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Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars 
 
 

 
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 9.30 Rozenhoedje)  3e Wo 10:30 H Mis in Tabitha 

 
Do 2 

  9.30 
10.00 

H Athanasius, aartsbisschop van Alexandrië 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, SVD;  
voor het welzijn van de parochianen die niet meer thuis kunnen wonen 

Vr 3 
 9.00 
 9.30 

H Philip, apostel 
H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em.; voor Anneke Swart 
Rozenhoedje 

Za 4 
  17.00 

H Floriaan, Dodenherdenking 
H Mis in Ars door pater K Hayon, SVD; voor Paul Stuyt 

Zo 5  
10.30 

Derde Zondag van Pasen 
Hoogmis door pastoor C Dernee m.m.v. Gezinskoor 
voor Florian Mann, Reginald Toney, Fred en Anke Snijdewint-Vos, overleden ouders Van Schaik-van 
Breukelen 

Di 7 14.00 Leerhuis olv pater F Vervooren, ocd 

Do 9 
9.30 

10.00 

H Maria van de wonderen 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Treesje van Bussel 

Vr 10 
9.00 
9.30 

St Job, aartsvader 
H Mis door  pastoor EJ van Waasdijk, em; voor Willem van der Kooi 
Rozenhoedje 

Za 11  
14.00 
17.00 

HH Abten van Cluny  
H Mis in Uitzicht; voor het welzijn van de parochianen die niet meer thuis kunnen wonen 
H Mis in Ars door pater K Hayon, SVD m.m.v. Gezinskoor; voor Rietje Zaat 

Zo 12  
10.30 

Vierde Zondag van Pasen, Roepingenzondag 
Woord en Communie Dienst / jongerenviering door diaken J van Adrichem 
voor Louis ten Bosch, Els van Schaik-de Gooijer 

Wo 15 
  10.00 

10.30 

H Isidoor, patroon van boeren en tuinders 
Catechese door pater K Hayon, SVD in Ars 
Tabitha H Mis door pastoor E van Waasdijk, em. 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochianen 

Do 16 
 9.30 

10.00 

H Simon Stock, carmeliet 
Rozenhoedje 
H Mis door pater k Hayon, SVD; voor Theresina van Melle 

Vr 17 
9.00 
9.30 

H Pascal Baylon, OFM 
H Mis door pater K Hayon, svd; voor Henk Vos 
Rozenhoedje 

Za 18  
17.00 

H Johannes I, paus 
H Mis in Ars door pater K Hayon, SVD; voor Isabel Sevat 

Zo 19  
10.30 

Vijfde Zondag van Pasen 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Phoenix 
voor Louis Berger, Fred en Anke Snijdewint-Vos; overleden ouders In den Bosch-van der Ende,  
Gerry Jousma, Fietje van der Haagen 

Do 23  
 9.30 

10.00 

H Didier van Langres 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, SVD 
voor overleden ouders 
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Vr 24 
 9.00 
 9.30 

H Simeon de Styliet de Jongere 
H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em; voor levende en overleden weldoeners van de parochie 
Rozenhoedje 

Za 25  
17.00 

H Beda Venerabilis, monnik en kerkleraar 
H Mis in Ars door pater K Hayon, SVD m.m.v. Gezinskoor; voor Florian Mann 

Zo 26  
10.30 

Zesde Zondag van Pasen 
Hoogmis door pater K Hayon, SVD m.m.v. het Parochie Koor 
voor Louis Berger, Mw DA van Wijk-Thoben, Gerard Bloem, Gerry Jousma, Ria van der Ham-van der 
Maarel, Els van Schaik-de Gooijer 

Wo 29 10.00 Catechese door pater K Hayon, SVD 

Do 30  
10.30 

Hemelvaart 
Hoogmis door pater K Hayon, SVD m.m.v. Leo Hartman aan het orgel 
voor Wies de Graaf 

Vr 31 
 9.00 
 9.30 

Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth 
H Mis door pater C vd Geest, SVD; voor Els van Schaik-de Gooijer 
Rozenhoedje 

Collecteopbrengst 

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in de 
Pastoor van Ars kerk in de periode 28 maart - 14 april 
2019 bedroeg € 1201,35. 

Ars-kroniek 

Op 9 april overleed Jeanne Heemskerk op de gezegende 
leeftijd van 93 jaar. Zij was jarenlang vrijwilligster in de 
Paulus kerk. De laatste jaren woonde zij in Tabitha; de 
begrafenis vond plaats op 16 april op het St. Jozef 
kerkhof. 
Op 9 februari was het 10 jaar gelden dat Henk 
Hartzheim begon met het vrijwillig opruimen van 
zwerfvuil in zijn wijk. Voor zijn grote inzet en toewijding 
hierbij ontving hij op 3 april de Haagse stadsspeld uit 
handen van Wethouder Rachid Guernaoui. Na een 
persoonlijke toespraak spelde hij Henk de 
onderscheiding op en overhandigde hij  een oorkonde 
van B&W, getekend door Burgemeester Pauline Krikke, 
vergezeld van een mooie bos bloemen. Chapeau Henk! 
Welverdiend. 

Wat zegt Pasen ons? 

Om het Joodse paasfeest te vieren kwam Jezus op 
Palmzondag Jeruzalem binnen op een jonge ezel, nog 
nooit bereden. Zo schrijft de evangelist Lucas. Jezus 
kwam dus in nederigheid en eenvoud, dienstbaar. En 
niet als een koning met macht, die zou immers te paard 
gekomen zijn. Misschien dat de Joden hem daarom niet 
als de Messias zagen, die zij verwachtten en nog steeds 
verwachten? Hij was er immers niet in geslaagd ‘vrede 
op aarde’ te bewerkstelligen? Zijn talrijke volgelingen 
zagen hem wél als de Koning die komt in de naam van 
de Heer. Zij riepen ‘Vrede in de Hemel en eer in den 
hoge’. Zij spreidden als eerbetoon hun mantels uit en 
prezen de wonderen die zij gezien hadden. Het mocht 
niet baten. Die volgelingen zijn wij nu. Voelen wij ons 

aangesproken als Jezus op Palmzondag zegt: ‘Als zij [de 
leerlingen] zwijgen, zullen de stenen roepen’? Hij 
voorzag zijn dood, en spoort ons aan niet te zwijgen:  
Over de verlossing van de dood die hij door zijn dood 
voor ons gebracht heeft. Pasen leert ons dat de dood 
nooit het laatste woord heeft. Sterven heet immers 
‘over-lijden’.   

Wo 15 en 29 mei 10.00-11.15 uur – Bijbelcatechese  

Op 15 mei beschouwen wij het Evangelie volgens 
Johannes 13, 31-33a+34-35: Jezus kondigt Zijn 
Hemelvaart aan. “Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u 
zijn, Gij zult Mij zoeken en zoals Ik tot de Joden gezegd 
heb: Waar ik heen ga kunt ge niet komen, zo zeg ik 
thans tot u”.  
Op 29 mei beschouwen wij het evangelie volgens 
Johannes 17, 20-26. Jezus bidt voor alle gelovigen. 
“… opdat ze allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij 
en Ik in U; dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld 
gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.” Op 30 mei 2019 is 
het “’s-Heeren Hemelvaart”; ook daar zullen wij 
aandacht aan besteden.     Pater Klemens Hayon SVD 

Za 4 mei – Dodenherdenking  

Op 4 mei is er in Maria van Eik en Duinen om 19.30 uur 
een oecumenische dienst ter herdenking aan hen die 
door oorlogsgeweld en terreur zijn omgekomen. 
Aansluitend kranslegging bij het oorlogsmonument. 

Za 18 mei 10-15 uur – Kunst in de kerk 

Op zaterdag 18 mei kan iedereen een kunstwerk komen 
maken, ter expositie tijdens het pinksterweekend (8-10 
juni). Met de inspiratie van het pinksterverhaal biedt de 
pastorie van MED ruimte als atelier. U brengt uw eigen 
materialen en gereedschap mee, maar voor wie wil 
schilderen, zijn tegen betaling van €5,-, een canvas 
paneel en acrylverf beschikbaar. Geef bij aanmelden 
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s.v.p. aan of u hier gebruik van wilt maken. Voor een 
lunch wordt gezorgd. Aanmelden uiterlijk 15 mei bij 
3979413 of  mariavaneikenduinen@p4ev.nl. 

Zo 12 mei 12 uur - Lichtweg (van Pasen naar 
Pinksteren)  

Speciaal voor kinderen die zich voorbereiden op de 
eerste heilige communie wordt op zondag 12 mei om 
12.00 uur (dus niet op 26 mei zoals in het jaarboekje 
staat), na de jongerenviering van 10.30 uur in de H. 
Pastoor van Ars kerk de zogenaamde Lichtweg 
gehouden. Het verhaal met presentatie van beelden van 
wat er gebeurde vanaf de verrijzenis van Jezus tot en 
met het Pinksterfeest is eigenlijk een vervolg op de 
Kruisweg. Want het verhaal stopte niet op Goede 
Vrijdag, het ging verder. Kom kijken, luisteren en 
meedoen!  

Wo 12 juni – High tea 

De high tea in de pastorie van MED, gepland voor 
woensdag 22 mei, wordt verschoven naar 12 juni, van 
14 tot 16 uur. 

18-26 september – Bedevaart naar Lourdes 

De bedevaart naar Lourdes, van 18 t/m 26 september 
a.s. heeft als thema: ‘Gelukkig de armen, want voor 
jullie is het Koninkrijk van God.’ Het belooft een 
prachtige reis met de bus te worden. Zo zullen we de 
Kathedraal van Reims en het plaatsje Vézelay bezoeken, 
met zijn monumentale basiliek. En natuurlijke alle 
inspirerende vieringen in Lourdes meemaken. Ook 
bezoeken we Nevers, waar de Heilige Bernadette ligt en 
op de terugweg bezoeken we Rocamadour. Als afsluiting 
hebben we een viering in de kathedraal van Chartres. 
Voor meer informatie liggen er folders in de Bergerie. U 
gaat toch ook mee?? Werkgroep Bedevaarten; Cisca van 
der Sluijs; 06-28327388. 

Do 30 mei – Bedevaart op Hemelvaartsdag 

Op Hemelvaartsdag, 30 mei vindt in de vroege 
ochtenduren de jaarlijkse bedevaart, vanuit alle Haagse 
katholieke kerken, te voet naar de ruïne op de 
begraafplaats Oud Eik en Duinen, plaats. De ruïne is het 
restant van de eens florerende Haagse 
bedevaartsplaats. 

De pelgrims komen er even voor 7.00 uur aan, brengen 
een bezoek aan de ruïne en vieren vervolgens samen de 
eucharistie. De vertrektijd vanuit de H. Pastoor van Ars 
is om 06.00 uur. Vanuit de andere kerken: Emmaus: 
05:45 uur; MED: 06:15 uur; Titus Brandsma: 06:45 uur. 
 
 

 

Spreuk van de maand 

 ‘Goede Vrijdag is niet goed omdat Christus stierf, maar omdat de afstand tussen de 
mensen en God verkleind werd’ 
Stefan Sanders in Trouw, 17 april 2019. 

  

mailto:mariavaneikenduinen@p4ev.nl
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H. Pastoor van Ars kerk 1969-2019: programma 
In Kijkduin staat sinds 1969, de H. Pastoor van Ars kerk:  Een uniek sacraal gebouw, 
ontworpen door Aldo van Eyck. Tijdens de viering van de liturgie is de kerk, die geen kerk 
lijkt, het mooist. Maar ook op andere momenten bent U welkom. Zoals elke donderdag na 
de H. Mis van 10 uur en elke vrijdag na de H. Mis van 9 uur voor koffie en een praatje.  
Afgelopen maand is de kerk schoon gespoten, waardoor ze er weer goed uitziet.  
Daarmee komt de kerk nog beter tot zijn recht als op zaterdag 15 juni van 21.00-22.30 uur 
de sacrale architectuur van de kerk extra benadrukt wordt door lichtinstallaties, binnen én 
buiten. Studenten van de opleiding architectuur in Amsterdam hebben onze kerk 
uitgekozen als hun (af)studeer opdracht. 
 
Op zondag 4 augustus [10.30-15.30] gedenken we tijdens de 4e ‘abdijdag’ de naamgever van 
onze kerk: de heilige Johannes Marie Vianney, ofwel Pastoor van Ars [nabij Lyon]: 
Barmhartigheid was zijn kenmerk. Deze Abdijdag staat de religieuze betekenis van de 
architectuur van de Ars kerk centraal. 
 
Op 14/15 september bent U welkom tijdens de Open monumentendagen. 
 
Op zaterdag 21 september staan de deuren open voor ‘parels van Loosduinen’, met een 
traktatie [hapje/drankje] voor de buurt. Aansluitend om 17 uur H. Mis, gevolgd door film en 
een broodje met soep.  
 
Op 2 november staan we tijdens de viering van Allerzielen stil bij onze geliefden die ons 
ontvallen zijn en troosten we elkaar daarna bij een lunch, met muzikale begeleiding. 
 
Op vrijdag 20 december gedenken wij dat de kerk 50 jaar geleden officieel werd ingewijd, 
met na de H. Mis van 09.00 uur, een aangeklede koffie voor de vrijwilligers e.a. parochianen. 
 
Op zondag 22 december [10.30 uur] komt de bisschop van Rotterdam, mgr. van den 
Hende, samen met de gelovigen de H. Mis vieren, uit dankbaarheid voor deze 50 jaar.   

 

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 - 12.30 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 

 

mailto:pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl
http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/
mailto:pater.klemenshayon@rkparochiedevierevangelisten.nl
mailto:cps@rkparochiedevierevangelisten.nl
file:///C:/Marcus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/Gebruiker/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/E85JS13C/pastoor.van.ars.kijkduin@gmail.com
mailto:niels@nielsvrolijk.nl

