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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 niet-
geloven. Hoe levensecht blijft geloven zonder twijfel? Kan twijfel de vertrekbasis zijn van een 
herleefd geloof? De figuur van Zacheüs, maar ook de herontdekking van de geschriften van 
de karmelietes Thérèse van Lisieux en literaire bronnen vormen in zijn boek ‘GEDULD MET 
GOD’, handreikingen voor eigentijdse bespiegelingen over de zoektocht naar God in onze 
complexe leefwereld. 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. 
Namens de Pastoraatgroep i.o., Ineke Giezeman 
 
Wateroverlast 
De enorme regenbuien in de nacht van 22 op 23 juni jl. hebben ook in ons kerkgebouw voor 
wateroverlast gezorgd. De entree, toiletten, de Bergerie en een deel van de kerk bij de 
Maria-kapel kwamen blank te staan. Dank aan allen die zich hebben ingezet om het gebouw 
weer snel toonbaar te maken! Er wordt nog een onderzoek ingesteld naar eventuele 
vervolgschade. 
 
Kerkbalans 2016 
Begin dit jaar is de actie Kerkbalans 2016  van start gegaan en binnen onze 
geloofsgemeenschap rond de kerk van de Heilige pastoor van Ars zijn zo’n 220 enveloppen 
verstuurd dan wel bezorgd door vrijwilligers. Daarnaast lagen er enveloppen in de 
“Bergerie’’ voor regelmatige bezoekers van onze kerk die om wat voor reden dan ook geen 
envelop met een betalingsverzoek hadden ontvangen, waarvoor overigens excuses.  
Veel parochianen hebben inmiddels een eenmalige bijdrage overgemaakt of een 
maandelijkse bijdrage toegezegd. Het verzoek van het Parochiebestuur om dit jaar iets 
extra’s over te maken om verder interen op ons vermogen te stoppen, heeft al enig resultaat 
opgeleverd, maar nog niet genoeg. Het goede nieuws van weer twee doordeweekse Heilige 
Missen op donderdag en vrijdag betekent ook dat die dagen de verwarming en verlichting 
moeten branden, dat kost geld. Ook het inschakelen van emeriti voor het opdragen van de 
Heilige Mis is een kostenpost, evenals het schenken van koffie en thee na afloop van de 
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vieringen. Ter illustratie: de inhoud van de busjes op de tafels is niet genoeg om de 
suikerzakjes van te betalen. 
Ik hoop dan ook dat u mij wilt vergeven dat ik nogmaals een beroep op u doe om een (extra) 
bijdrage, naar vermogen, over te maken naar bankrekening NL58 INGB 0002 3957 49 ten 
name van penningmeester H. Pastoor van Ars. Alle giften, groot of klein, zijn meer dan 
welkom.  
Ons kerkgebouw staat er prima bij dankzij investeringen in het recente verleden en het is 
goed nieuws dat de nodige nieuwe vrijwilligers zich hebben gemeld voor alle taken die 
moeten worden vervuld. Echter, een monument als de Pastoor van Ars kerk kan niet 
onderhouden worden van alleen een paar euro’s op de collecteschaal.  Met uw bijdrage aan 
de Actie Kerkbalans kunnen we het gebouw op de juiste wijze onderhouden en het eigen 
karakter van onze geloofsgemeenschap waarborgen. 
Namens de werkgroep Kerkbalans, Robert in den Bosch 
 
Versterking gezocht voor de Beheercommissie 
De beheercommissie i.o. is nog niet voltallig. Er wordt nog gezocht naar twee extra leden, 
waarvan één met zo mogelijk een financiële achtergrond. De huidige (beoogde) leden zijn: Is. 
van Woerden (voorzitter) en Herman Goudriaan (secretaris).  
Nadere informatie bij Is. van Woerden, per mail i.van.woerden@hetnet.nl  of per telefoon 
op 06 533 532 47. 
 
Aankomende bedevaarten 
Heeft u zich al ingeschreven voor de bedevaart naar Brielle, die op zaterdag 9 juli a.s. zal 
plaatsvinden? De inschrijving sluit op 2 juli. Informatie over deze bedevaart vindt u achterin 
de kerk of informeert u anders bij mij.  
De paus nodigt ons uit om eenmaal in dit Heilige jaar een pelgrimstocht te maken naar een 
Heilige deur. Dat kan in Rome, maar in ons bisdom is de Heilige deur in de Basiliek van 
Lidwina te Schiedam. Op vrijdag 23 september a.s., zullen wij met onze parochie een 
pelgrimstocht ondernemen naar deze Basiliek. Bij voldoende aanmeldingen vertrekken we 
met de bus om 10:00 uur vanaf de Emmaus. In de Basiliek zullen we de eucharistie vieren en 
er is ook gelegenheid tot biechten. Na de lunch en bezoek centrum van Schiedam vertrekken 
we weer in de loop van de middag richting Den Haag. 
Achterin de kerk vindt u de flyers met de 1- daagse bedevaart, op vrijdag 12 augustus, en de 
3- daagse bedevaart, van 11 t/m 13 augustus, naar Kevelaer. In deze flyers leest u het 
programma en hoe u zich kunt aanmelden. De kosten voor de 1-daagse bedevaart is 
ongeveer van 50 euro. Bij de 3-daagse komen de kosten ongeveer op 205 euro. Meer 
informatie kunt u vinden op de website haagse bedevaarten www.bedevaart.nl of 
informeert u anders bij mij. 
Francis Cueva, tel. 070 3259811 
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