Ars Nieuwsbrief juni 2016
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
Zaterdagmiddag 11 juni van 14:30 -17:30 (kerk open vanaf 14.00 uur).
Film : The intouchables [les intouchables]
Locatie: ‘de Bergerie’ van de Pastoor van Arskerk
Toegang: gratis; vrijwillige bijdrage voor koffie/thee welkom.
Op feiten gebaseerd komisch drama over een Senegalese jongeman die de persoonlijk
verzorger wordt van een fysiek gehandicapte Franse miljonair. Philippe is aan een rolstoel
gekluisterd. De verlamde miljonair woont in hartje Parijs in een kast van een huis. Driss
woont daar ver vandaan, in een van de grimmige voorsteden en leeft van een uitkering.
Maar wie bijstand wil, moet solliciteren. Plotseling zit Driss met een echte baan
opgescheept, als persoonlijke verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie zet hij
Philippes stijve huishouden binnen de kortste keren op z’n kop, maar ook zijn eigen leven zal
nooit meer hetzelfde zijn. Na afloop gaan we met elkaar in gesprek over een thema dat met
geloof en zingeving te maken heeft.
Aanmelden bij Pater Richard Lobo SVD per e-mail: richardsvd@gmail.com
of telefonisch bij Marianne de Jong, telefoon: 070-3252567.
Zaterdag 11 en zondag 12 juni
In alle vier de geloofsgemeenschappen van de parochie de Vier Evangelisten zal er een
‘’tijdcollecte’’ worden gehouden. In plaats van geld schenkt u ‘’tijd’’, die u op eigen wijze en
naar eigen keuze besteedt aan één of meer mensen die dat goed kunnen gebruiken. Deze
‘’tijdcollecte’’ past goed in het jaar van Barmhartigheid waarin we onze naasten Gods liefde
en barmhartigheid laten ervaren door tijd, aandacht en zorg aan hen te besteden.
Woensdag 29 juni 2016 (HH. Petrus en Paulus) 11.00 – 14.00 uur
Op dit Hoogfeest wordt in de kerk van de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen de
documentaire “Petrus en Paulus’’ uit de serie ‘’Catholicism’’. Na afloop is er een
nabespreking en een gemeenschappelijke lunch (vrijwillige bijdrage).
Aanmelden: secretariaat geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen: telefoon (070)
397.94.13 of per e-mail: mariavaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl
Aankomende bedevaarten
Informatie van de bedevaart op 9 juli a.s. naar Brielle vindt u achter in de kerk. Er hangt een
poster en er zijn flyers, tevens inschrijfformulieren, met informatie. In Brielle zullen we de 19
Martelaren van Gorkum, die in 1572 omwille van hun geloof werden vermoord herdenken.
Ook zal er in de bedevaartkerk een Heilige Deur geopend worden, waar de pelgrims
doorheen zullen gaan. Deze bedevaart kan met de fiets of met de bus worden gedaan. Op de
flyers staan de vertrektijden en opstapplaats van de fiets en bus. De kosten voor de busreis
zijn 20 euro, deelname met de fiets is gratis. Er kan voor 5 euro een lunch worden
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gereserveerd. Bij eventuele vragen over deze bedevaart kunt u bij mij terecht. Wacht niet te
lang met inschrijven, want deze eindigt op 2 juli a.s.
Graag breng ik ook de bedevaart ‘Ontmoetingsronde Nederland’ onder uw aandacht. Deze
14 daagse fietsbedevaart voert u langs de randen van Nederland, van de Noordzeekust tot
aan de Achterhoek en van Groningen tot aan Brabant. Iedere dag wordt er 100 km gefietst
en iedere dag is er een pastoraal moment. Het is ook mogelijk delen van deze bedevaart te
fietsen, zelfs meedoen met 1 dag is mogelijk. Voor meer informatie kunt u bij mij terecht of
bezoek de website van VNB: www.vnb.nl
Francis Cueva, 070 3259811
Afscheid Johnny Tran
In het afgelopen 1,5 jaar heb ik met plezier stage gelopen in uw parochie ‘de Vier
Evangelisten’. In het weekend van 18 en 19 juni loopt mijn stageperiode ten einde. Op
zondag 19 juni zal er van mij afscheid genomen worden tijdens de viering (om 10:30 uur) in
de Titus Brandsma. U bent van harte welkom om bij deze viering aanwezig te zijn en na
afloop onder genot van een kopje koffie of thee afscheid van mij te nemen.
In de komende editie van de Spirit kunt u lezen over mijn stage-ervaring.
Johnny Tran
DE KERK BINNENSTE BUITEN---------GASTVRIJHEID STAAT VOOROP
Enkele mensen uit onze parochie hebben de afgelopen twee jaar deelgenomen aan modules
van de Pastorale school. Een van de opdrachten was een project op te zetten waarin je als
kerk naar buiten kan treden. Dit is op papier gezet en na overleg en toestemming van de
pastoraatgroep en de beheergroep is er verder mee aan de slag gegaan. Met als resultaat
dat er besloten is een dag te organiseren waarin we als kerk naar buiten treden.
De dag begint zaterdag 4 juni om 13.00 uur met een Eucharistie viering en daarna zijn er
veel activiteiten waaronder een rondleiding in de Emmauskerk.
Informatie wat er zoal in de kerk gebeurt, naast de vieringen, zal niet ontbreken.
Ook is er een loterij met mooie prijzen en als hoofdprijs een mooie Paaskaars.
Voor kinderen worden diverse activiteiten georganiseerd. Zo is er een kleurwedstrijd
waarmee kinderen een leuk prijsje kunnen winnen. Verder zijn er workshops zoals kaarten
maken, handwerken en nog andere ontspannende spelletjes. Een rad van avontuur, best
spannend om te kijken of je ook wat gewonnen hebt.
Natuurlijk ontbreekt ook niet een heerlijk hapje en een drankje of een lekkere pannenkoek
en verse popcorn uit de popcorn machine. Komt op zaterdag 4 juni langs vanaf 13.00 uur tot
17.00 uur. Met z'n allen maken we er een gezellige middag van. U bent van harte
uitgenodigd.
Hartelijke groet namens de voorbereidingsgroep, Gerda Bronsteijn
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Bisschoppen bevelen speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen aan
In de week van 30 mei tot en met 5 juni geeft de stichting Bisschoppelijke Vastenactie met
een speciale campagne aandacht aan vluchtelingen. Deze campagne wordt van harte
aanbevolen door de Nederlandse bisschoppen. Voor de campagne heeft de stichting een
project geadopteerd van Caritas Jordanië. Meer dan 11 miljoen mensen zijn sinds de start
van het conflict in Syrië het land ontvlucht. De grootste stroom komt terecht in buurlanden
als Jordanië, waar momenteel maar liefst 1.400.000 Syrische en Irakese vluchtelingen
verblijven. Voor slechts twintig procent van hen is plek in vluchtelingenkampen. De overige
1,12 miljoen leven, onder erbarmelijke omstandigheden, in en rond de steden. Deze
vluchtelingen lenen gedreven door wanhoop geld of gebruiken hun spaargeld om te
overleven. Ze besparen op voedsel, sturen kinderen uit bedelen of zoeken hun toevlucht in
gevaarlijk en illegaal werk. Caritas Jordanië biedt hulp aan deze mensen. Kijk voor meer
informatie op www.stichtingbva.nl. Via deze website kunt u rechtstreeks doneren. U kunt
ook een gift over maken: ter attentie van Stichting BVA, rekeningnummer IBAN: NL 38 INGB
0002 0105 34 onder vermelding van Vluchtelingen.
Creatief geloof
Nu al voor de derde keer waren gelovigen in de weer met penseel en verf om aan de hand
van teksten uit het Evangelie schilderwerken te maken. Misschien hebt u ze al gezien. Laatst
was er een tentoonstelling in de Emnmauskerk van allerlei werk, geïnspireerd door Matheus
25, de werken van barmhartigheid.
Het plan bestaat om een hongerdoek te maken voor onze parochie, waarin een aantal
elementen uit de lezingen voor de vastentijd worden meegenomen, maar dat ook heel
duidelijk voortkomt uit onze parochie. Niet ‘zomaar’ een hongerdoek, maar een
parochieproject. Een project dus, waar meerdere parochianen vanuit de vier
gemeenschappen aan meewerken. Lukt dat?
Je kunt niet met tien man een kwast vasthouden, daarom maken wij een ontwerp waaraan
verschillende mensen kunnen meewerken (schilderen), maar dat ook ruimte biedt om met
andere technieken aan de gang te gaan. Te denken valt aan haken, of breien (niet mijn
kwaliteit), applicatiewerk, quilting, maar ook wel voor stoerdere uitvoeringen:
beeldhouwwerk, draadfiguren, glas in lood, enfin, u kent zelf uw eigen kracht beter dan ik.
Met een eerste ontwerp ben ik vast wat ideeën aan het uitwerken. Ik heb al iets geschilderd,
er wordt gehaakt aan één modelletje en ik zou wel een mozaïekwerkje willen maken, van
stukjes porselein in beton… Maar ja, wij hebben zelf niet genoeg gebroken kopjes in leuke
kleurtjes, dus ik weet nog niet of dat wel lukt. Daar zou u natuurlijk meteen al mee kunnen
helpen.
Voor suggesties, reacties, ideeën, aanmeldingen om hier iets in te willen doen, kunt u
terecht bij diaken Jos van Adrichem, of bij ondergetekende.
Gerard van Dijk, Gerard-van-dijk@planet.nl
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Oproep voor financiële steun voor de slachtoffers van de overstromingen in
Sri Lanka
L.S.,
Namens STG Kindertehuizen Sri Lanka, vraag ik U om extra financiële hulp om de slachtoffers
van de overstromingen in Sri Lanka te helpen.
Zoals u waarschijnlijk al in het nieuws gezien heeft, zijn de bewoners zeer ernstig getroffen
door de overstromingen en landverschuivingen waar velen huis en haard hebben verloren.
Het exacte aantal overledenen is nog niet bekend.
Ik zoek daarom naar extra financiële steun om deze slachtoffers zo snel mogelijk te helpen.
Anders dan bij (inter)nationale organisaties zal uw hulp door onze stichting een onmiddellijk
en substantieel effect hebben in het getroffen gebied. Hulp is snel nodig in dit gebied.
Voedsel, medicijnen en kleding zal gevlogen worden naar de slachtoffers, die
samengebracht zijn in scholen, kerken, tempels en tentenkampen.
Ik vraag daarom voor uw onmiddellijke en royale financiële hulp.
Laat ons helpen waar we kunnen met de hulp en mogelijkheden die u ons biedt.
Mijn hartelijke dank,
Hoogachtend,
Ill. Sir. J. S. Kapuwatte
Founding chair- STG Kindertehuizen Sri Lanka
STG Kindertehuizen Sri Lanka NL 13 INGB 00029720 60
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