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H Missen in de Ars  

Dag Tijd H Mis (of W&C-dienst)  Dag Tijd H Mis (of W&C-dienst) 

Za 17:00 H Mis (oneven maanden)  Vr  9:00 H Mis en Rozenhoedje 

Zo 10:30 Hoogmis  2de Za 14:00 H Mis in Uitzicht 

Do 10:00 H Mis (om 9.40 Rozenhoedje)  3e Wo 10:30 H Mis in Tabitha 

 
Za 30 juni 

17.00 
H Martialis van Limoges 
H Mis in MED 

Zo 1 
10.30 

Dertiende Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Leo Hartman, orgel 
voor Ria van der Ham- van der Maarel, Wies de Graaf, Carola Andriessen-Jungschläger, Gerry 
Jousma, Fred en Anke Snijdewint-Vos, Maria Hoogstraaten-Vester 

Do 5 
  9.40 
10.00 

H Antonio Zaccharia, priester 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Greetje Kusters 

Vr 6 
  9.00 

 
9.30 

St Godelieve, martelares  
H Mis door pater C van der Geest, SVD; voor het welzijn van die parochianen die niet meer thuis 
kunnen wonen 
Rozenhoedje 

Za 7 
17.00 

H Maria van Den Bosch 
H Mis in de Ars door pater K Hayon, SVD, voor Louis Berger 

Zo 8 
10.30 

Veertiende Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pater K Hayon, SVD, m.m.v. Connection 
voor Wies de Graaf, Ria van der Ham-van der Maarel, Maria Hoogstraaten-Vester, Pearl en Joseph 
Nissanka, Evelyn en  Augustine Kapuwatte, John Peter, Len Davidson, Francisca Büsscher, Henk Vos, 
Els van Schaik-de Gooijer, Louis ten Bosch, Frans de Jong 

Do 12 
  9.40 
10.00 

HH Nabor en Felix, martelaren  
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Jeanne van Zaalen 

Vr 13 
  9.00 
9.30 

H Henricus II, keizer 
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Mw DA van Wijk-Tholen 
Rozenhoedje 

Za 14 
14.00 
17.00 

H Camillus de Lellis, priester 
H Mis in Uitzicht; voor Maria Hoogstraaten-Vester 
H Mis door pater K Hayon, SVD, m.m.v. gezinskoor; voor Marco Cueva Pérez  

Zo 15 
10.30 

Vijftiende Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Leo Hartman, orgel; voor Ria van der Ham-van der 
Maarel, Els van Schaik-de Gooijer, Fietje van der Haagen-Endert,  
overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Louis Berger, Maria Hoogstraaten-Vester 

Wo 18 
 10.30 

H Frederik van Utrecht 
Tabitha H Mis door pastoor E van Waasdijk, em. 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochianen 

Do 19 
  9.40 
10.00 

H Bernulfus van Utrecht 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Willem van der Kooi 

Vr 20 
 9.00 
 9.30 

H Apollinaris, bisschop en martelaar 
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Tine Ton 
Rozenhoedje 

Za 21 
17.00 

H Daniël, profeet 
H Mis door pater K Hayon, SVD 
voor het welzijn van de parochianen die niet meer thuis kunnen wonen 
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Zo 22  
10.30 

Zestiende Zondag door het Jaar  
Woord en Communiedienst door diaken P Kuhlmann; voor Els van Schaik-de Gooijer 

Do 26 
9.40 

10.00 

HH Anna en Joachim, ouders van Maria, grootouders van Jesus  
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Harry Kemme 

Vr 27 
9.00 
9.30 

Zalige Titus Brandsma, martelaar 
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Willem van der Kooi 
Rozenhoedje 

Za 28 
17.00 

HH Nazarius en Celsus, martelaren 
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Anneke van den Berg-den Dunen 

Zo 29  
10.30 

Zeventiende Zondag door het jaar 
Hoogmis door pater K Hayon, SVD m.m.v. Leo Hartman, orgel; voor Frans en Anna van Berkel, hun 
ouders en voorouders, Gerry Jousma, Fred en Anke Snijdewint-Vos 

 

Collecteopbrengst 

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in 
de Pastoor van Ars kerk in de periode 17 mei – 17 juni 
2018 bedroeg € 1352,45. 
De actie van de vormelingen voor het WNF is heel 
goed verlopen, de opbrengst was  € 180,- én veel 
tevreden parochianen. Er waren veel complimenten 
over de lekkere koekjes. 

Parochiekroniek 

Op 27 mei overleed Louise [LHWM] de Graaf-Jansen, 
geboren 19 oktober 1937. Zij was woonachtig aan de 
Messchaertstraat en moeder van de schoondochter 
van Karel Brouwer. 
In de eucharistieviering bij haar uitvaart op 1 juni ging 
pater Hayon voor waarna het afscheid plaatsvond op 
crematorium Ockenburgh. 
Op zondag 3 juni overleed geheel onverwacht Ria van 
der Ham-van der Maarel, geboren 16 mei 1941. Het 
afscheid vond plaats in een Woord- en 
Communieviering op 8 juni waarin diaken Kuhlmann 
voorging en waaraan het parochiekoor een 
indrukwekkende bijdrage verleende. Ria was 12 jaar 
lid van het parochiekoor. Hier volgt een deel van de 
tekst die koor-voorzitter Walter Jillissen bij het 
afscheid uitsprak: ‘Lieve Ria, een afscheidswoord 
namens het koor. Het koor dat jou zo dierbaar was. 
Waar je graag kwam, al kon je soms nauwelijks lopen. 
Jij wilde nooit in de spotlights staan. Je zei dan: laat 
mij maar. Je hield je soms groter dan je was en zei: het 
gaat wel. Geen spotlights, maar toch hebben we je 
tijdens onze wekelijkse repetitie in het licht gezet.  
Jouw foto, de kaart en een kaarsje erbij. En wij zingen. 
Want zingen is dubbel bidden.  Zo heeft ieder op zijn 

eigen manier voor jou gebeden. Jouw stem zal worden 
gemist; als lief mens zal je worden gemist. 
Jij bent genoemd naar Maria. We hebben net 
gezongen Sancta Maria ..... Ora pro nobis. Heilige 
Maria ...... Bid voor ons ! Dit "bidden voor ons"  is 
vooral voor jou en Ben en de kinderen en dan pas voor 
ons’. 
Op 9 juni overleed mw. Maria [MHA] Hoogstraaten-
Vester, geboren 29 juli 1919, ‘na een mooi en voldaan 
leven’. De eucharistieviering bij haar uitvaart op 14 
juni in de kapel van st Barbara werd geleid door em. 
pastoor van Waasdijk, waarna bijzetting in het 
familiegraf aldaar plaatsvond.  
Op 7 juli gedenken wij em pastoor Louis Berger, die 
een jaar geleden overleed. 

Antonius van Padua/Sint Silvester orde voor José ten 
Berge 

Op 13 juni vond in de kerk van de H. Antonius van 
Padua aan de Fluwelen Burgwal de jaarlijkse 
herdenking plaats van de sterfdag van deze heilige. 
Mgr. Van den Hende ging hierin voor. Daar was goede 
reden voor bleek na afloop van de Eucharistieviering, 
waarin de blauwe zusters de muzikale begeleiding 
verzorgden. Er werd nl. afscheid genomen van José 
ten Berge-de Fraiture die lange tijd actief is geweest 
voor de instelling, nu ‘rectoraat’  geheten, H. Antonius 
van Padua.  De bisschop benoemde haar, namens de 
Paus, tot ridder in de Orde van Sint Silvester, vanwege 
haar jarenlange inzet voor deze instelling en op vele 
andere terreinen binnen de RK kerk.  Waarin haar 
decennialange vice-voorzitter-schap van het 
kerkbestuur van de pastoor van Ars kerk niet 
onvermeld mag blijven.  Wij feliciteren haar met deze 
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onderscheiding alsmede met haar 50-jarig huwelijk 
met Henk! 

Kerkbalans  2018 

Er wordt wel eens gezegd dat we in deze virtuele tijd 
geen kerkgebouwen meer nodig hebben. 
Niets is minder waar, hetgeen nog eens duidelijk 
onderstreept werd in de column van Stijn Fens [U 
weet wel: hij was met de mensen van de 
daklozenkrant bij de paus] onlangs in Trouw. 
Hij schreef over de stenen (buitenkant) van het 
kerkgebouw, maar meer nog over de “levende” 
(gelovigen) stenen ín het gebouw. De waardevolle 
omgeving waar zij zich thuis voelen tijdens en na de 
dienst. Dit aanloopje gebruik ik om uw aandacht 
(wederom) te vragen voor de actie Kerkbalans. Tot en 
met het 2e kwartaal droeg u samen 10% meer bij dan 
vorig jaar. Dat is verheugend!  
Het 2e halfjaar wordt een uitdaging om deze positieve 
score te behouden of zelfs te verbeteren.  In 
december a.s.  gedenken wij dat 50 jaar geleden de 
eerste steen voor ons kerkgebouw werd gelegd. 
Misschien zijn er onder u nog parochianen die dit 
hebben meegemaakt. Wilt U zich dan bij mij melden 
met uw herinneringen. In het licht van het 50- jarig 
bestaan van onze kerk volgend jaar, roep ik u dan ook 
op om die 10% méér minimaal vast te houden, opdat 
wij de kosten van het gebouw en van de liturgie 
[koren, etc]  kunnen blijven dragen én vooral de zorg 
voor de levende stenen (de gelovigen) kunnen 
continueren. 
Alvast uw hartelijke dank namen pastoraatsgroep en 
beheercommissie, Is. van Woerden 

Met de bus mee naar Brielle op 7 juli 

Van heinde en verre komen pelgrims op zaterdag 7 juli 
naar de Nationale Bedevaart om de Martelaren van 
Gorcum te herdenken. Dit Jaar van Gebed en heeft het 
als thema: ‘Volharden in gebed’.  De dag begint om 11 
uur met een Pontificale eucharistieviering met Mgr. 
Van den Hende. Na rozenkransgebed en kruisweg 
wordt de dag om 15.30 uur afgesloten met een 
vespers en processie met pelgrimszegen. 
Er is busvervoer geregeld vanaf de Emmaus kerk 
[hoek Maartensdijklaan/Fluitenbergstraat]; vertrek 
09.00 uur; of 09.15 uur vanaf St Jacobuskerk, 
Parkstraat. Terugkomst rond 18 uur in Den haag. 

U kunt zich aanmelden via 
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 070-3244118; 
ovv NAW gegevens en telefoon/mail-adres. De kosten 
voor busvervoer bedragen € 20 p.p., vooraf te betalen 
op NL71ABNA0891403965 tnv ECM Olgers-van Schie 
ovv ‘Brielle bedevaart’. 
Voor degenen die olv vicaris Ad van der Helm willen 
fietsen is het vertrek om 07.15 uur vanaf de St 
Jacobuskerk in de Parkstraat. Ook graag aanmelden! 

Aanmelding nieuwe vormelingen gaat van start! 

In het nieuwe schoolseizoen zullen we weer starten 
me de vormselvoorbereiding. Kinderen uit groep 7 en 
groep 8 worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. 
Samen met leeftijdsgenoten worden ze bewust 
gemaakt van de kracht en waarde van de Heilige Geest 
en leren ze te vertrouwen op  deze Helper. Als u uw 
kind wilt aanmelden kunt u dat doen via 
cps@rkparochiedevierevangelisten.nl of 070-3080414. 
Nadere informatie bij Engeline van der Ark, 
engelinevdark@gmail.com. 

Bedevaart Israel: er is nog plaats! 

Als u van 21-28 oktober 2018 graag aan deze geheel 
verzorgde reis wilt deelnemen, kunt u zich nog tot en 
met 31 juli a.s. hiervoor aanmelden. Meer informatie 
bij diaken Jos van Adrichem (06 46524982 of 
diaken.josvanadrichem@p4ev.nl).  

Bedevaart Kevelaer 

Op 10 augustus is er een 1-daagse bedevaart naar 
Kevelaer; van 9-11 augustus een 3-daagse, 
georganiseerd door Haagse Bedevaarten. Brochures 
vind u in de Bergerie; nadere informatie: 
www.bedevaart.nl of 010-4149577. Aanmelding 
uiterlijk 25 juli. 

Jubileum 

Op 8 juli viert em. pastoor Groenwegen zijn 50 jarig 
priesterjubileum tijden een H. Mis om 10 uur in Maria 
van Eik en Duinen. Na afloop daarvan kunt U hem 
feliciteren. 

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
mailto:cps@rkparochiedevierevangelisten.nl
mailto:engelinevdark@gmail.com
mailto:diaken.josvanadrichem@p4ev.nl
http://www.bedevaart.nl/
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ABDIJDAG PASTOOR VAN ARS za 4 augustus:  
HET GOEDE VERHAAL TELKENS OPNIEUW VERTELD. 

De heilige pastoor van Ars was een luisteraar én een 
predikant. 
Op de Abdijdag ter ere van zijn naamfeest en sterfdag 
wordt dit jaar ingespeeld op een oecumenische 
benadering van de verkondiging in de liturgie. Telkens, 
naar het ritme dus van het liturgisch jaar 
waarin van oudsher alle (zon)dagen worden geteld , 
worden de oude verhalen uit de Bijbel als Woord van 
de Heer in de liturgie voorgelezen.  Daarna volgt er 
een homilie, preek of ‘mijmering’, waarin de predikant 
het Oude Verhaal opnieuw probeert te vertellen. De 
uitleg wil de weg wijzen naar het Nieuwe Verhaal, 
waarmee de gelovige haar pelgrimsweg gaat in de 
wereld buiten het kerkgebouw. 
  
Tijdens deze Abdijdag vieren we liturgie (psalmgebed, 
eucharistie, oecumenische vespers) én willen we met 
elkaar in gesprek gaan over onze wijze van luisteren 
naar de Oude Verhalen.  
Oog, oor en hart zijn betrokken bij het luisteren naar 
de Schriften. Hoe kun je het oude (en vertrouwde)  
weer als ‘nieuw’ gaan horen, zodat je er zelf mee 

verder kunt gaan op je levensweg? Vormen de bijbelse 
verhalen een levensdraad in je eigen levensverhaal? 
Zijn ze als de grondslag of een onderstroom? 
  
Dominee David Schiethart en pater Frans Vervooren 
zullen ons op deze dag begeleiden.  
In de ochtend gaat ds. Schiethart in op de voordracht 
van de Schriftlezingen: Hoe vertel ik de lezingen zó dat 
de hoorders erdoor geraakt worden? 
Voor voorgangers, lectoren én voor luisteraars! 
In de middag zal pater Vervooren reflecteren op de 
structuur van de verkondiging. 
 
10.30 uur: aanvang; bijdrage ds. Schiethart; 
12.00 uur:  Eucharistieviering  waarin ook pater Hayon 
zal participeren mmv Leo Hartman aan het orgel. 
13.00 uur: lunch 
14.00 uur: overweging door pater Vervooren, met 
discussie 
15.00 uur: vespers 
15.30 uur: afsluiting 
Locatie: Pastoor van Arskerk; Vrijwillige Bijdrage. 
Aanmelden uiterlijk 1 augustus bij 
i.giezeman@hetnet.nl. 06-53543665. 
 

Uitspraak van de maand 

Een Heilige Communie is voor de ziel wat de blaasbalg is voor een smeulend vuur: men 
blaast en het vuur ontvlamt weer. 

Uit: ‘overwegingen over het Heilig Sacrament, ontleend aan de geschriften van de H. Pastoor van Ars’ door zeer 
eerwaarde heer H. Convert, pastoor te Ars [1905/1908] 

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars: tel. 070 – 325 72 69  / Website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl   
- Pastoraatsgroep: Robert in den Bosch, Marga van Leest, Ineke Giezeman, Marianne de Jong.  
- Kerkbijdragen, giften en missiewerk:  

Rek. nr  NL58 INGB 0002395749 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten bijdrage Pastoor van Ars 
- Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:  

NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. de Vier Evangelisten o.v.v. naam én Pastoor van Ars 
- Ars Nieuwsbrief postabonnement ad € 10,00:  

NL60 INGB 0000061602 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten o.v.v. Ars Nieuwsbrief en het betreffende jaar 
Contactadressen: 

- Pastoraal Team: Pater Klemens Hayon E-mail: pater.klemenshayon@rkparochiedevierevangelisten.nl 
- Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten:  maandag - donderdag 09.00 - 13.00 uur,  

Tel. 070 - 308 0414 E-mail: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl.  
- Kerkleden- en adressenadministratie: Marcus Switzar Tel. 06 1428 2055 E-mail: marcusswitzar@yahoo.com 
- (Digitale) verspreiding nieuwsbrief: Niels Vrolijk E-mail: niels@nielsvrolijk.nl 
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