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H David van Wales
H Mis door pastoor E v Waasdijk,em.; voor Jacques Huitema
Rozenhoedje
H Agnes van Praag, maagd
H Mis in Ars door pater K Hayon, SVD; voor Len en Fred van Let
Achtste Zondag door het jaar
Hoogmis door pastoor C Dernee, m.m.v. Cantate Domino;
voor Gerry Jousma, JM van den Akker, Fred en Anke Snijdewint-Vos
Leerhuis o.l.v. pater F Vervooren, ocd
Aswoensdag
H Mis door pater K Hayon, SVD, met askruisje m.m.v. Leo Hartman aan het orgel;
voor Ab en Tonny Smits
HH Perpetua en Felicitas
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Anneke Swart
Sint Jan de Deo
H Mis door pastoor D Langerhuizen; voor Louis Berger
Rozenhoedje
H Francisca Romana
H Mis in Uitzicht; voor de gebroeders Kurvers
H Mis in Ars door pater K Hayon, SVD m.m.v. het Gezinskoor; voor Francisca Büscher
Eerste Zondag van de Vasten
Gezamenlijk Hoogmis in Maria Eik en Duinen; voor Els van Schaik-de Gooijer
Catechese door pater K Hayon, SVD
H Matilda van Duitsland
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Treesje van Bussel
Mirakel van Amsterdam
H Mis door pater C van der Geest, SVD; voor Marco Cueva Pérez
Rozenhoedje
H Agapitus, Bisschop van Ravenna
H Mis in Ars door pater K Hayon, SVD; voor Theresina van Melle-Hack
Tweede Zondag van de Vasten
Hoogmis door pater C van der Geest, SVD m.m.v. Phoenix;
voor Fred en Anke Snijdewint-Vos, Fietje van der Haagen, Mw DA van Wijk-Thoben, voor de jarige
Marie José Berger
St Jan van het Sabbasklooster
Tabitha H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Treesje van Bussel
H Clementia van Öhren
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Truus van Büchem
St Lea van Rome
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Frans de Jong
Rozenhoedje
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H Turibius de Mogrovejo, bisschop
H Mis in Ars door pater K Hayon, SVD m.m.v. het Gezinskoor;voor Paul Stuyt
Derde Zondag van de Vasten
Hoogmis door pastoor J Groenewegen, em. m.m.v. het Parochie Koor
voor Louis Berger, Els van Schaik-de Gooijer, Anneke van den Berg-den Dunen,Gerry Jousma, Ria
van der Ham-van der Maarel, Gerard Bloem, overleden ouders in den Bosch-van der Ende
Catechese door pater K Hayon, SVD
H Madeleine de la Croix
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Wies de Graaf
H Magdelaine van Bretagne
H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em.; voor pastoor Willem van der Kooi
Rozenhoedje
H Johannes Climacus, kluizenaar
H Mis in Ars door pater K Hayon, SVD; voor Mw DA van Wijk-Thoben
Vierde Zondag van de Vasten
Woord en Communiedienst door pastoraal werker D Wielzen, m.m.v. Connection
voor Louis ten Bosch

Collecteopbrengst
De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in de
Pastoor van Ars kerk in de periode 24 januari – 17
februari 2019 bedroeg € 995,02.
Ars-kroniek
Op 23 januari overleed Gerard Meeuwisse [geb 8
februari 1936]. Bijna 2 decennia was hij akoliet in de Ars.
Als afgewezen priesterstudent lag zijn hart bij de kerk:
zowel die van Rome als de oud-katholieke kerk. Zijn
inkomen genereerde hij bij het NCW, waar hij toeverlaat
voor alle medewerkers was: als ‘manusje van alles’ zeer
betrokken. Maar zijn echte passie lag bij de kerk: met als
hoogtepunt het begeleiden van paus Johannes Paulus II
bij zijn bezoek aan NL in 1985: als rechterhand van de
pauselijke Nuntius in NL mocht Gerard dicht bij de Paus
in de buurt komen. Thuis in de Sinaasappelstraat had hij
een [gewijd] huisaltaar, waar hij erg trots op was. Helaas
liet zijn gezondheid het steeds vaker afweten, eerst
fysiek, later ook geestelijk. Het afscheid vond 31 januari
plaats in de vrije katholieke St Albaans kerk, waarna de
crematie op Ockenburg plaatsvond.
1969-2019: 50 jaar H. Pastoor van Arskerk
Op 22 december komt de bisschop van Rotterdam, mgr.
Van den Hende, naar de Pastoor van Arskerk om samen
met de gelovigen te gedenken dat op 20 december a.s.
het 50 jaar geleden is dat onze kerk werd ingewijd door
de toenmalige bisschop mgr. Jansen. Nadat hij in 1961
de aanzet had gegeven voor de nieuwe parochie voor
Kijkduin en Waldeck, werd pastoor vd Vliet tot
bouwpastoor benoemd. In 1963 kreeg de architect Aldo
van Eyck opdracht de kerk te ontwerpen; de eerste
steen werd op 20 december 1968 gelegd. Tot het
gereed komen van de nieuwe kerk werd er gekerkt in

een noodkerk. Sommigen van ons herinneren zich dat
nog: er hangt een prent van in de Bergerie. Als U foto’s
en/of andere herinneringen hebt uit de beginjaren van
de kerk horen wij dat graag. Dankzij U allen mogen wij
dankbaar zijn dat we dit gouden jubileum kunnen
vieren. Bij het 25-jarig bestaan van de parochie in 1986
werd daar ernstig aan getwijfeld. In de loop van het jaar
zullen er diverse andere activiteiten zijn, waarover wij u
in april/mei nader hopen te informeren.
Zo is er de 4e Abdijdag op zondag 4 augustus.
Op zaterdag 21 september staan de deuren open voor
‘parels van Loosduinen’: wijkbewoners delen hun
passie/hobby/reisverhalen met bezoekers: wilt u ook
iets laten zien of horen aan anderen? Laat het ons
weten. Of u nu schildert, borduurt, bijzondere reizen
maakt, graag musiceert of wat dan ook:
pastoorvanars@p4ev.nl.
Pasen voor gezinnen, vieringen in de Pastoor van Ars
Dit jaar is er in de Pastoor van Ars kerk een uitgebreid
programma voor gezinnen en kinderen uit de hele
parochie waarbij alle belangrijke verhalen rondom het
paasfeest aan bod komen.
→ Zondag 31 maart, 11:30-12:00 uur start het
repeteren van kinderkoor Alle4 voor het zingen tijdens
de Paasmis op zondag 21 april. Alle kinderen in de
basisschoolleeftijd zijn van harte welkom om mee te
doen in het projectkoor. Meld je aan via Marian of
Jessica Marianbosch1976@gmail.com / jessicatenbosch
@gmail.com).
De volgende repetities zijn op woensdag 3 april en
woensdag 10 april, van 13:15-14:00 uur.
→ Woensdag 10 april, 14:00-15:00 uur:
Palmpaasstokken maken, wij zorgen voor de versiering,
neem zelf je eigen stok mee.
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→ Zondag 14 april, 10.30 uur: Palmpasen.
Koor Connection zingt en we lopen tijdens de processie
met de zelfgemaakte palmpaasstokken! Tijdens de
viering wordt het lijdensverhaal van Jezus verteld en alle
aanwezigen krijgen een gezegende palmtak. Voor
kinderen is er kinderwoorddienst.
Na de viering houdt het kinderkoor Alle4 haar generale
repetitie.
→ Donderdag 18 april, 17.00 uur: Witte donderdag, de
dag dat Jezus zijn laatste avondmaal hield. Speciale
gebedsviering voor gezinnen waarin we aandacht
schenken aan de voetwassing en het laatste avondmaal.
→ Vrijdag 19 april, 11.00 uur: Kinderkruisweg. Diaken
Jos van Adrichem vertelt aan de hand van de schilderijen
die in de kerk hangen het verhaal van de kruistocht van
Jezus.
→ Zondag 21 april, 10.30 uur: Hoogmis van Pasen met
kinderkoor Alle4. Het grootste feest van het jaar met
een viering waar iedereen van harte welkom is. Na de
viering drinken we koffie en mogen de kinderen
paaseieren zoeken rondom de kerk.
VASTENACTIE 2019 VAN 6 MAART T/M 21 APRIL “
Water verandert alles !
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc
doortrekken of thee zetten. We staan er in Nederland
nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in
huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote
delen van de wereld is water ver weg en vaak onveilig.
Dat veroorzaakt talloze problemen op het gebied van
gezondheid, opleiding en scholing, economische
ontwikkeling: Vooral vrouwen en kinderen ondervinden
de gevolgen van het gebrek aan schoon en toegankelijk
water. Ze lopen dagelijks urenlang naar het
dichtstbijzijnde moeras, de rivier of het meer om water
te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan school of
om geld te verdienen.
Vastenactie 2019 vraagt om steun voor vier projecten
die schoon water dichtbij mensen brengen. En nodigt u
uit over grenzen te kijken. Niet naar de armen, maar
naar mensen die leven in armoedige omstandigheden.
Een subtiel verschil: we zijn allemaal gelijkwaardig. Door
de harde realiteit leven we echter met verschillende
kansen en vooruitzichten.
In de veertigdagentijd worden vasten-soepmaaltijden
gehouden waarmee we het Vastenactieproject steunen.
Data: Di 12 maart, 18 uur MED; Za 23 maart, 14.15 uur
Emmaus; Za 30 maart 18 uur Pastoor van Ars; Zo 7 april
12 uur, Titus Brandsma. Aanmelden bij de betreffende
geloofsgemeenschap. Paul Kuhlmann, Diaken

Za 30 maart 18.00-21.30 uur – Vastensoep maaltijd en
film ‘Maria Magdalena’
In de veertigdagentijd worden afwisselend in de 4
kerken vasten-soep maaltijden gehouden, op 30 maart
in onze kerk, waarvan de opbrengst ten goede komt aan
het Vastenproject. Na de maaltijd kijken we de film
‘Maria Magdalena’ [2018]. De laatste maanden van het
leven van Jezus worden hierin beschouwd door de ogen
van deze Bijbelse vrouw. Als voorbereiding op Pasen een
aanrader! Aanmelden voor soep en/of film op
pastoorvanars@p4ev.nl of 3257269. Vrijwillige bijdrage
voor vastenproject.
Vrijdag 8, 15, 22, 29 maart en 5, 12 april 15.00 uur –
Kruiswegmeditatie H. Pastoor van Arskerk
Elke vrijdagmiddag in de veertigdagentijd is er een
meditatieve bijeenkomst aan de hand van de staties van
de Kruisweg. Met beelden van verschillende
kunstenaars en teksten uit verschillende bronnen.
30/31 maart en 7 april – Paasbrodenverkoop
Op genoemde data kunt U de paasbroden (€5/stuk)
bestellen en betalen; levering op 14 april/palmzondag.
De winst komt ten goede aan het vastenproject. Ook
wordt een oecumenische Paaskalender (€4/stuk), met
inspirerende teksten voor elke dag vanaf Pasen tot en
met Pinksteren verkocht. De teksten zijn geschreven
door leden van het pastoraal team en dominees van de
PKN-gemeente in Den Haag Zuid.
17 maart – Informatie bedevaart Lourdes [sept 2019]
De informatiebijeenkomst over de bedevaart naar
Lourdes vindt [nogmaals] plaats op 17 maart na de H.
Mis. Informatie bij Cisca van der Sluijs: 06 28 32 73 88 en
Bart van Leeuwen: 06 46 28 22 96.
‘Laudato Si’ en verkiezingen.
In de pauselijke encycliek ‘Laudato Si’ [‘wees geprezen’,
2015] schrijft paus Franciscus:
‘Nooit hebben wij ons gemeenschappelijke huis slecht
behandeld en beschadigd als in de laatste twee
eeuwen’. En verder: ‘Het gaat er om de vooruitgang
opnieuw te definiëren. Het merendeel van de bewoners
van de planeet verklaart zich gelovig en dat zou de
godsdiensten ertoe moeten aanzetten met elkaar in een
dialoog te treden die gericht is op de zorg voor de
natuur, de bescherming van de armen, het bouwen aan
een netwerk van respect en broederschap’. De Paus legt
een verband tussen de eucharistie en duurzaamheid.
‘Deelname aan de Eucharistie op zondag heeft een
bijzondere betekenis. Deze dag wordt gezien als de dag

Ars Nieuwsbrief maart 2019
voor een gezondmaking van de relatie van het menselijk
wezen met God, met zichzelf, met de ander en met de
wereld. De zondag is de dag van de verrijzenis, de
“eerste dag” van de nieuwe schepping.[….] Bovendien
verkondigt deze dag “de eeuwige rust van de mens bij
God”.
Rust is een verruiming van de blik die het mogelijk
maakt weer de rechten van de ander te erkennen. Zo
verspreidt de rustdag, waarvan het middelpunt de
Eucharistie is, zijn licht over de hele week en moedigt
ons aan de zorg voor de natuur en de armen tot de onze
te maken’.
Dit voorjaar gaan we in Nederland naar de stembus:
voor Provincie en Waterschappen: zij gaan over belangrijke aspecten van ons ‘gemeenschappelijk huis’:
ruimtelijke ordening [hoe en waar bouwen we?], waterhuishouding, meer wegen en/of beter openbaar
vervoer, groen en/of asfalt, etc. Aspecten die niet bij de
grens ophouden, en waarbij wij rekening houden met
elkaar, ook in Europa. Uw stem telt: ‘democratie is een
opdracht’ [Tweede Kamer voorzitter Arib].
Ineke Giezeman
Wo 13 en 27 maart 10.00-11.15 uur – Bijbelcatechese
Op 13 maart 2019 beschouwen wij het evangelie
volgens Lucas, hoofdstuk 9, 28b - 36.
De gedaanteverandering. “Laten we drie Tenten
bouwen : Een voor U, een voor Mozes en een voor Elia”.
Uit de wolk klonk een stem die sprak: “Dit is mijn Zoon,
de Uitverkorene, luistert naar Hem”.
Op 27 maart 2019 beschouwen wij het evangelie
volgens Lucas, hoofdstuk 15,1-3 + 11-32.
“Redden wat er verloren ging”. De farizeeën verweten
Jezus dat Hij met tollenaars en zondaars omging. De
gelijkenis van de verloren zoon moet worden gezien in
de context dat barmhartigheid van de vader de goed-

heid en barmhartigheid van God uitbeeldt.
Pater Klemens Hayon SVD
Werkdagen in de veertigdagentijd, 16.30 uur – Vespers
Voor wie in de vastentijd meer tijd en aandacht aan het
geloof wil schenken, kan het fijn zijn om samen het
avondgebed (vespers) te bidden. Op elke werkdag van
do 7 maart t/m wo 17 april in de pastorie van MED.
Di 26 maart 19.30 uur – Lezing Engelen op iconen
Een dag na het hoogfeest van de 'Aankondiging van de
Heer' (Maria Boodschap), waarop we gedenken dat
Maria door de engel Gabriël wordt bezocht met de
boodschap dat zij Gods zoon ter wereld zal brengen,
verdiepen wij ons in engelen. Kunsthistorica en
iconografie-specialist Désirée Krikhaar vertelt daarover
in de pastorie van Maria van Eik en Duinen. Aanmelden
mariavaneikenduinen@p4ev.nl / 3979413.
Za 30 maart 10-15.30 uur - Maak zelf je huispaaskaars
in MED
Na een inleiding over de symboliek van de paaskaars ga
je zelf aan de slag om een eigen paaskaars te maken.
Voor de kaars [30 cm] en materiaal (was en verf) wordt
gezorgd, evenals voor de lunch. Bijdrage €20,- uiterlijk
28 maart aanmelden via mariavaneikenduinen@p4ev.nl
of 3979413.
Zo 17 maart – Afscheid van Claartje Vinkesteijn en
Roland Smeets in de Titus Brandsma
Na vele jaren actief te zijn geweest als vrijwilliger in
onze parochie hebben Claartje Vinkesteijn en Roland
Smeets besloten hun lidmaatschap van de beheercommissie van de Titus Brandsma te beëindigen. Het
parochiebestuur heeft grote waardering voor de
jarenlange inzet van beiden, voor en na de fusie.

Uitspraak van de maand
‘De kerk is pas kerk als zij er is voor anderen’
Uit: Gerarduskalender 1 maart 2019.
Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars:
070 - 325 72 69 / pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl / 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
Contactadressen:
Pastoraal Team: Pater Klemens Hayon E-mail: pater.klemenshayon@rkparochiedevierevangelisten.nl
Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten: maandag - vrijdag 09.00 - 13.00 uur,
Tel. 070 - 308 0414 E-mail: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl.
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