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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 

 

Za 1 17.00 H Mis in MED 

Zo 2  
10.30 

Zevende Zondag van Pasen 
Woord- en Communiedienst door diaken P Kuhlmann m.m.v. Gezinskoor 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochianen 

Di 4 14.00 Leerhuis o.l.v. pater F Vervooren, OCD 

Wo 5 10.00 Catechese door pater K Hayon, SVD in Ars 

Do 6 
9.30 

10.00 

H Norbert, stichter van de Norbertijnen 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, SVD 
voor Fred en Anke Snijdewint-Vos 

Vr 7 
9.00 

 
9.30 

St Robert van Newminster, abt 
H Mis door pater C van der Geest, SVD 
voor Willem van der Kooi 
Rozenhoedje 

Za 8  
14.00 

 
17.00 

Vigilie van Pinksteren 
H Mis in Uitzicht 
voor pater Rutger Kurvers, OSA en zijn broer Jan 
H Mis in MED 

Zo 9  
10.30 

Hoogfeest van Pinksteren Collecte voor de Nederlandse Missionarissen 
Hoogmis door pater K Hayon, SVD m.m.v. Connection 
voor Louis Berger, Louis ten Bosch, Frans de Jong, Reginald Toney, Florian Mann, 
Els van Schaik-de Gooijer, Gerry Jousma, Ria van der Ham-van der Maarel en Sipke de Jong 

Ma 10  
10.30 

Tweede Pinksterdag 
Gezamenlijke Viering Vier Evangelisten m.m.v. Leo Hartman, orgel 
voor Koos Franken en Sipke de Jong 

Wo 12 10.00 Catechese door pater K Hayon, SVD in Ars 

Do 13 
 9.30 

10.00 

H Antonius van Padua 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, SVD 
voor Theresina van Melle 

Vr 14 
9.00 

 
9.30 

H Liduina, maagd, patrones van chronische zieken 
H Mis door pater K Hayon, SVD; 
voor Truus van Büchem 
Rozenhoedje 

Za 15 17.00 H Mis in MED 

Zo 16  
10.30 

H Drie Eenheid  Deurcollecte voor het Aandachtscentrum 
Hoogmis door pater C van der Geest, SVD 
voor Fred en Anke Snijdewint-Vos, overleden ouders in den Bosch-van der Ende,  
Gerry Jousma, Fietje van der Haagen, Reginald Toney en Sipke de Jong 
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Wo 19  
10.30 

H Romuald, stichter van de camaldulenzerorde 
Tabitha H Mis door pastoor E van Waasdijk, em. 
voor overleden ouders 

Do 20  
 9.30 

10.00 

H Florentina van Sevilla 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, SVD 
voor Ursula Simon 

Vr 21 
 9.00 

 
 9.30 

H Aloysius van Gonzaga, jesuïet 
H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em. 
voor levende en overleden weldoeners van de parochie 
Rozenhoedje 

Za 22 17.00 H Mis in MED 

Zo 23  
10.30 

Sacramentsdag 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. het Parochie Koor 
voor Els van Schaik-de Gooijer, Louis Berger, Mw D.A. van Wijk-Thoben, Florian Mann en 
Gerard Bloem 

Do 27  
10.30 

H Cyriel van Alexandrië, bisschop en kerkleraar 
H Mis door pater K Hayon, SVD 
voor Wies de Graaf 

Vr 28 
 9.00 

 
 9.30 

H Ireneüs van Lyon, bisschop en kerkleraar 
H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em. 
voor Rietje Zaat  
Rozenhoedje 

Za 29 17.00 H Mis in MED 

Zo 30  
10.30 

Dertiende Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pater K Hayon, SVD m.m.v. Gregoriaans Koor Gaudete 
voor Gerry Jousma en Fred en Anke Snijdewint-Vos 

Collecteopbrengst 

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in de 
Pastoor van Ars kerk tot en met 19 mei bedraagt  
€ 766,71. 

De parochiële diaconie doet een beroep op u! 

Een onderdeel van de diaconie is er de voedsel- en 
kledingbank. Echter er is meer nodig en daarbij kan 
worden gedacht aan: 
- Houdbaar voedsel 
- Dames- en herenschoenen 
- Kleding in alle maten 
- Huisraad 
- Handdoeken en linnengoed 
- Kinderkleding 
- Speelgoed. 
Dertig tot veertig gezinnen in onze parochie zijn 
afhankelijk van onze hulp; dus kijk eens goed of u nog 
bruikbare goederen in huis hebt, die u zelf niet meer 
gebruikt. U kunt de (minder omvangrijke) goederen 
deponeren achter in de Bergerie. Doorgaans op dinsdag 
worden de goederen vervoerd naar de Emmauskerk.  
 

Als u moeite hebt met het vervoeren van de goederen, 
dan kunnen deze ook bij u thuis worden opgehaald. Dat 
gebeurt dan op dinsdagochtend tussen 08.30 uur en 
09.30 uur. Gaarne hiervoor contact opnemen met Nico 
Rongen: ronge142@planet.nl of met een van de leden 
van de Pastoraatgroep. U kunt ook zelf de goederen 
afleveren bij Emmauskerk, Leyweg 930, op dinsdagen 
vóór 10.30 uur. 
 

Wo 5 juni – Bijbels Culinair  

Op 5 juni wordt in MED een maaltijd bereid met gebruik 
van een aantal ingrediënten die je in verhalen uit de 
Bijbel tegenkomt. Wie mee wil helpen koken is om 
16.30 uur welkom in de pastorie van Maria van Eik en 
Duinen. Rond 18.00 uur gaan we aan tafel. Tijdens de 
maaltijd zullen we de betreffende verhalen lezen en 
erover in gesprek gaan.  
Aanmelden uiterlijk 3 juni bij 3979413 of  
mariavaneikenduinen@p4ev.nl. o.v.v. telefoonnummer 
en e-mailadres. Een vrijwillige financiële bijdrage voor 
deze activiteit wordt op prijs gesteld. 

mailto:ronge142@planet.nl
mailto:mariavaneikenduinen@p4ev.nl
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Wo 5 en 12 juni 10.00-11.15 uur – Bijbelcatechese  

Het Evangelie van de zondag volgend op de woensdag 
vormt de basis van deze Bijbelcatechese. Het Evangelie 
wordt in het tijdsbestek waarin dit is geschreven 
geplaats en de diepgang wordt bereikt door de dialoog 
in de groep. Ter vergelijking, in H. Mis op zondag duurt 
de preek meestal 10 tot 12 minuten, maar in het kader 
van deze catechese zal ongeveer een uur worden 
uitgetrokken voor nadere uitleg en vooral bezinning. 
Op 5 juni beschouwen wij het Evangelie volgens 
Johannes 14, 15-16 + 23b-26: “Als gij Mij liefhebt, zult ge 
mijn geboden onderhouden”. De Heilige Geest zal u 
bijstaan. De helper die de Vader in Mijn naam zal 
zenden.  
Op 12 juni gaan we in op de tekst van Johannes 16, 12-
15: “handelend over de nieuwe heilsorde die zal 
ontstaan door de dood en verrijzenis van Christus. De 
bijstand van de Heilige Geest die hier in de eerste plaats 
aan de apostelen wordt beloofd, strekt zich 
vanzelfsprekend ook uit over hun volgelingen”. 

Pater Klemens Hayon SVD 
 

Za 15 juni 21.00 uur – Spectaculair lichtspel op en in de 
Pastoor van Ars kerk 

Studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten verzorgen op zaterdagavond 15 juni een 
bijzonder lichtspel op en in ons kerkgebouw. Alle 
parochianen en buurtbewoners zijn van harte 
uitgenodigd dit evenement bij te wonen. De toegang is 
gratis.  
De vijftien studenten van de Academie van Bouwkunst 
en de Academie voor Theater en Dans ontwerpen 
speciale belichtingen van het kerkgebouw. Zij zijn 
geïnspireerd door architect Aldo van Eyck, die in 1963 
de unieke contouren van de Pastoor van Ars-kerk 
tekende. Niet voor niets is onze kerk een 
gemeentemonument en staat het op de nominatielijst 
voor de status van rijksmonument.  
De studenten sluiten met hun lichtspel aan bij de 
unieke, architectonische kenmerken van het gebouw. 
Het belooft een kunstzinnig hoogtepunt te worden, 
vijftig jaar nadat de kerk in gebruik is genomen. Een 
feestelijk moment, dat U niet mag missen… 
 

Za 15 en zo 16 juni – Tijdcollecte 

In alle vier de geloofsgemeenschappen van de parochie 
zal na de vieringen gedurende dit weekeinde een 
“tijdcollecte” worden gehouden. U kunt dan een briefje 
invullen waarop u aangeeft of u begin oktober een 

dagdeel mee zou willen doen aan een sociale (b.v. 
praatje/spelletje) of praktische (karweitje) activiteit.  
Ook kunt u aangeven of u een karweitje in of om uw 
huis zou willen laten uitvoeren of behoefte heeft aan 
een bezoekje van iemand vanuit de parochie.  
De tijdcollectebriefjes kunnen tot 1 juli a.s. worden 
ingeleverd in de daarvoor bestemde “'doos” in de kerk. 
In “Spirit” treft u meer informatie over dit initiatief aan. 
 

Vr 21 t/m zo 23 juni – Bezinningsweekend in de 
Norbertijnenabdij 

Voor het bezinningsweekend in de Norbertijnenabdij te 
Hierden (zie “Spirit” nr. 2 van dit jaar) zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Op woensdagavond 12 juni a.s. 
wordt aan de deelnemers nadere informatie over het 
weekend verstrekt. Als u wilt deelnemen, houdt deze 
avond dan alvast vrij. Na aanmelding ontvangt u een 
uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst. 
Aanmelden bij CPS: 3080414 of cps@p4ev.nl. 
 

Do 27 juni 16.45 uur – Spirituele strandwandeling 

Vanaf 16.45 uur verzamelen we ons in de Pastoor van 
Arskerk om daar om 17.00 uur te starten met een kort 
meditatief moment. Daarna gaan we te voet naar het 
strand voor een spirituele wandeling aan de branding.  
Tussen 19.30 en 20.00 uur zijn we weer terug bij de 
Pastoor van Arskerk. Gezien het tijdstip van de 
wandeling, is het aan te raden vooraf iets gegeten en 
gedronken te hebben of iets te eten en te drinken mee 
te nemen. 
 

Za 6 juli – City-Brielle-City bedevaart 

Op zaterdag 6 juli 2019 
wordt de Nationale 
Bedevaart naar Brielle 
gehouden. Voor het 
negende 
achtereenvolgende jaar 
gaan wij onze eer betonen 
aan de Martelaren van 
Gorkum. Heel katholiek 
Den Haag kan zich hierbij 
aansluiten. We herdenken 
dat 19 geestelijken in 1572 

in Brielle werden gemarteld en opgehangen, omdat ze 
weigerden hun geloof in de eucharistie en trouw aan de 
paus af te zweren. Het thema van de bedevaart dit jaar 
is: ‘Geroepen’. 

mailto:cps@p4ev.nl
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Meer informatie bij Kees Nusteling (3063811) of Lore 
Olgers (3244118).  
Aanmelden bij parochiesecretariaat Sterre der Zee: 
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl. Deelname kost  
€ 20,- , vóór vertrek over te maken op NL71 ABNA 0891 
4039 65 t.n.v. E.C.M. Olgers-van Schie onder vermelding 
van ‘Brielle bedevaart’.  
 
Programma Bedevaart Brielle 
9.00 uur vertrek bus bij de Emmauskerk 
11.00 uur Pontificale Hoogmis met Mgr. J.H.J. van den 
Hende als hoofdcelebrant.  
De lunchpauze is onmiddellijk na de viering.  
13:30 uur Rozenkransgebed, hier aan parallel een 
jongerenprogramma.  
14:30 uur Kruisweg in de Ommegang rond het 
Martelveld.   
15:30 uur Vesperviering, processie en pelgrimszegen. 
Onmiddellijk na de zegen verzamelen we vóór de kerk 
voor de terugreis naar Den Haag.  
Rond 18:00 uur verwachten we terug te zijn in Den Haag 
 

Op 22 december komt de bisschop van Rotterdam,  
mgr van den Hende, samen met de gelovigen de H. Mis 
vieren, uit dankbaarheid voor deze 50 jaar.  

Bij het 25 jarig bestaan werd getwijfeld of de kerk de 50 
jaar zou halen. Dankzij de inzet van circa 100 vrijwilligers 
door de jaren heen, ook nu, dankzij geldelijke bijdragen 
van gelovigen, én in krachtig geloof is dat toch mogelijk 
gebleken. Mede dankzij de inspiratie bijna 30 jaar van 
Pastoor Louis Berger [overleden op 7 juli 2017]. En sinds 
2012 in verbondenheid met de andere 3 kerken die deel 
uitmaken van de RK Parochie de Vier Evangelisten. Als U 
nog geen deelnemer bent aan ‘Kerkbalans’ is een 
eenmalige of jaarlijkse geldelijke bijdrage uiteraard 
welkom [zie rekeningnummer in de aftiteling onder 
‘kerkbijdragen’]. 

Zo 4 augustus – Jaarlijkse Abdijdag Heilige Pastoor van 
Ars 

Op 4 augustus zullen we voor de vierde keer een 
“Abdijdag” organiseren op de naamdag van de Heilige 
Jean-Marie Vianney.  
 
In 2019 staat de Abdijdag in het kader van 50 jaar 
kerkgebouw Heilige Pastoor van Ars en besteden we 
aandacht aan kerkarchitectuur als verbeeldingsweg naar 
het Geheim van het leven (God). 
De dag begint met een Heilige Mis om 10.30 uur. Na de 
gebruikelijke koffie, zal er in de Bergerie een feestelijke 
lunch worden geserveerd, gevolgd door een muzikaal 
intermezzo. 
 
Het middagprogramma omvat een lezing over de 
architectuur van de kerk, gevolgd door het 
getijdengebed en de dag wordt rond 15.30 uur 
afgesloten met een borrel/hapje. 

Robert in den Bosch 

 

 
 
 

Spreuk van de maand 

 ‘Geluk is niet krijgen waar je zo naar 
verlangde, geluk is waarderen wat je 

hebt’ 
H. Lidwina van Schiedam 

 
 
 
  
 
 

 
 

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:parochiesecretariaat@rkdenhaag.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

