.  
Wanneer: op zondag 29 mei 2016 14.00 uur tot 20.00 uur 
Programma:   

- 13.30 uur verzamelen in de Hervormde Kerk van Heenvliet 
- 14.00 uur inleiding over (on)barmhartigheid ten tijde van het opkomend protestantisme en 

nu 
- 14.30 uur begin gesprekswandeling langs de Brielse Maas 
- 16.00 uur bezoek aan de St. Catharijnekerk in Brielle 
- 17.30 uur viering in de Bedevaartkerk in Brielle rond het thema: Jezus, het gezicht van Gods 

barmhartigheid 
- 18.30 uur BBQ bij de Bedevaartkerk 
- 20.00 uur einde  

Kosten:  Eigen bijdrage van 5 euro per persoon 
 

mailto:engelinevdark@gmail.com
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Thema: Barmhartigheid 
Het thema van het heilig Jaar door Paus Franciscus uitgeroepen heeft niets aan actualiteit ingeboet 
ten opzichte van de meedogenloze strijd tussen katholieken en het opkomend protestantisme in de 
tijd van Merula en de martelaren van Gorcum. Hoe barmhartig zijn wij mensen en christenen van de 
21e eeuw? Is niet barmhartigheid het kenmerk van ons Godsgeloof? En hoe kunnen wij in de harde 
wereld van vandaag juist dit handelsmerk uitdragen in de ontmoetingen van alledag? Kortom: een 
thema waar je niet omheen kunt. Dus:  Loop je mee….?  
Meer weten of je aanmelden: 
Pastor Huub Flohr, 06-52590015 of pastor.flohr@christoffelparochie.nl 

 
Expositie over barmhartigheid 
Op zaterdag 21 mei van 14.00 tot 17.00 uur en op zondag 22 mei van 11.00 tot 15.00 uur vindt er in 
de Emmauskerk een expositie over barmhartigheid plaats. Door middel van verschillende vormen 
van kunst en op basis van diverse Bijbelverhalen wordt het thema barmhartigheid tentoon gesteld. 
Aanmelden vooraf is niet nodig, de entree is gratis, maar een vrijwillige donatie voor het diaconale 
werk in de parochie is heel welkom. Als u over kunstwerken beschikt of zelf, op welk terrein dan ook, 
kunstenaar bent en iets kan laten zien dat over barmhartigheid gaat, dan kunt u dat melden 
aandiaken.josvanadrichem@p4ev.nl of door middel van een telefoontje aan het centraal 
parochiesecretariaat (070 3080414).  
 
Middag voor jonge muzikale enthousiastelingen 
Speel je met plezier een muziekinstrument of zing je graag, en vind je het gezellig om met elkaar iets 
in te studeren, gewoon omdat het leuk is, kom dan op zaterdagmiddag 28 mei a.s. naar de pastorie 
van de Maria van Eik en Duinen. Om 12.30 uur beginnen we met een gezellige en lekkere lunch en 
om 13.00 uur gaan we samen aan de slag. Om 14.45 uur laten we aan ouders/verzorgers en andere 
belangstellenden horen waar we samen die middag aan gewerkt hebben. We geven dan dus een 
miniconcertje. We hebben zelf een aantal nummers die we willen gaan zingen, maar heb je zelf 
bladmuziek van een mooi nummer dat je samen met anderen zou willen spelen of zingen, neem die 
dan mee. Neem natuurlijk ook, als dat kan, je muziekinstrument mee. Heb je zin om mee te doen? 
Meld je aan via mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413 en geef daarbij aan of je komt om te 
zingen of welk muziekinstrument je bespeelt. 
 

Doppen sparen voor KNFG geleidehonden 
Een hele eenvoudige manier om milieubewust bezig te zijn en daarmee ook nog eens mensen te 
helpen die om de één of andere reden een geleidehond nodig hebben, want geleidehonden zijn er al 
lang niet meer om alleen blinden te geleiden. Vanaf deze maand werkt onze parochie daarom van 
harte mee aan het inzamelen van alle harde kunststof doppen om met de opbrengst daarvan de 
opleiding van geleidehonden mogelijk te maken. Voor de basisopleiding van één hond zijn ongeveer 
8 miljoen doppen nodig. Door als parochianen gezamenlijk te sparen, kunnen we daar, zonder veel 
moeite en zonder kosten, een flinke bijdrage aan leveren. In de pastorie treft u dus voortaan een 
herkenbare container aan waar u de thuis verzamelde hardkunststof doppen in kunt deponeren. Als 
doppen gemakkelijk te buigen zijn, mogen deze er niet bij! Ook mogen de kunststof doppen geen 
andere materialen bevatten (dus b.v. even het kartonnetje uit de dop van kunststof melkflessen 
verwijderen!). 
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