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Hoogfeest van Allerheiligen
Hoogmis door pater K Hayon, SVD, Leo Hartman aan het orgel; voor Fred en Ankie Snijdewint-Vos
Allerzielen
Hoogmis door pater K Hayon, SVD, Leo Hartman aan het orgel
voor Jan Klaver, pater G Kurvers, osa, Gerrie Jousma, Henk Vos, Frans de Jong, Louis ten Bosch,
Marco Cueva Pérez, Ria van der Ham-van der Maarel, Paul Nihot, Jan en Francoise Steens en de
overledenen van de parochie
H Hubertus, patroon van de jacht
H Mis in de Ars door pater K Hayon, SVD; voor Rietje Zaat
Een en Dertigste Zondag door het Jaar
Hoogmis door pater K Hayon, SVD m.m.v. Cantate Domino
voor pater G Kurvers, osa, overleden ouders In den Bosch-van der Ende, Louis Berger
Leerhuis door pater F Vervooren, ocd
Bisschoppen van Utrecht
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Ursula Simon
Wijding van St Jan van Lateranen
H Mis door pater C van der Geest; SVD, voor Gerard en Catie Giezeman-van der Luur, voor het
welzijn van parochianen die niet meer thuis kunnen wonen
Rozenhoedje
H Paus Leo de Grote
H Mis in Uitzicht; voor pater G Kurvers, osa
H Mis in de Ars door pater K Hayon, SVD, m.m.v. Gezinskoor; voor Wies de Graaf
Jongeren deurcollecte
Twee en dertigste Zondag door het Jaar / Jongeren deurcollecte
Hoogmis door pastoor C Dernee m.m.v. Connection; kinderwoorddienst
voor pater G Kurvers, osa, Els van Schaik-de Gooijer, Gerry Jousma, Louis ten Bosch
H Albert de Grote, bisschop en kerkleraar
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Truus van Büchem
H Margareth van Schotland
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Willem van der Kooi
Rozenhoedje
H Elisabeth van Thüringen
H Mis in de Ars door pater K Hayon, SVD; voor Paul Stuyt / Deurcollecte Diaconie
Drie en Dertigste Zondag door het Jaar / Deurcollecte Diaconie
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Gemengd Koor Phoenix [o.v.b.]
voor pater G Kurvers, osa, Fietje van der Haagen-Endert, Gerrie Jousma, Louis Berger,
Fred en Anke Snijdewint-Vos, Anneke van den Berg-den Dunen
Opdracht van Maria in de Tempel
H Mis in Tabitha door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Greetje Kusters
H Cecilia, maagd en martelares
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Anneke Swart
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H Clemens I, paus en martelaar
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Willem van der Kooi
Rozenhoedje
HH Andreas Dung Lac en vrienden, martelaren van Viëtnam
H Mis in de Ars door pater K Hayon, SVD, m.m.v. gezinskoor; voor Wies de Graaf
Christus Koning
Gezamenlijke Mis in de Emmaus
voor Els van Schaik-de Gooijer, pater G Kurvers, osa
H Saturnius van Toulouse, bisschop en martelaar
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Tonny Zondag
H Andreas, apostel, patroon van Constantinopel
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor DA van Wijk-Tholen
Rozenhoedje

Collecteopbrengst
De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in
de Pastoor van Ars kerk in de periode 27 september –
21 oktober 2018 bedroeg € 1051,20.

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.

Vr 2 november 10.30 uur – Allerzielen: Herdenking
H.Mis, concert en lunch
Op 2 november gedenken wij onze overledenen, in het
bijzonder degenen die ons het afgelopen jaar zijn
ontvallen:
• Marco Antonio Cueva Perez, 10-11-2017
• George Jouvenaz, 06-12-2017
• Mevr. Van de Langenberg-Kokke, 22-02-2018
• Gérard Everts, 25-04-2018
• Mevr. De Graaf-Jansen, 27-05-2018
• Ria van der Ham-van der Maarel, 03-06-2018
• Maria Hoogstraten-Vester, 09-06-2018
• Lily Barnes-van Ameijden van Duym, 27-07-2018
• Cornelis Miltenburg, 22-08-2018
• Pater Kurvers, osa, 02-10-2018

Zo 11 november – Kinderwoorddienst
Tijdens de viering van 11 november is er weer een
kinderwoorddienst voor alle kinderen die op de
basisschool zitten. We gaan samen met de kinderen
lezen uit het evangelie, we gaan vrolijke liedjes zingen
en aangezien het op 11 november Sint Maarten is
zullen we ook wat moois gaan knutselen. Neem deze
zondag dus vooral de kinderen mee naar de viering.
De viering zelf wordt opgeluisterd door het koor
Connection.

Na afloop van de H. Mis wordt een kort concert
gegeven door de bewoners van de pastorie, Marion
van Es en Jaap de Wit. Na afloop daarvan bent U van
harte welkom voor koffie en lunch.
Introducés/familie welkom! Graag aanmelden uiterlijk
31 oktober bij i.giezeman@hetnet.nl of bij Marga van
Leest [06-43555188].
3/4 november – Wensboomactie
Op 3/4 november zal er weer een wensboom staan. U
kunt dan één of meer briefjes met wensen van een

17/18 november – Wereld dag van de Armen
Paus Franciscus heeft de één na laatste zondag van
het kerkelijk jaar uitgeroepen tot Wereld dag 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. Op zaterdag 17
november wordt in de Emmaus een warme maaltijd
geserveerd. Hiervoor worden speciaal de daklozen van
de stad uitgenodigd.
Za 24 november – Film “Heaven is for real”
Aansluitend aan de eucharistieviering van 17.00 uur in
de H. Pastoor van Arskerk, gebruiken we samen een
broodmaaltijd. Daarna kijken we de film. Deze gaat
over de vierjarige Colton, die tijdens een operatie een
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hartstilstand krijgt, maar daarvan herstelt. Kort daarna
begint hij te vertellen over de tijd die hij in de hemel
heeft doorgebracht. Over de mensen die hij daar heeft
ontmoet weet hij details die hij nooit had kunnen
weten… In verband met de maaltijd graag vooraf
aanmelden via 3257269 of
pastoorvanars@p4ev.nl. Een vrije financiële bijdrage
wordt op prijs gesteld.
Zo 25 november – Gezamenlijke parochieviering op
het feest van Christus Koning
Het feest van Christus Koning, tevens de afsluiting van
het kerkelijk jaar, vieren we als parochie samen om
10.00 uur in de Emmauskerk. In de andere kerken van
onze parochie vinden die dag geen vieringen plaats.
Aan het eind van die viering zal voor de eerste keer de
nieuw gemaakte penning van Parochie de Vier
Evangelisten worden uitgereikt. Na de viering is er een
concert bij gelegenheid van het Sint Ceciliafeest. Op
22 november viert de kerk de gedachtenis van H.
Cecilia, patrones van de (kerk)muziek.
Zo 25 november – St. Ceciliafeest: Vier
Evangelistenkoren laten zich horen!
Die zondag wordt ter ere van Sint Cecilia een
lunchconcert met vier koren uit onze parochie
georganiseerd. De koren Deo Sacrum, VocAnimo,
Connection en het project-kinderkoor zingen de
mooiste liederen. U bent van harte uitgenodigd voor
dit gratis concert (deurcollecte voor de onkosten).
Locatie: Emmaus; 12.30 uur - 13.30 uur
Meditaties bij de lezingen van de adventszondagen
Op de donderdagen 29 november, 6, 13 en 20
december, houden we een meditatie bij de lezing(en)
van de opvolgende zondag. De meditaties worden
door één van de pastores van de parochie geleid en
vinden plaats in de H. Pastoor van Ars kerk om 11.00
uur. Na afloop wordt gezamenlijk geluncht (eindtijd:
ca. 13.00 uur). Voor de lunch dient men zich vooraf
aan te melden via 3257269 of pastoorvanars@p4ev.nl.
Een vrije financiële bijdrage voor de lunch wordt op
prijs gesteld. Vanwege deze wekelijkse advent
meditatie en vanwege agenda’s wordt de 2 wekelijkse
katechese door pater Klemens tot nader moment
opgeschoven.

Getijdengebed in de adventstijd
Gedurende de adventstijd wordt op werkdagen
(m.u.v. maandag) om 16.30 uur het middaggebed
(vespers) gebeden in de ‘kapelzaal’ in de pastorie
Maria van Eik en Duinen. Het is één van de manieren
om in de voorbereiding op het Kerstfeest bewust en
actief met het geloof bezig te zijn. Als u niet vertrouwd
bent met het getijdengebed helpen we u graag om dat
wereldwijd gebeden gebed in alle rust U meer eigen te
maken.
Vr 30 november – Adventskaarsen & -kransen maken
In de H. Pastoor van Ars kerk vindt 30 november ’s
ochtends een workshop ‘adventskransen’ maken
plaats van 10.00 tot 12.30 uur. Aanmelden via
3257269 of pastoorvanars@p4ev.nl.
Diezelfde dag wordt bij voldoende belangstelling een
workshop ‘adventskaarsen maken’ aangeboden in de
Emmauskerk. Voor deze workshop kunt U zich
aanmelden voor de ochtend [10-12.30 uur] of voor de
middag [14-16.30 uur] bij 3665562 of
emmaus@p4ev.nl. Voor materialen wordt gezorgd.
Kosten voor elk van de workshops bedragen €10,Zo 2 december – Vrijwilligers in het zonnetje
Op 2 december, de eerste zondag van de Advent,
zetten wij na afloop van de H. Mis de vrijwilligers weer
met een gezellige lunch in het zonnetje. U ontvangt
dan ook de kerstattentie. Graag aanmelden uiterlijk 30
november bij i.giezeman@hetnet.nl of via 0653543665.
Koffie-dames/heren gevraagd!
Zelfs buiten onze geloofsgemeenschap wordt over de
saamhorigheid en gezelligheid bij de koffie na afloop
van de zondagse H. Mis gesproken. Maar zonder
vrijwilligers geen koffie! En geen koekjes… Er is
behoefte aan nieuwe vrijwilligers die circa 1x per 6
weken de koffiebeurt willen doen. Belt U met Anneke
Klaver [4490583] voor meer informatie.
Kinderprojectkoor
Zondag 7 oktober werd de viering in de Ars
opgeluisterd door wel heel jonge stemmetjes: een
viering voor klein en groot met medewerking van het
kinderprojectkoor o.l.v. Jessica ten Bosch en Marian
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Bosch. Wat een feest! Een mooie viering met een
glimlach. Het koor heeft met veel enthousiasme
gezongen en mooie lezingen voorgedragen. Met veel
vertrouwen in de toekomst hopen wij deze kinderen
weer gauw te ontmoeten! U kunt het project-kinderkoor weer horen tijdens het Ceciliafeest op 25
november (Emmaus) en bij de kinderkerstviering op
24 december (Pastoor van Ars). Mochten uw
(klein)kinderen in de basisschoolleeftijd mee willen
zingen, stuur dan een berichtje naar
marianbosch1976@gmail.com of
jessicatenbosch@gmail.com. Hoe meer kinderen, hoe
leuker!
In Memoriam: PATER G KURVERS OSA is op 2 oktober
jl. op 96-jarige leeftijd overleden in Eindhoven.
Pater Kurvers is als priester werkzaam geweest in
Bolivia, Spijkenisse, Den Haag en Scheveningen. Van
2001 tot 2012 was hij vaste assistent in de H Pastoor
van Arskerk.
Wij hebben de pater leren kennen als een priester die
dicht bij mensen wilde staan en die op bewogen wijze
het evangelie verkondigde. Hij had een speciale band
met de Ars. Zijn ouders woonden in de Landréstraat

en ook broer Jan had daar zijn domicilie en was actief
in de Ars.
In 2006 vierde de pater zijn vijftig-jarig priesterfeest in
onze kerk. Daarbij werd het volgende over hem
geschreven: “Als Jonas in de buik van de walvis, in
diepe duisternis”, zo voelde Pater Kurvers zich in 1956
toen hij door zijn overste, per schip op weg was
gestuurd naar de Inca’s in het Andes gebergte in
Bolivia, Zuid-Amerika. Een jonge man met een
technische opleiding, vol idealen, treedt in bij de
Augustijnen. Gehoorzaamheid is gevraagd. Je wordt
naar de missie gezonden en dus ga je. Het werden 21
gelukkige jaren. De pater werd geraakt door de Inca’s
die zo dicht bij de natuur staan. Zij brachten hem
geluk. Als priester voelt hij zich “doorgeefluik” tussen
God en de mensen. Het gaat om het verkondigen van
het evangelie en het er naar handelen.
Zo probeerde hij samen met de Bolivianen wegen te
zoeken om mensen uit grote armoede te bevrijden.
Daarbij kwam zijn technische opleiding goed van pas.
Resultaat was de oprichting van een Technologisch
Instituut, dat bij zijn vertrek volledig door Bolivianen
werd geleid. Het bestaat tot op de dag van vandaag!
Gedenken wij pater G Kurvers, OSA in onze gebeden,
moge zijn ziel rusten in vrede.
José GHM ten Berge-de Fraiture

Uitspraak van de maand

‘De dood moet geen kwaad geacht worden als hij het einde is van een goed leven ’
H.Augustinus [pater Kurvers was Augustijn]
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