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Leerhuis door pater F Vervooren, ocd
St Franciscus van Assisi
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Mw D van Wijk-Thoben
H Catharina, martelares
H Mis door pater C van der Geest, SVD; voor Anneke Swart
Rozenhoedje
St Bruno de Kartuizer
H Mis in MED
Zeven en Twintigste Zondag door het Jaar
Woord en Communie Dienst door diaken J van Adrichem m.m.v. kinderkoor; voor de heer Bonofacio
St Johannes XXIII, paus
Rozenhoedje
H Mis door [n.n.b.]; voor Treesje van Bussel
OLV Del Pilár
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Rozenhoedje
H Petka, kluizenares
H Mis in Uitzicht; voor het welzijn van parochianen die niet meer thuis kunnen wonen
H Mis in MED
Acht en Twintigste Zondag door het Jaar
Hoogmis door pastoor J Groenewegen, em.; m.m.v. Connection
voor Els van Schaik-de Gooijer, voor zegen over een gezin, Frans en Anna van Berkel, hun ouders en
voorouders, Frans de Jong, Gerry Jousma, Henk Vos, Louis ten Bosch, Fred en Anke Snijdewint-Vos
H Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
H Mis in Tabitha door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Jeanne van Zaalen
H Lucas, evangelist
Rozenhoedje
H Mis door [n.n.b.]; voor Wies de Graaf
H Cleopatra van Syrië
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Anneke van den Berg-den Dunen
Rozenhoedje
H Catharina Colombini
H Mis in MED
collecte Wereldmissiedag
Negen en Twintigste Zondag door het Jaar
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Gemengd Koor Phoenix
voor Jan Klaver, Fietje van der Haagen-Endert, Louis Berger
Collecte Wereldmissiedag
H Crispijn, martelaar
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Anneke Swart
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H Bonaventura van Potenza
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Willem van der Kooi
Rozenhoedje
H Frumentius, bisschop in Ethiopië
H Mis in MED
Dertigste Zondag door het jaar
Hoogmis door pastoor C Dernee; m.m.v. het Parochie Koor
voor Els van Schaik-de Gooijer, voor een overleden broer, overleden ouders in den Bosch-van der
Ende, Gerry Jousma, Fred en Anke Snijdewint-Vos, Ria van der Ham-van der Maarel

Collecteopbrengst
De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in
de Pastoor van Ars kerk in de periode 26 juli – 23
september 2018 bedroeg € 2576,54.

Parochiekroniek
Op 16 september werden in onze kerk tijdens de H.
Mis door pater Klemens Hayon gedoopt: Nikodem
Stasiak, Lilly Sowa, Maja Lesicka. Samen met hun
ouders ‘kerken’ zij in de Emmaus.
Op 8 juli overleed Paul Gul (geb. 14-05-1957). Hij was
vluchteling uit Syrië, omwille van zijn geloof, en trouw
bezoeker van de H. Mis in Tabitha
Op 27 juli overleed Lily Barnes-van Ameijden van
Duijm op de gezegende leeftijd van 100 jaar. Het
afscheid vond plaats op 2 augustus in een dienst van
woord en gebed, waarin Ria Scholtes voorging. De
begrafenis vond daarna plaats op Westduin.

Vr 2 november – Allerzielen: H.Mis+concert+lunch!
Na afloop van de H. Mis op 2 november (10.30 uur) zal
een klein ‘troost’ concertje gegeven worden door de
bewoners van de pastorie, Marion van Es en Jaap de
Wit.
Na afloop daarvan bent U van harte welkom voor
koffie en een lekkere lunch. Introducés/familie
welkom! Graag aanmelden uiterlijk 31 oktober bij
i.giezeman@hetnet.nl of bij Marga van Leest (0643555188).

Kerkbalans 2018
Velen van U dragen bij aan kerkbalans, sommige zelfs
met hoge bedragen. Daarvoor zijn wij U dankbaar! Dit

voorjaar kon ik u
melden dat wij 30%
meer opbrengsten
hadden ontvangen
dan in dezelfde
periode 2017. Eind
2e kwartaal was dit
geslonken tot 10%
meer. Inmiddels
lopen we helaas achter bij de opbrengst 2017.
Jaarlijks wordt een deel van (het rendement op) in het
verleden door parochianen ingebrachte kerkbijdragen
gebruikt om de exploitatie sluitend te maken. Dat
betekent dat de parochie inteert. Enerzijds is het fijn
dat we dit in het verleden opgebouwde vermogen
kunnen gebruiken, anderzijds begrijpt U dat dit op
langere termijn zorgelijk is.
Onze ambitie is 2018 af te sluiten met hogere
kerkbijdragen dan 2017. Dat moet toch mogelijk zijn in
het jaar waarin we gedenken dat 50 jaar geleden de
eerste steen voor onze bijzondere en inspirerende
kerk is gelegd [20 december 1968].
Wij zijn een bloeiende geloofsgemeenschap, waaraan
vele vrijwilligers in grote saamhorigheid een
onmisbare bijdrage leveren. Levert U uw onmisbare
financiële bijdrage!?! 25 jaar geleden vroeg men zich
af of onze kerk vandaag nog wel zou bestaan. Met zijn
allen zorgen we ervoor dat die vraag positief
beantwoord kan worden!
Met vriendelijke groet,
Is. van Woerden
namens Beheercommissie Pastoor van Ars
Vrijwilligers
Voor de vrijwilligers: noteert U alvast 2 december in
uw agenda? Dan zetten wij u met een gezellige lunch
weer in het zonnetje.
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Do 4 oktober 16.30 uur – Gebedsviering met
dierenzegen
Op het feest van Sint Franciscus, donderdag 4 oktober,
gaat diaken Jos van Adrichem voor in een gebedsviering in de Emmauskerk bij gelegenheid van het
feest van St Franciscus (Werelddierendag). Tijdens
deze viering zal hij de meegebrachte huisdieren en
hun eigenaars zegenen. Een mooie gelegenheid om
samen met uw (klein)kind(eren) en uw huisdier naar
de kerk te komen.

Zo 7 oktober 10.30 uur – Viering voor klein en groot
Met medewerking van het kindergelegenheidskoor
zijn op zondag 7 oktober a.s. om 10.30 uur alle jonge
gezinnen van de parochie welkom in de Pastoor van
Arskerk voor een speciale woord- en communieviering
waarin het kindergelegenheidskoor zal zingen.

Zo 14 oktober 10.30 uur – Kinderwoorddienst
Op 14 oktober zal er tijdens de H. Mis die wordt
opgeluisterd door Connection een kinderwoorddienst
zijn. Dat betekent dat kinderen worden uitgenodigd
naar een aparte ruimte waar op speelse wijze
aandacht wordt gegeven aan het evangelie van die
dag. Voor de H. Communie komen de kinderen weer
terug in de kerk.

Woe 17 oktober 10.15 uur - Jaarlijkse geloofs- en
ontmoetingsdag voor katholieken in Den Haag
Op woensdag 17 oktober houden we, samen met
parochie Maria Sterre der Zee, de jaarlijkse geloofs- en
ontmoetingsdag. Deze vindt plaats in de Emmauskerk
en begint om 10.15 uur met een eucharistieviering.
Meer informatie vindt u op de speciale flyer. In
verband met de catering is aanmelden noodzakelijk:
070-3080414.

Oktober Wereldmissiemaand: “God is ons een
toekomst en een sterkte”.
Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar de
campagne voor de wereldmissiemaand. Deze zin uit

de bijbel is een bron van kracht voor Christenen
wereldwijd.
Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit.
We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde
gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid
voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt
concreet in de wereldwijde collecte, die Missiezondag
tot de grootste solidariteitsactie van de Katholieken
maakt.
Het eerste weekend van oktober, 6/7 oktober, vieren
wij Wereldmissiedag voor de kinderen. De kinderen
krijgen dan een envelop mee om geld in te doen voor
Missiezondag op 21 oktober. Dan wordt over de hele
wereld in de Katholieke kerk gecollecteerd voor het
pastorale werk van parochies in de derde wereld. Wij
steunen dit jaar het land Ethiopië. Wij hopen op uw
steun.
Paul Kuhlmann, diaken

Za 3 en zo 4 november – Wensboomactie
Op 3/4 november zal in elke kerk van de parochie
weer een wensboom staan. U kunt dan één of meer
briefjes met wensen van een ziek kind of kind met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking uit de
boom halen en voor hem of haar een Sinterklaascadeautje ter waarde van ongeveer € 10,- kopen.

Is er dit jaar 'Kindje wiegen' met Kerstmis?
In meer kerken van onze parochie was het traditie om
op Eerste Kerstdag voor kleine kinderen 'Kindje
wiegen' te organiseren, een aparte korte bijeenkomst
waarin onder andere het kerstverhaal wordt verteld,
de kinderen eventueel kunnen meespelen,
kinderkerstliedjes worden gezongen en het kindje
Jezus in de kerststal wordt bezocht. Deze traditie
willen we graag handhaven (er bleek vorig jaar
duidelijk vraag naar te zijn): voor de hele parochie bij
één geloofsgemeenschap, Maria van Eik en Duinen.
Maar dat kan alleen als een paar parochianen samen
het 'Kindje wiegen' willen organiseren en leiden. Lijkt
het je leuk om dat te doen, en heb je op Eerste
Kerstdag daar wel een half uurtje tijd voor (tussen
einde eucharistieviering en uiterlijk 13.00 uur), laat
het dan z.s.m. weten door een mailbericht of
telefoontje aan mariavaneikenduinen@p4ev.nl, of
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070-3979413). Als zich geen vrijwilligers melden, zal er
helaas met Kerstmis in onze parochie geen 'Kindje
wiegen' zijn.

Za 17 en zo 18 november – Werelddag van de Armen
Paus Franciscus heeft de één na laatste zondag van
het kerkelijk jaar, 17/18 november 2018, uitgeroepen

tot de Werelddag van de Armen. Deze dag wil, zoals
de paus zegt, een teken zijn van de bereidheid om te
delen met de mensen in nood. In dit weekend zal in de
liturgie aandacht worden besteed aan dit thema. En
houden we een deurcollecte voor de Diaconie in alle
locaties van onze parochie. Op zaterdag 17 november
wordt in de Emmaus een warme maaltijd geserveerd.
Hiervoor worden speciaal de daklozen van de stad
uitgenodigd.

Uitspraak van de maand

‘God houdt van een blijmoedige gever’[2 Korinthe 9,7]:
‘De vreugde van het evangelie wordt geboren door de ontmoeting met Christus en
vanuit het delen met de armen. ’
Paus Franciscus t.g.v. Wereld-Missiedag oktober 2014
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