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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 

 

Wo 1 
10.30 

Nieuwjaar, Moeder van God 
Hoogmis door pater K Hayon, svd m.m.v. Leo Hartman, orgel 
voor Louis Berger 

Do 2  
 9.30 

10.00 

HH Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd; voor Henk Henkes 

Vr 3 
 9.00 
 9.30 

H Naam van Jezus 
H Mis door pater C van der Geest, svd; voor Reginald Toney 
Rozenhoedje 

Za 4 
 17.00 

H Faraïldis van Gent 
H Mis in Ars door pater K Hayon, svd 
voor mw D A van Wijk-Thoben 

Zo 5  
10.30 

Openbaring des Heren, Driekoningen 
Hoogmis door pastoor C Dernee m.m.v. Gemengd Koor Phoenix 
voor overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Franco Rigutto,  
Fred en Anke Snijdewint-Vos 

Di 7 19.00 Leerhuis pater F Vervooren, ocd 

Do 9 
9.30 

10.00 
11.00 

H Elizabeth van Ieper 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd; voor To van Daalhoff 
Katechese door pater K Hayon, svd 

Vr 10 
 9.00 
 9.30 

H Gregorius, bisschop van Nissa 
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Reginald Toney 
Rozenhoedje 

Za 11 
14.00 

  17.00 

H Daniël van Ethiopië 
H Mis in Uitzicht 
H Mis in Ars door pater K Hayon, svd m.m.v. Gezinskoor 
voor Francisca Büsscher 

Zo 12  
10.30 

 

Doop van de Heer 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Gemengd Koor Connection  
voor Frans de Jong, Els van Schaik-de Gooijer, Fietje van der Haagen, Gerry Jousma,  
Louis ten Bosch, Florian Mann 

Wo 15  
10.30 

H Hilaire de Poitiers, bisschop en kerkleraar 
H Mis in Tabitha door pastoor E van Waasdijk, em. 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochianen 

Do 16  
9.30 

10.00 

H Honorat, monnik van Lerins en bisschop 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd; voor Wies de Graaf 

Vr 17 
 9.00 
 9.30 

H Antonius Abt 
H Mis door pater K Hayon, svd; voor Greetje Kusters 
Rozenhoedje 
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Za 18 17.00 H Margit van Hongarije  Start Actie Kerkbalans 
H Mis in Ars door pater K Hayon, svd; voor Paul Stuyt 

Zo 19   
10.30 

Tweede Zondag door het Jaar  Start Actie Kerkbalans 
Woord- en Communie Dienst door diaken J van Adrichem 
m.m.v. Nathalie Vos, cantor en Leo Hartman, orgel 
voor Koos Franken  

Di 21  14.00 Leerhuis pater F. Vervooren, ocd 

Do 23   
9.30 

10.00 
11.00 

H Eusebius van Coryfe 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd; voor Sipke de Jong 
Catechese door K Hayon, svd 

Vr 24 
 9.00 

 
 9.30 

H Francois de Sales, bisschop, kerkleraar, patroon van schrijvers en journalisten  
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.  
voor levende en overleden parochianen van de Ars 
Rozenhoedje 

Za 25 
  17.00 

Bekering van H Paulus 
H Mis in Ars door pater K Hayon, svd m.m.v. Gezinskoor 
voor Gerard Bloem 

Zo 26  
10.30 

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

Do 30 
9.30 

10.00 

H Aldegonde, maagd 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd; voor Treesje van Bussel 

Vr 31 
 9.00 
 9.30 

H Jan Bosco, priester, stichter SDB 
H Mis door pastoor D Langerhuizen; voor Louis Berger 
Rozenhoedje 

Ars kroniek 

Op 19 december overleed in Tabitha mevrouw C.M. 
[Toos] Debacker-van der Marel (geb. 18 dec 1921). Het 
afscheid vond plaats op Westduin. 

Vrijwilligers 
Jayantha Kapuwatte heeft een oog-transplantatie 
ondergaan; wij wensen hem voorspoedig herstel. 
Anneke Klaver is voor revalidatie een paar weken in 
Nolenshaghe. Wij hopen dat ze snel weer naar huis kan.  

Reliek H. Pastoor van Ars 
Oplettende kerkgangers hebben het opgemerkt: in de 
jubileumviering op 22 december jl. droeg pater Hayon 
een reliek van de H. Pastoor van Ars. Deze is ons juist in 
de week voorafgaand aan het 50 jarig bestaan 
aangeboden door erven van een pater Leo van der Lee, 
die de reliek waarschijnlijk tijdens zijn verblijf in een 
Frans klooster ‘verworven’ heeft. De reliek stamt uit de 
19e eeuw. De komende weken gaan we proberen te 
achterhalen welke weg de reliek gegaan is voordat hij bij 
ons terecht kwam. Wij houden u daarvan op de hoogte.  
Op enig moment zal de reliek, die bestaat uit een stukje 
stof van het liturgische gewaad van de H. Pastoor van 
Ars, een speciale plek krijgen in de kerk. 

Collecte opbrengst 

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in de 
Pastoor van Ars kerk in december bedraagt € 1486,62. 

Kerkbalans 2019/2020 

Het jaar 2019 stond in het teken van herdenking van de 
inwijding van onze kerk 50 jaar geleden. De opbrengst 
van Kerkbalans laat de laatste jaren een licht stijgende 
trend zien. Daarvoor past een woord van dank aan de 
parochianen, die daarmee een duidelijk teken geven dat 
de H. Pastoor van Ars kerk er toe doet voor hen. Door 
uw bijdrage kunnen wij ons gebouw in stand houden en 
de kosten voor de liturgie dekken. We kunnen ook 
dankbaar zijn dat het rendement op het vermogen van 
de RK Parochie de Vier Evangelisten aangewend kan 
worden voor andere kosten (zoals personele lasten) te 
dekken. Wij rekenen erop dat ook in 2020 de positieve 
trend kan worden vastgehouden.  
 
In het weekend van 18/19 januari gaat kerkbalans 2020 
weer van start.   
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Om de vrijwilligers te bedanken die de enveloppen rond 
brengen is er op zaterdag 18 januari, bij aanvang van 
Actie Kerkbalans,  een high tea met muziek in de 
Emmaus kerk. Het programma die dag is als volgt:  
- om 12 uur luiden de klokken; 
- 13 uur H.Mis; 
- 14-15.30 uur high tea.  
Opgave bij pastoorvanars@p4ev.nl.  
Pastoraatsgroep en beheer-Commissie zullen evenals 
vorig jaar weer een beroep doen op aanwezigen in dit 
weekend en/of het weekend erna om enveloppen te 
bezorgen in zijn/haar buurt. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking! En geniet vooraf alvast van de High-tea!  

Is. van Woerden 
beheercommissie H. Pastoor van Ars kerk 

Zo 12 jan 12.15-13.00 uur – Nieuwjaarsconcert en lunch 

Na afloop van de viering met Connection op zondag 12 
januari bent U van harte welkom voor een lunch, 
gevolgd door een Nieuwjaarsconcert: verzorgd door het 
VIVA ensemble, bestaande uit Marjon van Es, Jaap de 
Wit en André Nolden. Een positieve, muzikale start van 
het nieuwe jaar met duetten en aria’s van Mozart en 
Mendelsohn. En natuurlijk een wals van Johan Strauss [a 
la André Rieu…..]. 
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Aanmelden bij 3257269 of pastoorvanars@p4ev.nl. 

Kinderwoord dienst 

Ook in 2020 gaan we door met kinderwoord-dienst: 
meestal tijdens de vieringen met Connection. In de 1e  
helft van 2020 zijn dat de volgende zondagen: 12 
januari, 9 februari, 8 maart, 12 april (Pasen!), 10 mei 
(waarschijnlijk 1e H. Communie, waarover U informatie 
vindt op de website van de parochie), 28 juni (let op: dit 
is afwijkend van gebruikelijk 2e zondag!) en op 12 juli 
(dan zingt het kinderkoor Alle4). Een woord van dank is 
hier op zijn plaats voor de ouders, zowel leden van 
Connection als andere, die dit mogelijk maken. 

Interreligieus Vredesgebed 

Elke eerste vrijdag van de maand om 13.30 uur in of bij 
de Emmaus kerk is er een interreligieus vredesgebed. In 
januari is die op vrijdag 3 januari om 13.30 uur.  

Di 7 jan 14-16 uur – Leerhuis 

Pater Vervooren vervolgt het Leerhuis over Dietrich 
Bonnhoeffer op dinsdag 7 januari om 14-16 uur in de 
Ars. Aanmelden niet nodig; u kunt ook nu nog instromen 
om de resterende 6 [van de 10] bijeenkomsten mee te 
doen; elke 1e dinsdag t/m juni. 

Do 9 en 23 jan 11-12 uur – Catechese  

Twee donderdagen in de maand geeft pater Hayon 
catechese onder het motto ‘wat hebben verhalen uit de 
bijbel mij te zeggen?’. Deze maand op donderdag  9 en 
23 januari van 11-12 uur, na de H. Mis van 10 uur in de 
Ars. Aanmelden niet nodig. 

Wo 16 jan 17-19 uur – Samen koken, samen delen 

Gezamenlijk koken in de pastorie van Maria van Eik en 
Duinen. Aanmelden bij mariavaneikenduinen@p4ev.nl, 
vrijwillige bijdrage. 

Ma 28 jan 20-21.30 – Bijzondere vrouwen in de bijbel 

Avond o.l.v. pastor Duncan Wielzen in MED. 

Nieuwsbrief digitaal 

Wilt U deze Nieuwsbrief maandelijks digitaal 
ontvangen? Stuur dan een bericht o.v.v. van uw naam 
en e-mail aan pastoorvanars@p4ev.nl, vul het formulier 
in op de website of meld u aan via 3257269. 

Toiletten 

De afgelopen dagen bleek de afvoer van de toiletten 
regelmatig verstopt. De vrees bestaat dat dit te wijten is 
aan een verstopping in het gemeentelijk riool. Het is op 
dit moment (24 december) niet duidelijk op welke 
termijn dit verholpen kan worden, mede i.v.m. de 
feestdagen.  
In geval van ‘hoge nood’ kunt u zich wensen tot de 
koster. 
 
 

 
 
 

Spreuk van de maand 

 ‘Alleen zolang wij God zoeken blijft onze ziel in leven.’ 
Gerarduskalender 30 december 2019 
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1969 – H. Pastoor van Ars kerk – 2019 

Het gouden jubileum van de H. Pastoor van Ars kerk is met een pontificale hoogmis zondag 22 
december gevierd. De bisschop van Rotterdam, mgr. Van den Hende, ging voor in de feestelijke 
viering, die als thema 'God met ons' had. De mis begon met een grote processie, waarbij ook het 
pas verworven reliek van H. Jean-Marie Vianney de kerk binnengedragen werd door pater Hayon.  
Het “vier-generaties-gelegenheidskoor”, samengesteld uit alle koren van de geloofsgemeenschap 
onder leiding van Natalie Vos, haalde alles uit de kast om de viering van een feestelijk tintje te 
voorzien.  
In zijn preek haalde de bisschop de parallel aan tussen kerk zijn en de aankondiging van Jezus’ 
geboorte aan Jozef. Zijn belangrijkste boodschap: je bent niet alleen ‘binnen’ kerk, maar ook 
buiten, en reik iemand de hand aan die het nodig heeft.  
Robert in den Bosch blikte in zijn dankwoord terug op de afgelopen 50 jaar, en overhandigde de 
bisschop het eerste exemplaar van het gedenkboekje dat de pastoraatsgroep heeft samengesteld. 
De vele aanwezigen, de vele vrijwilligers die zich voor de viering inzetten en de gezellige receptie na 
afloop, laat zien dat de H. Pastoor van Ars kerk een vitale geloofsgemeenschap is, waarbij met 
vertrouwen vooruit gekeken kan worden. 

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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