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Terugblik op de (eerste) Abdijdag 
Op 4 augustus jl., de sterfdag van de Heilige Jean-Marie-Baptiste Vianney, beter bekend als 
de pastoor van Ars, werd in ons naar hem vernoemde kerkgebouw een “Abdijdag’’ 
georganiseerd. 
Pater Dr Frans Vervooren OCD opende met enkele regels uit Psalm 84: gelukkig die wonen in 
Uw huis, die immer U mogen loven, gelukkig de mensen die sterk zijn in U met de 
pelgrimsweg in het hart. Hiermee was de toon voor de dag gezet, een dag die als thema had 
meegekregen “een barmhartige kerk als herberg voor velen’’. 
Velen hadden overigens de weg naar de Ars gevonden, met het Phoenix koor erbij, dat de 
Heilige Eucharistieviering luister bijzette, telde ik zo’n 75 deelnemers. Ook de Blauwe Zusters 
lieten zich zien, waardoor de Ars weer even “stadsabdij’’ was. 
In zijn lezing vroeg pater Vervooren aandacht voor het thema barmhartigheid in ons samen-
kerk zijn en hoe dit te concretiseren in het DIENEN (diaconie), LEREN (catechese) en VIEREN 
(liturgie). Hij concludeerde dat onze roeping als gedoopten is de ander te dienen in 
barmhartigheid en illustreerde dit met drie verhalen uit de Heilige Schrift; de gelijkenis van 
de barmhartige Samaritaan, de gastvrijheid van Abraham en het verhaal van de 
Emmaüsgangers. 
Na de gezamenlijke lunch was er een levendige discussie aan de hand van een aantal 
statements over kerk-zijn, over de rol en de positie van de kerk anno 2016 als ook over de 
vraag hoe we het geloof een gezicht geven in de maatschappij. 
Vervolgens werden de Vespers gebeden en was er een feestelijke afsluiting van de dag in 
aanwezigheid van emeritus pastoor Louis Berger. Tijdens de afsluiting werd niet alleen 
dankbaar teruggeblikt, maar ook met vertrouwen in de toekomst vooruitgekeken. Voorts 
werd een bescheiden plaquette onthuld met het opschrift Bergerie, de naam die over de 
jaren heen is gegeven aan de “schaapskooi’’ waar na afloop van de Heilige Mis de gelovigen 
elkaar ontmoeten. 
Al met al een geslaagde dag en mogelijk het begin van een traditie om op 4 augustus samen 
te komen met de Heilige Pastoor van Ars als inspiratiebron. Dank aan allen die deze dag 
mogelijk hebben gemaakt. 
Namens de pastoraatgroep i.o. 
Robert in den Bosch 
 
Kloosterweekend  14 – 16 oktober 2016  
Eind negentiende eeuw week Arnold Jansen uit van Duitsland naar Nederland.  "In een tijd 
waarin zoveel ten gronde gaat, moet iets nieuws ontstaan!" zei Arnold Janssen. Het waren 
onrustige jaren. Niets sprak vóór zijn idee een missiehuis te stichten. En tóch waagde Arnold 
Janssen het en overtrof alle verwachtingen.  
We leven opnieuw in een onrustige, drukke wereld. Alles beweegt, weinig blijft hetzelfde. 
We moeten heel veel, maar dat willen zelf ook best wel. Soms dreigen wij onszelf voorbij te 
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lopen, want er is te weinig tijd. Geen tijd om bij onszelf naar binnen te kijken. Toch is dat 
soms wat wij willen. Niet langer geregeerd door de agenda, maar gewoon even stil.   
In het kloosterweekend dat de parochie houdt is er ‘geen’ dwang van de agenda, maar wel 
van de tijd. Tijd voor God, tijd voor de ander, tijd voor jezelf.  De gebouwen en de tuinen van 
het kloosterdorp Steyl nodigen uit tot verstilling en bezinning.  
Het weekend vindt plaats van 14 oktober tot 16 oktober. De kosten van overnachting en 
verzorging zijn € 90,--. De reiskosten zijn daarin niet inbegrepen. Over de reis naar Steyl en 
terug moeten aparte afspraken gemaakt worden. Voor meer informatie over het klooster en 
de congregatie:  www.steyl.eu. Een uitgelezen plek dus voor het kloosterweekend van de 
parochie de Vier Evangelisten. U bent van harte welkom. U kunt zich melden bij de centrale 
parochie secretariaat cps@rkparochiedevierevangelisten.nl of  bij Pater Richard Lobo, 
richardsvd@gmail.com. 
Pater Richard Lobo  
 

Horen zien en zwijgen ! 
Nee, uw parochiebestuur wil graag van u weten of wij u 
kunnen helpen met uw verlangen naar een bezoekje, praatje, 
voorlezen, wandeling enz. Wij zijn er voor U.  
Contact Marga van Leest: telefoonnummer 06 4355 5188. 
 
 

 
 

Aankomende bedevaarten 
Graag willen wij u attenderen op 2 bedevaarten in de maand september. Op maandag 19 
september wordt er, door Haagse Bedevaarten, een bedevaart georganiseerd naar Onze 
Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo en de abdij van Egmond. De bus vertrekt om 8:30 uur van 
het Centraal Station in Den Haag. Om 11 uur is er een eucharistie en ’s middags is de 
Kruisweg en Plechtig Lof in de Adelbert abdij van Egmond. De kosten voor deze bedevaart 
zijn 63 euro. Dit is inclusief koffie met gebak, lunch, diner, en vervoerskosten. Raadpleeg 
voor het volledig programma de folder achterin de kerk. Hier leest u ook hoe u zich moet 
opgeven. 
Op vrijdagmiddag 23 september, organiseert onze parochie een beknopte bedevaart naar de 
basiliek van de Heilige Lidwina, te Schiedam. Voor ons bisdom bevindt zich daar, in het kader 
van het jaar van de Barmhartigheid, de Heilige Deur. Ook over deze bedevaart vindt u 
achterin de kerk het volledige programma. De pastorale begeleiding is deze middag in 
handen van Pater Richard Lobo. Voor de vervoerskosten wordt een bijdrage van 12,50 euro 
verwacht. Bij vragen over beide bedevaarten kunt u bij mij terecht. 
Francis Cueva, 070 3259811 
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Ons kerkgebouw Pastoor van Ars in het boek Kerkinterieurs in Nederland 

 

Een vast onderdeel van onze vakantie in het 
buitenland is voor velen een bezoek aan een kerk. 
Maar waarom doen we dat in eigen land niet? 
Kerkinterieurs in Nederland laat zien dat de rijkdom 
van het Nederlandse kerkinterieur minstens zo 
indrukwekkend en divers is. Kenmerkend is de 
middeleeuwse kerk met een protestantse inrichting. 
Maar we hebben ook barokke schuilkerken, uitbundig 
gedecoreerde negentiende-eeuwse katholieke kerken, 
en strakke naoorlogse kerkinterieurs. In alle perioden 
van onze bewogen geschiedenis zijn de beste 
kunstenaars, interieurarchitecten, beeldhouwers, 
houtsnijders en schilders ingeschakeld om onze 
kerken van binnen te verfraaien. 

Museum Catharijneconvent, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en vele 
wetenschappelijke en kerkelijke partners geven deze schoonheid nu de aandacht die het 
verdient. In Kerkinterieurs in Nederland worden de honderd meest opmerkelijke 
kerkinterieurs belicht, verspreid over het land en alle gezindten, waaronder dus ons 
kerkgebouw Pastoor van Ars. De kerkinterieurs worden door meer dan vijftig specialisten 
beschreven en zijn door fotograaf Arjan Bronkhorst subliem in beeld gebracht. Het 
Nederlandse kerkinterieur is het nieuwe standaardwerk over Kerkinterieurs in Nederland. 
Het boek kunt u aanschaffen in de reguliere boekwinkel, via bol.com of op de site van de 
uitgeverij, wbooks.com. Het ISBN-nummer is  9789462581265. 
 

Concert vol barmhartigheid 
Op zondagmiddag 2 oktober kunt u genieten van mooie liederen en muziek rond het thema 
'barmhartigheid'. Dit concert, waaraan een aantal koren van onze parochie en het koor van 
de Ontmoetingskerk zullen deelnemen, wordt georganiseerd in het kader van het heilig jaar 
van de barmhartigheid. Tijdens dit concert zullen ook de schilderijen en andere kunstwerken 
over barmhartigheid, die in het voorjaar door een aantal parochianen zijn gemaakt, worden 
getoond. Het concert vindt plaats in de kerk Maria van Eik en Duinen en begint om 12.30 
uur. Degenen die 's ochtends naar de gezamenlijke parochieviering zijn geweest en 's 
middags naar het concert willen, hoeven tussendoor niet naar huis. In koffie en broodjes 
wordt voorzien. De entree voor het concert is gratis. Na afloop (rond 14.00 uur) zal wel 
worden gevraagd om een vrijwillige financiële bijdrage ten bate van de diaconale activiteiten 
binnen de gehele parochie.   

http://bol.com/
http://wbooks.com/

