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Contactgroep Rouw en Verlies
Op 4 woensdagen in november: 9,16,23,30 november van 14 tot 16.15 uur is er in de kerk
van Maria van Eik en Duinen een gespreksgroep met deskundige begeleiders waarin u met
lotgenoten kunt delen wat het betekent om in de rouw te zijn. Nadere informatie en
aanmelding bij Ria Scholtes, tel. 3608691. Vanuit de parochie willen wij U graag tot steun
zijn.
Pater dr. F.Vervooren, ocd 25 jaar priester
Op 23 november is het 25 jaar geleden dat pater dr. F. Vervooren, ocd tot priester gewijd
werd door Mgr.R.Ph.Bär, destijds bisschop van Rotterdam. Sinds 1995 voelt pater Vervooren
zich op bijzondere wijze verbonden met de Ars gemeenschap als gastpriester.
Die verbondenheid wordt door zeer veel parochianen gedeeld. Derhalve zal er op dinsdag 6
december om 16.45 uur, na afloop van het Leerhuis, in de Ars een H. Mis ‘uit dankbaarheid’
worden opgedragen door pater Vervooren. Daarna is er tot circa 19 uur gelegenheid tot
ontmoeting in het teken van ‘dankbaar vieren als gemeenschapsopbouw’.
Eén werkgroep bedevaarten voor beide parochies van Den Haag !
Ja , u leest het goed: de parochie de Vier Evangelisten en de parochie Maria Sterre der Zee
gaan samen een bedevaart werkgroep vormen. Er was natuurlijk al samenwerking omtrent
de Hemelvaart Bedevaart en de Brielle Bedevaart. Nu gaan we in 2017 nog meer
samenwerken op dit gebied. De planning voor 2017 gaat er als volgt uitzien!
1. Hemelvaart Bedevaart naar Maria van Eik en Duinen op 25 mei 2017
2. De Brielle Bedevaart op de fiets of met de bus op 8 juli 2017
3. Een bedevaartreis naar Lourdes met de bus en/of met het vliegtuig eind september.
Deze data worden nog bekend gemaakt
Nadere info volgt natuurlijk nog in de komende tijd.
We hebben ook contact met de andere organisaties die bedevaarten organiseren naar
Kevelaer, Beauraing, Banneux etc. Indien U ideeën of suggesties heeft of wanneer in uw
geloofsgemeenschap bepaalde wensen leven omtrent het organiseren van andere
bedevaarten, kunnen we daar samen over nadenken. Aarzel niet om contact met ons op te
nemen. U kunt ons vinden via de parochiesecretariaten.
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl en cps@rkparochiedevierevangelisten.nl
We houden u op de hoogte!
Werkgroep Bedevaarten RK Den Haag
de Vier Evangelisten : Cisca van der Sluijs en Maria Sterre der Zee: Adrienne Vervest
Pastorale teams: parochievicaris Ad van der Helm
Contactpersoon werkgroep bedevaarten Pastoor van Ars: Francis Cueva 070 3259811
Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars: tel. 070 – 325 72 69 / Website:
www.rkparochiedevierevangelisten.nl Rekeningnummer: NL58 INGB 0002395749
pastoraatsgroep: Robert in den Bosch, Marga van Leest, Ineke Giezeman, Marianne de Jong. Eerste
aanspreekpunt vanuit pastoraal team: pater Richard Lobo, 06-84414082
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Kloosterweekend Steyl – 14 tot en met 16 oktober jl.
Je kunt makkelijk verdwalen in het Missiehuis in Steyl, waar wij twee dagen te gast mochten
zijn. Niet verwonderlijk; hier woonden eens 400 priesters en broeders, die ook nog eens
geheel zelfvoorzienend waren. De in 1837 in het Duitse Goch geboren priester, Arnold
Janssen, die vanwege de Kulturkampf van Bismarck, naar Nederland uitweek, stichtte hier,
begonnen in een schuur, in 1879 een nieuwe congregatie, SVD genaamd, Sociëteit van het
Goddelijk Woord, waartoe ook Pater Richard Lobo behoort. Het Missiehuis ademt nog in
alles de Duitse sfeer. Hoe we werden aangesproken door de gastenpater, de Duitse bijbel op
de kamer, en ook aan de broodsoorten bij de maaltijden, herkenden we onze oosterburen.
Vele missionarissen zijn vanaf hier weggezonden, aanvankelijk naar China, maar later
wereldwijd. Nu telt deze congregatie 10.000 priesters en broeders en zijn actief in 70 landen.
Het bijzondere aan Arnold Janssen en zijn missionarissen is, de wijze waarop zij te werk
gaan. Eenmaal aangekomen in de Missie deden en doen zij hun uiterste best, om zich aan te
passen aan de bevolking. Om zo, al dienend en werkend, het ‘Woord van God’ te
verkondigen. Dat werd duidelijk in het Missiemuseum, waar we talloze voorwerpen uit de
Missie konden zien, waaronder zelfs de Chinese kleding met een haarvlecht, van een de
missionarissen.
Een avond keken we naar een ontroerende en aangrijpende film, uit 2003, over Moeder
Teresa. Wat heeft deze heilige ons de Barmhartigheid voorgeleefd! Zij wilde arm zijn onder
de armen, liever begrijpen dan begrepen worden, liever beminnen dan bemind worden,
enkel en alleen de naasten dienen en daarmee de Wil van de Vader doen. Ze was zoals ze
zelf zei: ‘Een griffel in Gods hand’.
Het thema van het weekend was ‘Barmhartigheid’. Naar aanleiding van de parabel ‘de
verloren zoon’ van Lucas, leidde Pater Richard, met behulp van beelden, ons in het mysterie
van de barmhartigheid. Zijn wij niet allemaal, bij tijd en wijlen verloren zonen, en vinden we
het niet ontzettend moeilijk om als we alles verloren lijken te hebben, terug te keren naar de
Vader, die al op de uitkijk staat? Ook ons levensboek kent zwarte en witte bladzijden; ook
ons gezicht heeft een zon- en schaduwkant. Hoeveel barmhartigheid hebben wij geschonken
en, niet te vergeten, ontvangen? Kunnen wij onszelf vergeven en hoe zit het met het
vergeven van de fouten van de ander?
Alle 19 deelnemers van de retraite waren het erover eens: de maaltijden waren uitstekend,
de begeleiding van Pater Richard voortreffelijk, de kamers ruim en schoon, er was ruimte
voor devotie en stilte, we bewonderden de herfstkleuren in de kloostertuinen. Het enige
negatieve was: We hadden te weinig tijd om alles te bekijken en te ondergaan. Hopelijk
kunnen we volgend jaar langer op retraite in dit mooie kloosterdorp Steyl aan de Maas!
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