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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 29-2 17.00 H Mis in MED  

Zo 1 
10.30 

Eerste Zondag van de Vasten 
Hoogmis in Titus Brandsma kerk - Kamperfoelieplein 

Do 5  
 9.30 

10.00 
11.00 

H Casimir 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd; voor Anneke Swart 
Catechese door pater K Hayon, svd  

Vr 6 
 9.00 
 9.30 

H Coleta Boilet 
H Mis door pater C van der Geest, svd; voor Rietje Zaat 
Rozenhoedje 

Za 7 
 17.00 

HH Perpetua en Felicitas  
H Mis in Ars door pater K Hayon, svd; voor Willem van der Kooi 

Zo 8  
10.30 

Tweede Zondag van de Vasten 
Hoogmis door pater K Hayon, svd m.m.v. Connection 
voor het zilveren bruidspaar van Woerden-Giezeman, voor Els van Schaik-de Gooijer,  
Fietje van der Haagen, Louis ten Bosch, Florian Mann, Gerry Jousma, Sipke de Jong,  
Lyd Goes-Kluiters 

Di 10 14.00 Leerhuis pater F Vervooren, ocd 

Do 12 
9.30 

10.00 

H Simeon de Nieuwe Theoloog 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd, voor Lyd Goes 

Vr 13 
 9.00 
 9.30 

H Rodrigo van Cordoba, priester en martelaar 
H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em.; voor Tonny en Ab Smits 
Rozenhoedje 

Za 14 
  14.00 

17.00 

H Matilda van Duitsland 
H Mis in Uitzicht voor Rudger en Jan Kurvers  
H Mis in Ars door pater K Hayon, svd; voor Anneke van den Berg-den Dunen 

Zo 15  
10.30 

 

Derde Zondag van de Vasten 
W&C viering door diaken P Kuhlmann  m.m.v. Gezinskoor 
voor parochianen die niet meer thuis kunnen wonen 

Di 17 14.00 Leesgroep o.l.v. pater F Vervooren, ocd 

Wo 18  
10.30 

H Cyrillus van Jeruzalem 
H Mis in Tabitha door pastoor EJ van Waasdijk, em.; voor Jeanne van Zaalen 

Do 19  
9.30 

10.00 
11.00 

H Jozef 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd; voor de jarige Marie José Berger  
Catechese door K Hayon, svd  

Vr 20 
 9.00 

 
 9.30 

St Jan van het Sabbasklooster 
H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em.  
voor Theresina van Melle 
Rozenhoedje 
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Za 21  
17.00 

St Benedictus 
H Mis in Ars door pater K Hayon, svd; m.m.v. gezinskoor; voor mw D.A. van Wijk-Tholen 

Zo 22   
10.30 

Vierde Zondag van de Vasten 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Parochie Koor 
voor Els van Schaik-de Gooijer, Gerry Jousma, Fred en Anke Snijdewint-Vos, Louis Berger, 
overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Lyd Goes-Kluiters 

Do 26   
9.30 

10.00 

H Ludger van Münster 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd; voor Rietje van Bussel 

Vr 27 
 9.00 
 9.30 

H Rupert, bisschop van Salzburg 
H Mis door pater K Hayon, svd; voor Theresina Nederpel 
Rozenhoedje 

Za 28  
17.00 
18.00 

H Madeleine de la Croix 
H Mis in Ars door pater K Hayon, svd; voor Wies de Graaf 
Vastensoep en film 

Zo 29  
10.30 

Vijfde zondag van de Vasten 

Hoogmis door pastoor C Dernee m.m.v. het Filipijns Koor 
voor Lyd Goes-Kluiters, Reginald Toney 

Collecte opbrengst 

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in de 
Pastoor van Ars kerk in de gehele maand januari 
bedraagt € 1275.56 en in de maand februari € 1157.86. 

Ars kroniek 

Op 11 februari overleed in Tabitha Thea Groenewege-
van Hest op 86 jarige leeftijd. De uitvaart vond plaats op 
17 februari vanuit MED.  
Op 19 februari overleed Lyd Goes-Kluiters (geb 
7.11.1925) in Tabitha. Lyd was bijna 20 jaar, vanaf de 
oprichting van ‘de deurwachten’ in 1990, wekelijks 
paraat in de pastorie van de Ars. Zij ontving bezoekers 
met koffie en met hartelijkheid, een eigenschap die haar 
zo eigen was.  

Kruiswegmeditatie in de Ars 

Elke vrijdagmiddag in de veertigdagentijd is er van 15.00 
tot 16.00 uur een meditatieve bijeenkomst aan de hand 
van de kruiswegstaties, gecombineerd met muziek en 
kunst, van verschillende bronnen. Aanmelden niet 
nodig. Datums: 6, 13, 20, 27 maart en 3 april.  

Samen bidden van de verspers in de veertigdagentijd 

Elke werkdag om 16.30 uur in Maria van Eik en Duinen. 

Di 3 en 17 maart 14.30-16.30 uur – In gesprek met 
Bijbelse vrouwen 

In een oecumenisch aanbod van 4 middagen wordt 
telkens een Bijbelse vrouw belicht:   
Op 3 maart staat Tabitha centraal, op 17 maart Hannah.  
locatie: 3e: Bergkerk, 17e: Praethuys [Titus Brandsma].  
Aanmelden: 070-7790724, ds Martine Nijeveld. 

Do 5 en 19 maart 11-12 uur – Bijbelcatechese 

Op donderdag 5 maart beschouwen wij het evangelie 
volgens Matheus 17,1-9. De gedaanteverandering. “Als 
Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een 
voor Mozes en een voor Elia”. Mozes en Elia: De 
vertegenwoordigers van de Wet en de Profeten.   
Op 19 maart beschouwen wij het evangelie volgens 
Johannes  9,1-41. Genezing van een blindgeborene. 
Johannes verhaalt het feit van de genezing van de blinde 
zo uitvoerig omdat hij duidelijk wil maken, dat Jezus het 
licht der mensen is. 

Zo 15 maart 14-16.30 uur – Oriëntatiedag Vronesteyn  

Wie overweegt een diaken of priesteropleiding te gaan 
volgen is van harte welkom op de jaarlijkse informatie-
dag van Vronesteyn. Informatie en aanmelding: 
06-27140117 /  diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl / 
priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl. 

Za 28 maart 18 uur – Vastensoep/Vastenactie 2020  

Op Aswoensdag 26 februari jl. is de vastentijd 
begonnen. Een tijd van bezinning en soberder leven. In 
deze veertigdagentijd worden afwisselend bij de vier 
geloofsgemeenschappen vasten-soepmaaltijden 
gehouden, op 28 maart in de Pastoor van Ars kerk. Met 
de opbrengst daarvan steunen we het 
Vastenactieproject.  
Aanmelden bij pastoorvanars@p4ev.nl of 3257269. 
 
De overige vastensoep maaltijden zijn op: Dinsdag 3 
maart, 18.00 uur, MED; Zaterdag 14 maart, 14.15 uur 
Emmaus; Zondag 22 maart, 12.00 uur Titus Brandsma; 

mailto:diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl
mailto:priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl
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Deze Vastenactie steunen we projecten die 
beroepsonderwijs aanbieden. Met deze projecten 
stellen we mensen in staat te werken aan een betere 
toekomst: “Iedereen, overal ter wereld, een waardig 
bestaan.” (Uit de folder over de Vastenactie 2020). 

Za 28 maart 19 uur – Film ‘Il vangelo secondo Matteo’ 

Aansluitend aan de vastensoep is er om 19 uur de 
passende film: ‘Il vangelo secondo Matteo’: 
De filmklassieker uit 1964 van Pier Paolo Pasolini, die 
door velen gezien wordt als de mooiste bijbel-verfilming 
ooit. Opgenomen in het arme zuiden van Italië met 
alleen amateurs als acteurs.  En met letterlijke citaten 
uit het Evangelie van Matteus, zonder enige toevoeging.  

Za 21/Zo 22 maart – Stille Omgang Amsterdam 

Ter herdenking aan het ‘Mirakel van Amsterdam’ [1345] 
waar op wonderbaarlijke wijze de H. Hostie van een 
zieke werd behouden en ook in het vuur onaangetast 
bleef, vindt de [139e] bedevaart plaats in de 
avond/nacht van 21 op 22 maart. Vertrek uit Voorburg 
rond 21.30,  terugkeer tussen 2 en 3 uur ’s nachts. 
Informatie en aanmelding [vóór 12 maart]: 3876701 of 
dehaagsebedevaarten@gmail.com. Kosten € 16 pp. 
Flyers in de Bergerie. 

Zo 29 maart 15 uur – Dramma per Musica, 
zeventiende-eeuwse muziek voor de passietijd 

Ensemble Archipel voert op Buitenplaats Doornburgh in 
Maarssen 2 passiewerken uit: Le Reniement de Saint 
Pierre van Marc Antoine Charpentier (1636-1704) en het 
Oratorio per la Settimana Santa van Luigi Rossi (1598-
1653). Toegang € 17,50; inclusief bezoek aan de 
tentoonstelling ‘Het eeuwige leven’.  
Tickets via https://www.buitenplaatsdoornburgh.nl  
 
Vóór Bach werden al in de 17e eeuw muzikale drama’s 
gecomponeerd met de gebeurtenissen op Goede Vrijdag 
als onderwerp. Het Oratorio per la Settimana Santa, 
gecomponeerd in Rome rond 1640, geldt als de oudst 
bekende Passie. Verwant in stijl is Le Reniement de Saint 
Pierre (rond 1655).  Beide stukken ademen de geest van 
die tijd, waarin de kunsten werden ingezet om de 
christelijke boodschap aanschouwelijker en 
aansprekender te maken.  Het stuk van Charpentier 
volgt het Evangelie van Mattheus en concentreert zich 
op de verloochening van Jezus door Petrus. In het stuk 
van Rossi ligt de nadruk op de uitlevering van Jezus. 
Meer informatie: www.archipel-online.com 
 

Wo 10 juni – Bezoek  aan de relieken van H. Bernadette  

De schrijn met de relieken van de heilige Bernadette van 
Soubirous (Lourdes), komt dit jaar naar Nederland. Het 
bisdom Rotterdam verwelkomt de relieken van 7 t/m 11 
juni in de HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal. Voor 
onze Parochie is woensdag 10 juni (11 uur) gereserveerd 
om in de kathedraal de eucharistie te vieren en de 
relieken te bezoeken. Bij voldoende belangstelling wordt 
er een bus geregeld voor deze kleine ‘bedevaart’. 
Vertrek rond 9.30 uur; terugkomst rond 14.30 uur. Eigen 
bijdrage afhankelijk van aantal deelnemers. Aanmelding 
uiterlijk 13 maart a.s. bij 3080414 of cps@p4ev.nl. U 
ontvangt medio mei bevestiging en details.    

Vr 6 maart 14 uur – Wereldgebedsdag in MED 

Op 6 maart vinden wereldwijd oecumenische 
gebedsbijeenkomsten plaats, waar dezelfde noden voor 
God gebracht worden, dezelfde gebeden worden 
gebeden en dezelfde Schriftgedeelten gelezen. De 
liturgie is voorbereid door christenen in Zimbabwe.   

Paasbroden actie 

In de weekenden van 14/15, 21/22 en 28/29 maart kunt 
U weer uw heerlijke paasbrood bestellen en betalen. U 
ontvangt een betaalbewijs waarmee u het Paasbrood op 
5 april kunt afhalen. De opbrengst is ten bate van het 
Vastenproject.  

Za 28 maart 10-14.30 – Zelf een huispaaskaars maken 

Bij voldoende belangstelling kunt U op 28 maart  
huispaaskaarsen maken in MED. Aanmelden uiterlijk 25 
maart bij 3979413 of mariavaneikenduinen@p4ev.nl. 

Santiago de Compostella, Column van een pelgrim 
Deel 1: De weg 

Een oude wijsheid leert dat ieder zijn eigen weg vindt in 
het leven. We weten niet hoe het pad vóór ons eruit zal 
zien. Vele van de honderdduizenden pelgrims, die 
jaarlijks (350.000 in 2019) op bedevaart naar Santiago 
de Compostella gaan, zullen merken dat de weg pas 
ontstaat tijdens het gaan.  En bij aankomst ervaren dat 
het niet gaat om het doel, maar om de weg er naartoe. 
De geldigheid van dat adagium ga ik zelf ervaren als ik 
eind maart in Madrid aan de Camino de Santiago, begin. 
In deze column hoop ik u hiervan deelgenoot te maken, 
u te vertellen over de voorbereiding, over de ervaringen 
onderweg, over de mooie dingen en over de 
teleurstellingen, over  vriendschap en over liefde. Moge 
deze column u inspireren bij het vinden van uw eigen 
weg. Van mijn kant wil ik u vragen te bidden voor een 
succesvolle voorbereiding, voor geloof en volharding. 

Herman Goudriaan (akoliet en koster in de Ars) 
 

mailto:dehaagsebedevaarten@gmail.com
https://www.buitenplaatsdoornburgh.nl/
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Goede Week en Pasen 

Vanaf Palmzondag 5 april tot en met 1e Paasdag gaat 
pater dr. F. Vervooren, ocd voor in onze kerk. 
❖ Op Palmzondag, 5 april, 10.30 uur, hoopt het koor 

Phoenix zijn 40 jarig jubileum bij en met ons te 
vieren. 

❖ Op Witte Donderdag, 9 april, 19 uur, is er 
Eucharistieviering met handwassing;  
m.m.v. Leo Hartman. 

❖ Op Goede vrijdag 10 april, 15 uur, Plechtigheden met 
beperkte kruisweg; m.m.v. Leo Hartman; 
bloemenhulde na afloop!   
Deze viering wordt bovendien omlijst door de 
mezzosopraan Corine van der Beek, begeleid door 
hoorn of piano/orgel, met de volgende liederen: 

• Sacre Lamentazioni [Venerdi Sera] van Giovanni 
Paolo Colonna. 

• Stabat Mater van Giovanni Felice Sances. 
❖ Paaswake zaterdag 11 april, 21.30 uur,  

Eucharistieviering met ontsteking van de Paaskaars, 
m.m.v. gregoriaans koor Gaudete. 

❖ 1e Paasdag zondag 12 april, 10.30 uur, 
Eucharistieviering m.m.v. Koor Connection.                
Het koor zingt tijdens een inspirerende viering waar 
we groots vieren dat Jezus leeft. Voor kinderen is er 
een kinderwoorddienst. Houd je ook van zingen en 
ben je tussen de 20 en de 47 jaar? Kom eens kijken 
bij de repetities: elke dinsdagavond van 20 tot 22 
uur; www.koorconnection.nl.  

Kinderkoor Alle4 zingt op Palmzondag 5 april in MED.  

Zing je mee? Alle kinderen van 5 t/m 13 jaar zijn van 
harte welkom! Aanmelden: jessicatenbosch@gmail.com  
of marianbosch1976@gmail.com.  
We repeteren op: 

• Wo 18 maart, 14:30-15:15 (Bestuurskamer/Ars) 

• Do 26 maart, 19:00-19:30 (Bergerie/Ars) 

• Woe 1 april, 15:00-15:30 (Maria van Eik en Duinen. 
Voorafgaand kun je vanaf 14:00 uur Palmpasen 
stokken maken voor de viering op Palmzondag) 

• Zo 5 april, 09:15-09:45 (voorafgaand aan de viering) 

Vijf communicantjes in de Ars 

 
In de viering van zondag 9 februari hebben de 5 
communicantjes zich voorgesteld: Christiaan, Boris, Luc, 
Juno en Abel hebben elk een pagina van een 
vriendenboekje ingevuld en in het grote boek geplakt. 
Zij bereiden zich met veel enthousiasme voor op het 
ontvangen van de eerst H. Communie op 10 mei 2020. 
Het project ‘Ik ben bij je’ wordt gevolgd en na elke 
bijeenkomst wordt de ‘ladder’ voorin de kerk een beetje 
meer gevuld. Zo kunt u ook zien wat ze zoal hebben 
geleerd en geknutseld!   

Jessica ten Bosch & Marian Bosch 

 
 

Spreuk van de maand 

‘gij zijt het zout der aarde’ [Matteus 5, 13-16]: 
Steekt uw lamp niet onder de korenmaat, maar 
wees licht voor andere mensen, door uw goede 

werken

 

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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