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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 

 

Di 1 14.00 Leerhuis pater F Vervooren, ocd 

Do 3  
9.30 

10.00 

H Gerardus van Brogne 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Truus van Büchem 

Vr 4 
9.00 

 
9.30 

H Franciscus van Assisi 
H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em 
voor Josee Mulder 
Rozenhoedje 

Za 5 17.00 H Mis in MED 

Zo 6 
10.30 

Zeven en Twintigste Zondag door het Jaar 
Woord en Communie Dienst door diaken J van Adrichem m.m.v. Kinderkoor Alle 4 
voor levende en overleden weldoeners van de parochie 

Do 10  
 9.30 

10.00 
 

11.00 

H Ghislain 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Wies de Graaf 
Katechese pater K Hayon, svd 

Vr 11 
 9.00 
 9.30 

H Gummarus van Lier 
H Mis door pater K Hayon, svd; voor Reginald Toney 
Rozenhoedje 

Za 12 
14.00 
17.00 

H Maria Del Pilár 
H Mis in Uitzicht; voor het welzijn van parochianen die meer thuis kunnen wonen 
H Mis in MED 

Zo 13  
10.30 

Acht en Twintigste Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pastoor C Dernee m.m.v. Schola Hans Jansen 
voor Els van Schaik-de Gooijer, Franco Rigutto, Reginald Toney, Gerry Jousma,  
Frans en Anna van Berkel en hun ouders en voorouders, Louis ten Bosch, Florian Mann 

Di 15 14.00 Leerhuis pater F Vervooren, ocd 

Wo 16  
10.30 

H Hedwig, hertogin van Silezië 

H Mis in Tabitha door pastoor E van Waasdijk, em. 
voor mw. DA van Wijk-Thoben 

Do 17  
9.30 

10.00 
 

11.00 

H Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Sipke de Jong 
Katechese pater K Hayon, svd  

Vr 18 
 9.00 
 9.30 

H Lucas, evangelist 
H Mis door pater C van der Geest, svd; voor Gerard Bloem 
Rozenhoedje 

Za 19 17.00 H Mis in MED 
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Zo 20  
10.30 

 
 
 
 

12.30 

Negen en Twintigste Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Phoenix 
voor: bij gelegenheid van een verjaardag, Louis Berger, Cees van der Stee, overleden 
ouders in den Bosch-van der Ende, Fietje van der Haagen, Florian Mann,  
Fred en Anke Snijdewint-Vos  
Collecte in kerk: Wereldmissiedag incl. kinderen 
Concertlezing ConCuore Consort/pater Vervooren 

Do 24  
9.30 

10.00 

H Antonio-Maria Claret y Clará, bisschop 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd; voor Gerard Bloem 

Vr 25 
 9.00 
 9.30 

H Crispijn, martelaar 
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Theodorus Kwee 
Rozenhoedje 

Za 26 17.00 H Mis in MED 

Zo 27   
10.30 

Dertigste Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pater K Hayon, svd m.m.v. het Parochie Koor  
voor Els van Schaik-de Gooijer, Gerry Jousma, Anneke van den Berg, Franco Rigutto 

Do 31  
9.30 

10.00 

H Alfons Rodríguez, sj, Hervormingsdag 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Sipke de Jong 

Collecteopbrengst 

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in de 
Pastoor van Ars kerk in september bedraagt € 802,47 en  
€ 171,75 voor de MIVA collecte. 

Ars kroniek 

Op 10 juli overleed Franco Rigutto [geb 13 juli 1935]; de 
uitvaart en begrafenis vonden in besloten kring plaats 
op St Jozef. 
Op 25 augustus overleed na een kort ziekbed Gré Boek-
Beijersbergen [geb 12 juni 1936]; zij was de drijvende 
kracht achter de ‘vrouwen van de 4 Evangelisten’ en 
decennialang duizendpoot in MED. 
Op 28 augustus 2019 overleed in Tabitha Greet Nadorp- 
Smith [geb. 30 juni 1925];  
Op 9 september overleed Cees van der Stee [geb 5 juli 
1931] na een lange en intensieve ziekteperiode. Vanuit 
Poeldijk kwamen hij en zijn vrouw Tony regelmatig naar 
de Ars en naar het Leerhuis van pater Vervooren. Het 
afscheid vond plaats op Oud Eik en Duinen. 
Op 12 september overleed thuis Josée Mulder-
Mittertreiner [geb 31 juli 1927]. Zij was jarenlang een 
trouw bezoekster van de vrijdagviering. De herdenking 
en het afscheid vonden plaats op Westduin.  
 
 
 
 
 
 

Op 9 oktober [15.30 uur] trouwen in de Ars kerk Johan 
Blonk en Antonia de Ruiter. Het huwelijk wordt 
oecumenisch voltrokken.  Johan is akoliet/koster in de 
Ars en in MED. Zij gaan wonen in de Goudreinetstraat 
187. 

Vrijwilligers 

Koffiedames/heren gevraagd 
Vanwege leeftijd en/of fysieke beperking dunt de 
koffiegroep in 2020 behoorlijk uit. Als ook U ervaart hoe 
belangrijk deze ontmoetingen op zondag na de H. Mis zijn 
en U bent 1x per 4 á 6 weken beschikbaar, meld U dan aan 
als vrijwilliger voor de koffiegroep bij Anneke Klaver 
(anneke.klaver@planet.nl / 4490583) of Trees Steens 
(3970523). 
 
Walter Jillissen, voorzitter van het parochiekoor, en 
Dieneke Delissen, bloemendame die wekelijks het fraaie 
altaarstuk maakt, zijn herstellende van een operatie, 
waarvan revalidatie wel enige tijd zal duren. Dat geldt ook 
voor Jan van der Lans, na een ongelukkige val van zijn 
brommer. Wij bidden voor allen voor geheel herstel.  
 
Op 6 oktober treedt kinderkoor Alle 4 weer op in de W&C 
viering die zondag. 

  

mailto:anneke.klaver@planet.nl
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Kinderwoorddienst 

Elke zondag is er in de parochie een kinderwoorddienst 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. We lezen met hen 
de Evangelielezing uit de kinderbijbel en we bespreken met 
elkaar wat dit voor het dagelijks leven betekent. We zijn 
voor de Dienst van de Tafel weer terug in de kerk. Jij komt 
toch ook? 

• 1ste en 3e zondag: in de Emmaus en Maria van Eik en 
Duinen. 

• 2e en 4e zondag: in de Titus Brandsma. 

• 2e zondag (wanneer Connection zingt): in de Pastoor 
van Ars; m.u.v. 13 oktober en 8 december. 

Zo 6 oktober 15.00 uur – Marialof 

Het bestuur van de Broederschap nodigt alle leden en 
belangstellenden, in de Mariamaand oktober, uit voor 
een plechtig Lof met Rozenkransgebed op zondag 6 
oktober a.s. in het Willibrordushuis, Oude Molstraat 35 
in Den Haag. Aanvang 15.00 uur. 
Dit is de afsluitende plechtigheid van het Haagse 
bedevaartseizoen én jubileumjaar 2019 en wij hopen 
dat velen hierbij aanwezig kunnen zijn. Deelname is 
kosteloos, aanmelding niet nodig én neem gerust een 
belangstellende mee. Het Willibrordushuis is te bereiken 
met de tram 16 (halte Gravenstraat). 

Za 20 oktober 12.30-13.30 uur – Concertlezing SEREEN 
VERLANGEN IN TURBULENTE TIJDEN 

Op zondagmiddag 20 Oktober 2019 vindt er een 
concertlezing plaats van het ConCuore Consort uit 
Amsterdam met pater Frans Vervooren. Al enige jaren 
maken zij op initiatief van de mezzosopraan Corine van der 
Beek muziek omlijst met mijmeringen. Deze concertlezing 
wil inspireren en bemoedigen en staat in het kader van het 
50-jarig jubileum van de Pastoor van Arskerk. 
In de monumentale architectuur van Aldo van Eyck klinkt 
de Italiaanse muziek van Friedrich Handel (Silete Venti) en 
Giovanni Caprioli in een bijzondere akoestiek. 
Het ConCuore Consort bestaat uit Nora Terwey (hobo), 
Jeanne Adams (viool), Suzanna Royé (viool), Margaritha 
Adams (cello). 
Ter versterking van de inwendige mens krijgt U tijdens de 
koffie na afloop van de H. Mis en vooraf aan het concert 
een krentenbol o.i.d.. Vrij toegang, een bijdrage welkom. 
 
 
 
 
 

Wo 23 oktober 10.15-16.30 uur – Geloofs- en 
Ontmoetingsdag in de Emmaus  

De dag begint met een feestelijke eucharistieviering, 
daarna is er koffie, thee en lekkers met aansluitend de 
lunch. In de middag is er een ontspannend programma. Als 
afsluiting is er Marialof. 
Aanmelding uiterlijk 18 oktober bij het CPS (cps@p4ev.nl 
of 3080414). Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.  
 
Er worden vrijwilligers gezocht voor praktische 
werkzaamheden als stoelen/tafels verplaatsen, broodjes 
smeren etc. alsmede voor het gelegenheidskoor [voor de 
H. Mis in de ochtend] en als gastheer/-vrouw gedurende 
de dag. Aanmelding als vrijwilliger, met vermelding wat U 
wilt/kunt doen, graag uiterlijk 2 oktober bij het CPS. 
Uitgebreidere informatie vind U in de Spirit. 

Do 31 oktober 11.00 uur – Leven in het Hiernamaals 

Pater Klemens Hayon houdt in de Ars kerk, met 
Allerheiligen en Allerzielen in het vizier, een inleiding over 
het Leven na de Dood. Na de inleiding gaan we hierover in 
gesprek en eten een broodje [vrijwillige bijdrage]. 

Za 2 november 10.30-13.30 uur – Allerzielen in de Ars 

Inmiddels traditie, dit jaar de vierde keer: U bent na de 
Viering van Allerzielen hartelijk welkom voor koffie, lunch 
en concert.  
U kunt misintenties voor de viering die dag opgeven op de 
lijsten die t.z.t. in de Bergerie liggen, dan wel aan Marga 
van Leest: mlangehenkel@live.nl. Aanmelding voor de 
lunch graag via pastoorvanars@p4ev.nl of de Ars telefoon 
3257269. Nabestaanden van parochianen die afgelopen 
jaar vanuit de Ars zijn uitgedragen ontvangen een aparte 
uitnodiging. 

Parels van Loosduinen 

Op 21 september jl. bezochten ruim 100 buurtbewoners de 
H. Pastoor van Ars kerk in het kader van Parels van 
Loosduinen. Het weekend ervoor vonden eveneens ruim 
100 mensen de weg naar de Ars kerk tijdens Open 
Monumentendagen. Met ‘parels’ krijgen buurtbewoners 
gelegenheid hun bijzondere hobby of passie te delen. Er 
waren 6 ‘parels’ present in de Bergerie. Een daarvan 
verwoordde dat het de leukste en beste presentatie-plek 
en -dag was die ze ooit had meegemaakt. Veel bezoekers 
namen deel aan de rondleiding door de kerk. 
  

mailto:cps@p4ev.nl
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Zing mee in kerst-projectkoor van Connection!  

Kom mee zingen in het kerst-projectkoor van koor 
Connection. Iedereen die kan zingen in de leeftijd 18-47 
jaar is welkom, noten kunnen lezen is niet noodzakelijk. 
In acht repetities studeren we een volledig vierstemmig 
kerstrepertoire in, van bekende meezingers als ‘stille 
nacht’, lichte muziek als ‘Star Carol’ tot meer klassieke 
stukken als ‘alleluia’. 
 
De repetities zijn elke dinsdagavond vanaf 12 november 
van 20.00 uur tot 22.00 uur in de H. Pastoor van Ars kerk 
aan de Aaltje Noordewierstraat 4. 
 
We starten het project met een gezellige kick-off op 
zondagmiddag 10 november van 13.30 uur tot 15.30 uur. 
Tijdens deze bijeenkomst maken we kennis met elkaar, 
krijgt iedereen het repertoire en zullen we een eerste 
aanzet geven met het instuderen van de liederen. 
We werken toe naar een uitvoering in de Pastoor van Ars 
kerk tijdens de nachtmis op kerstavond, 24 december om 
22.00 uur  
 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wil je je inschrijven of 
meer informatie hebben: 
Stuur een mail naar kerstkoor@koorconnection.nl  
 
Connection is een gezellig koor met ongeveer 25 
enthousiaste leden in de leeftijd van 20-47 jaar. We 
repeteren elke dinsdagavond in de Pastoor van Ars kerk in 
Den Haag en verzorgen daar iedere maand een viering. Je 
kunt ons  ook op andere plekken tegenkomen: we doen 
ieder jaar mee aan (zang)activiteiten, zoals festivals of we 
gaan op koorweekend. We zingen een divers repertoire: 
van liturgisch tot pop, van éénstemmig tot vierstemmig. 
Kijk ook op www.koorconnection.nl. 

Za 19 oktober – Viering priesterjubileum H. Flohr 

Op zaterdag 19 oktober vier ik in Nederland dat ik op 9 
oktober 1979 in Rome tot priester ben gewijd. 
De viering bestaat uit een eucharistieviering, een 
concert en een Indisch buffet en vindt plaats in de 
parochiekerk Open Hof, Hesseplaats 441 3069 EA 
Rotterdam-Ommoord (metrohalte Hesseplaats). 
Het is mij een genoegen om u als parochianen van 
vroegere parochies waar ik werkzaam mocht zijn te 
ontmoeten.  
Het programma ziet er als volgt uit: 
13.00 uur jubileummis in de kerkzaal 
14.30 uur koffiepauze met gebak  
15.00 uur Angklungconcert  
16.00 uur receptie met lopend buffet 
17.30 uur einde programma 
Mocht u willen gebruik maken van het buffet dan meldt 
u zich met naam aan bij 
secretariaat@christoffelparochie.nl met vermelding 
‘buffet jubileum pastor Flohr’. 

Huub Flohr 
 
 
 
 
 

Spreuk van de maand 

 ‘Je lichaam hoort alles wat je geest zegt… 
blijf positief’ 

Gerarduskalender 8 oktober 
 
 
 
 
 

 

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 
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