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R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
Heilige Missen in Tabitha
30 juni 2016 werd in Tabitha voor de laatste keer de Heilige Mis opgedragen op donderdag.
Zo kwam er na 28 jaar een einde aan een mooie traditie.
In het bijzonder pastoor Groenendijk, pastoor Berger em., pastoor van Waasdijk, de in 2012
overleden dr. Jacques Huitema en het laatste jaar ook pater Richard Lobo zorgden er voor
dat mensen iedere donderdag de Heilige Mis konden bezoeken.
Vooral voor mensen met een fysieke en psychische beperking konden zo toch één keer per
week de Heilige Mis bijwonen en waren niet alleen maar aangewezen op de Heilige Mis op
zondag zoals die op TV wordt uitgezonden.
We zijn aan vele mensen dank verschuldigd. Dank aan Tabitha die al die jaren er voor heeft
gezorgd dat we zonder kosten gebruik mochten maken van de ruimte en die er voor zorgden
dat na de Heilige Mis er koffie of thee kon worden gedronken.
Dank aan de vele vrijwilligers die gedurende de genoemde 28 jaar assisteerden bij de
Eredienst en er ook voor zorgden dat de mensen een zorgeloze ochtend doormaakten.
Ook dank aan de velen die door zang de Heilige Mis ondersteunden.
Donderdag 30 juni 2016 sprak ds. Hanny van der Stelt het dankwoord uit en de vrijwilligers
kregen allen een bloemetje als blijk van waardering.
De donderdagviering is nu verplaats naar de Pastoor van Arskerk, aanvang 10.00 uur.
In Tabitha wordt nu iedere maand de Heilige Mis opgedragen op de derde woensdag van de
maand; op 20 juli 2016 was dit voor de eerste keer en op 17 augustus, aanvang 10.00 uur, is
er weer een Heilige Mis.
Nico Rongen, coördinator katholieke diensten Tabitha
Van de Werkgroep Bedevaarten
Op zondag 13 december 2015 heeft bisschop mgr. Hans van den Hende met het openen van
de Heilige Deur in de basiliek St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans te Schiedam, letterlijk het
heilig Jaar van Barmhartigheid geopend. Op allerlei manieren wordt in woord en daad
aandacht gegeven aan het Jaar van Barmhartigheid. Ook in onze parochie De Vier
Evangelisten! Een bedevaart naar de basiliek H. Liduina te Schiedam hoort daarbij!
U wordt door de leden van het pastoraal team van harte uitgenodigd om op vrijdag 23
september mee te gaan naar Schiedam. Wij verheugen ons op deze kleine, maar mooie en
inspirerende bedevaart. U gaat toch ook mee?
Programma:
13:00 uur
Vertrek per bus vanaf de “Emmaus” locatie
13.15 uur
Vertrek per bus vanaf de “Maria van Eik en Duinen” locatie
13,30 uur
Tijd nemen om te bidden en te kijken in de kerk
14:00 uur
Bezinning over het jaar van Barmhartigheid. Door Pater Richard Lobo
15.00 uur
Koffie/ thee pauze
15.30 uur
Rondleiding basiliek St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans door een gids
16:00 uur
Eucharistieviering , voorganger Pater Richard Lobo
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17:00 uur Vertrek naar Den Haag
Er is eventueel ook nog de gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening te
ontvangen. Opgeven vóór 5 september bij het parochiesecretariaat:
070 308 04 14 of cps@rkparochiedevierevangelisten.nl
Voor het busvervoer wordt een bijdrage van € 12,50 gevraagd te voldoen bij het instappen.
Werkgroep Bedevaarten, Johan Blonk
Terugblik van een pelgrim op de Nationale Bedevaart naar Brielle met opening Heilige
Deur, zaterdag 9 juli 2016
Ook dit jaar wordt (voor het zesde achtereenvolgende jaar) op 9 juli de Nationale Bedevaart
naar het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum in Brielle gehouden. ‘Geheel
Katholiek Den Haag kan zich hierbij aansluiten’, zo las ik in de het Sint Jacobusnieuws. Aldus,
besloot ik mij op die zaterdag aan te sluiten bij de groep enthousiaste, sportieve fietsers die
om 6.45 uur zou starten op het kerkplein van de H. Jacobuskerk om vervolgens te fietsen
naar de H.H. Antonius en Lodewijk kerk waar de overige groepsleden verzameld waren.
Na het gezamenlijk openingsgebed op het kerkplein Leyweg en de pelgrimszegen van
parochievicaris Ad van der Helm stappen de pelgrims op de pedalen op weg naar een dag vol
devotie. De route op deze vroege ochtend loopt via t Woudt, waar we even pauzeren om de
benen te strekken en te genieten van het landelijk uitzicht. Vervolgens richting Maassluis
waar we, terwijl we wachten op de veerboot, verrast worden met verse koffie en koek.
Als we na de veerboot onze route vervolgen richting Brielle worden we op de brug ingehaald
door een toeterende bus vol pelgrims, het blijken onze medepelgrims uit Den Haag.
Aangekomen bij het Heiligdom treffen we de overige pelgrims van de bus. We zijn mooi op
tijd, om 11 uur begint de pontificale eucharistieviering, deze wordt voorgegaan door
hoofdcelebrant Mgr. H.J.H. van den Hende. In dit Heilig jaar van Barmhartigheid, is er in de
bedevaartkerk een Heilige deur geopend, waar de bedevaartgangers doorheen gaan (een
voor een en van buiten naar binnen). De heilige deur is een symbool voor Christus zelf.
Christus is de deur waardoor wij een nieuw leven binnengaan. Zo komen de thema’s van
verzoening met God en de naasten en het ontvangen en tonen van barmhartigheid in dit
Heilig Jaar van de Barmhartigheid bij elkaar. Tijdens de viering wordt de bedevaartkaars
gezegend met wijwater en vervolgens ontstoken. Na de viering nuttigen we samen de lunch
op het veldje naast de kerk.
Vandaag hebben wij ons laten ons inspireren door het diepe geloof van voorgangers, de 19
martelaren die hun leven hebben gegeven voor het Pontificaat, de Eucharistie en de
Sacramenten.
Tenslotte, hoe bijzonder is het dat op deze plek, waar destijds in 1572 zoveel hardheid heeft
plaatsgevonden, vandaag zoveel saamhorigheid en barmhartigheid voelbaar is!
Een dag om aan te bevelen voor volgend jaar, voor u, voor jou!
Met dank aan Ad van der Helm voor de geestelijke leiding en dank aan Kees Nusteling en
Cisca van der Sluijs voor de organisatie en hun goede zorg van deze bedevaart.
Annette Kuiper-Cazander
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