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Oudjaar H Mis in MED
Nieuwjaar, Moeder Gods
Hoogmis door pater K Hayon, SVD m.m.v. Leo Hartman aan het orgel; voor Els van Schaik-de Gooijer
De Heilige Naam Jesus
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Mw DA van Wijk-Tholen
H Faraïldis van Gent
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Wies de Graaf
Rozenhoedje
H Simeon de Styliet
H Mis in Ars door pater K Hayon, SVD; voor levende en overleden weldoeners van de parochie
Driekoningen, Openbaring van de Heer
Woord en Communie Dienst door diaken J van Adrichem, m.m.v. Gezinskoor
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
H Gregorius, bisschop van Nissa
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD
voor het welzijn van parochianen die niet meer thuis kunnen wonen
H Daniël van Ethiopië
H Mis door pater C van der Geest, SVD; voor Greetje Kusters
Rozenhoedje
H Bernard van Corleone, monnik
H Mis in Uitzicht; voor pater G Kurvers, osa en zijn broer Jan
H Mis in Ars door pater K Hayon, SVD m.m.v. Gezinskoor; voor Anneke van den Berg-den Dunen
Doop van de Heer
Hoogmis door pastoor C Dernee m.m.v. Connection
voor Louis ten Bosch, Gerrie Jousma, Els van Schaik-de Gooijer, Fred en Ankie Snijdewint-Vos, voor
het welslagen van een operatie
Leerhuis pater F Vervooren, ocd
St Honorat, monnik van Lerins, bisschop
Catechese door pater K Hayon, SVD
H Mis in Tabitha door pastoor E Van Waasdijk, em.
voor parochianen van de H Pastoor van Ars kerk en omgeving
St Antonius, abt
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Willem van der Kooi
H Margit van Hongarije
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Anneke Swart
Rozenhoedje
H Pia van Cartago
H Mis in Ars door pater K Hayon, SVD; voor Paul Stuyt
Start Actie Kerkbalans
Tweede Zondag door het Jaar - Start Actie Kerkbalans
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Phoenix
voor Koos Franken, Louis Berger, Fietje van der Haagen-Endert, Ria van der Ham-van der Marel
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St Francois de Sales, patroon van schrijvers en journalisten
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor de presentatie van de RK Kerk in Nederland
Bekering van de H Paulus
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Rietje Zaat
Rozenhoedje
HH Titus en Timotheus, bisschoppen
H Mis in Ars door pater K Hayon, SVD m.m.v. Gezinskoor; voor Gerard Bloem
Derde Zondag door het Jaar
Hoogmis door pater K Hayon, SVD m.m.v. het Parochie Koor
voor Els van Schaik-de Gooijer, overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Gerry Jousma, Louis
Berger, Fred en Ankie Snijdewint-Vos
Catechese door pater K Hayon, SVD
St Jan Bosco, priester, stichter van SDB
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD
voor het welzijn van parochianen die niet meer thuis kunnen wonen

Collecteopbrengst
De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in
de Pastoor van Ars kerk in de periode 22 november –
16 december 2018 bedroeg € 761,14.
Arskroniek
Op 19 december overleed, na een ziekbed van enkele
weken, Els van Oyen (geboren 4 september 1939). Zij
maakte ruim 10 jaar deel uit van de koffiedames.
Reizen was haar passie.
Woensdag 16 en 30 jan 10-11.30 uur –
Bijbelcatechese
Het Evangelie van de zondag volgend op de woensdag
(dus het Evangelie van 20 januari resp. 3 februari)
vormt de basis van deze Bijbelcatechese. We plaatsen
het Evangelie in het tijdsbestek waarin dit is
geschreven; diepgang wordt bereikt door dialoog. De
homilie (preek) duurt circa 10 minuten, waarna een
uur wordt uitgetrokken voor nadere uitleg en vooral
bezinning. Iedere bijeenkomst behandelt een
opzichzelfstaand thema. De bijeenkomsten zijn gratis.
Een deel van de bijeenkomst zal worden besteed aan
actuele ontwikkelingen.
Op 16 januari beschouwen wij het evangelie volgens
Johannes, hoofdstuk 2, 1-12. Jezus is aanwezig op de
bruiloft in Kana en verricht daar zijn eerste wonder.
Het wonder wat Jezus nu doet, is een teken van het
begin van de openbaring van Zijn Heerlijkheid.
Op 30 januari beschouwen wij het evangelie volgens
Lucas, hoofdstuk 4, 21-30.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u geen profeet wordt
aanvaard in zijn eigen vaderstad.
Pater Klemens Hayon SVDH

Dinsdag 15 jan 14-16 uur – Leerhuis pater Vervooren
In 2019 vervolgt pater Vervooren het Leerhuis ‘naar
inspiratie zoeken vanuit Mystieke teksten’:
Aan de hand van het boek ‘oog in oog’ van Kick Bras.
Ook als U de voorgaande bijeenkomsten niet hebt
bijgewoond kunt u ‘instromen’ en meedoen.
Vrijdag tot 11 uur – Koffie-ochtend
Er wordt naar gestreefd in 2019 elke vrijdagochtend
tot 11 uur open te zijn voor koffie en ontmoeting, ook
voor buurtbewoners. De kerk is al elke vrijdag om 9
uur open voor H. Mis, rozenkrans en koffie voor de
gelovigen. Dat willen we uitbreiden, zodat iedereen
zich welkom voelt, al dan niet gelovig. Op dit moment
worden vrijwilligers gezocht die deze ochtend 1x per
maand of 2 maanden gastheer/gastvrouw willen zijn.
Dat is bijna rond. Doet U mee!?! Een berichtje naar
3257269 of i.giezeman@hetnet.nl
20 tot en met 27 januari – Internationale Bidweek
voor de eenheid
Het thema van deze gebedsweek is het “Recht voor
ogen”, gebaseerd op het Boek Deuteronomium:
“Recht te zoeken”(hoofdstuk 16,10-20). De kerken in
Indonesië hebben dit thema gekozen. Zij vinden het
belangrijk het recht voor ogen te houden als basis
voor de eenheid. In hun land ervaren ze hoe onrecht
zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Op zondag 27
januari, 16.00 uur, is in Tabitha een oecumenische
woord- en gebedsdienst. Aan deze dienst wordt deel
genomen door de Protestantse Kerken en de RK Kerk
(De Pastoor van Ars). U bent van harte uitgenodigd;
vanaf 15.30 uur staat er koffie en thee klaar.
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De andere gebedsdiensten deze week zijn op: zondag
20 januari, 10.30 in de Titus Brandsma, donderdag 24
januari, 19.30 in de Emmaus.
Kerkbalans 2019
In het weekend van 19 en 20 januari gaat de actie
kerkbalans 2019 weer van start: in de week erna
ontvangt U de brochure, die U hopelijk inspireert in
2019 [weer] mee te doen: met een geldelijke bijdrage
die ervoor zorgt dat onze kerk ook in dit jubeljaar
springlevend en actief kan zijn: voor en door
parochianen én voor buurtbewoners. Wij bedanken U
voor uw bijdragen in 2018, die 2017 overtroffen
hebben! Voorwaar geen vanzelfsprekendheid.
Zaterdag 26 januari 18 uur – Filmavond
We eten eerst gezellig een broodje en daarna kijken
we de film. In verband met de Werelddag tegen
Kanker (4 februari) kijken we ‘The fault in our stars’ uit
2014.
De film gaat over twee jonge kankerpatiënten die
elkaar ontmoeten bij een praatgroep en al snel steun
vinden bij elkaar. Aanmelden: 3257269 of
pastoorvanars@p4ev.nl.
Zondag 10 februari – Oriëntatiedag Vronesteyn
Voor wie erover denkt priester of diaken te worden
staan op 10 februari de deuren van Vronesteyn wijd
open. Het Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt
belangstellenden die nadenken over hun plaats in de
kerk. Misschien denk je erover priester te worden,
maar weet je niet wat daar bij komt kijken. Of denk je
dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je weten wat
dat inhoudt. Of wil je met iemand praten omdat je
gelooft dat je roeping voelt, maar…
Je kunt met al je vragen terecht bij de rector van de
priester- en diakenopleiding, bij de spirituaal
(geestelijk leidsman) en natuurlijk bij de studenten. Je
krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie,
de geestelijke vorming, stages. Je ziet het huis waar de
studenten wonen, de kapel, de bibliotheek, de
woonkamer. Om 14.00 uur wordt iedereen welkom
geheten, daarna is er ruimte voor informatie en
vragen in twee groepen: een voor belangstellenden
voor het priesterschap, de ander voor degenen die
meer willen weten over het diaconaat. Vronesteyn is
goed met de trein te bereiken: 5 minuten lopen vanaf
halte Voorburg-L’dam. Laat je weten dat je komt? Zie
ook www.vronesteyn.nl. Graag tot ziens!
Rector Walter Broeders

Vrijwilligers
Op 2 december jl. werd in de H. Pastoor van Ars kerk
voor de 2e keer een gezellige en smakelijke lunch voor
alle vrijwilligers georganiseerd. Bij het begin van de
Advent kregen zij daarbij ook het kerstcadeau
uitgereikt: de door velen zeer gewaardeerde
Gerarduskalender van het Klooster Wittem. Speciaal
moment was de verloting van een ‘oude’ paaskaars
van een voorgaand jaar. Deze werd gewonnen door
Anja de Kok, lid van het gezinskoor van MED, dat sinds
2018 ook 2x per maand de zaterdag viering in de
Pastoor van Ars opluistert. En in 2019 ook af en toe
op een 1e zondag komt! Een goed bewijs dat we één
parochie zijn.
14 februari – Valentijnsconcert en lunch
De H. Valentijn staat voor een 3- of zelfs 4-tal
martelaren uit de 3e/4e eeuw na Christus. In 496 door
paus Gelasius I heilig verklaard met de woorden: ‘die
terecht door mensen wordt geëerd, maar wier daden
slechts aan God bekend zijn’. Een van deze martelaren
zou de voorganger van de H. Servaas [Maastricht] zijn.
Wij bieden U deze dag na afloop van de H. Mis (10.30
uur) een concert en lunch aan. Het concert wordt
gegeven door de bewoners van de pastorie, Marjon
van Es en Jaap de Wit, die dit keer worden vergezeld
door celliste Marije Beckers. Nadere informatie in de
Nieuwsbrief van februari.
Op zaterdag 12 januari kookt Said een Syrische
maaltijd
Op 12 januari kookt Said een maaltijd in de Emmaus,
waarvan een gemengd gezelschap van mensen uit
Syrië, Nederland en andere delen van de wereld,
samen gaat genieten. De maaltijd begint om 18.00 en
duurt tot 20.30. Aanmelden via 3665562 of
emmaus@p4ev.nl. Vrije financiële bijdrage.
Oecumenisch Leerhuis Loosduinen
Op maandag 21 januari start in de Abdijkerk, Willem III
straat, het Oecumenisch Leerhuis Loosduinen. Na een
dienst om 19.30 uur in het kader van de Week van het
Gebed voor de eenheid begint om 20.00 uur diaken
Jos van Adrichem zijn lezing over Lourdes, de eerste
lezing van de serie 'Plaatsen waar hemel en aarde
elkaar raken'. Aanmelden bij ds. Nico Riemersma
(3251599 of n.riemersma@planet.nl) of diaken Jos van
Adrichem (06-46524982 of diaken.josvanadrichem@
p4ev.nl).
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VIJFTIG JAAR PASTOOR VAN ARSKERK: EEN
JUBELJAAR IN KIJKDUIN
Op 20 december 1968 werd de eerste steen
gelegd van onze Pastoor van Arskerk (in het 50e
levensjaar van de architect ervan, Aldo van Eyck).
In 2019 vieren we dus naar Bijbelse overlevering
een ‘jubeljaar’ (vgl.Leviticus 25,8-13), zoals er
staat geschreven: “Dat vijftigste jaar moet een
heilig jaar zijn: dan moet u in het land afkondigen
dat alle bewoners hun slaven vrijlaten. Het moet
een jubeljaar (!) voor u zijn; iedereen wordt
hersteld in zijn vroeger bezit en keert terug naar
zijn familie.”(vs.10).
Die eerste steen is het begin van het verhaal van
de ARS-gemeenschap, maar is geworteld in het
Verhaal dat al duizenden jaren aan ons
voorafgaat. We zijn als christenen geworteld in de
Joodse Bijbel, het Eerste Testament. Voor ons is
de hoeksteen van ons doorvertelde geloofsVerhaal Jezus Christus. Wie op Hem bouwt,
bouwt niet vergeefs. Zoals Psalm 127 het ons
voorzingt:
“Als de HEER het huis niet bouwt, ach metselaar,
waarom nog werken.” Zonder cement echter
vormen de stenen geen gebouw. Wat is het
cement van onze gemeenschap? Verbondenheid,
aandacht, betrokkenheid, zorg voor elkaar,
barmhartigheid: dat vormt het stevige cement,
waar het water van de tijd géén vat op krijgt!

Stoer en stevig, wat weerbarstig aan de
buitenkant, nodigt het kerkgebouw van de ARS uit
om ‘af te dalen’ naar de Grond waarop wij de
geheimen van het geloof vieren. Hierin heeft de
architect Aldo van Eyck zich mogelijk laten
inspireren door de Benedictijnse traditie, in het
bijzonder de Regel van Benedictus. Die Regel
spreekt over de ‘trappen van nederigheid’
(humilitas, waarin ‘humus’, grond, aardsheid
doorklinkt). Afdalend van het straatniveau naar
de diepte: de architectuur van het gebouw als
geheel en in het bijzonder de niveauverschillen in
de vloer nodigen uit tot verlangzaming in het
gaan en daarmee tot verstilling. Waar velen anno
2018 naar een klooster gaan voor verstilling en
verlangzaming, daar nodigt het kerkgebouw van
de ARS daartoe uit in haar monumentale vormen,
dag in dag uit. Daarom wordt er juist in dit
jubeljaar een poging gedaan om buurtbewoners
de kans te geven even in de kerk op adem te
komen. Dat is de verborgen grondstructuur van
dit kerkgebouw: op Adem komen tussen levende
stenen; het Licht van Boven naar je toe laten
komen; Aandacht voor de Geheimen van het
Leven. Al wat een mens kan verlangen, het is
Aanwezig in de verborgen, donkere binnenkant.
Zegen en Vreugde bid ik ons toe, geroepen als
gasten bij de ene Gastheer Christus in de ARS.
pater Frans Vervooren OCD (ongeschoeid
karmeliet en gastpriester in de ARS)

Gebed
‘Zegen ons met de mildheid van uw erbarmen’
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