
 Ars Agenda oktober 2020 
 R.K. Parochie de Vier Evangelisten 

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 in MED  Do 10:00 H Mis + Rozenhoedje 

Zo 10:30 Hoogmis / W&C  Vr  9:00 H Mis en Rozenhoedje 

 

Do 1 
9.30 

10.00 

H Theresia van Lisieux  
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Lyd Goes-Kluiters  

Vr 2 
9.00 

 
9.30 

HH Engelbewaarders  
H Mis door pater C vd Geest, svd 
voor de jarige Nel van Vlijmen 
Rozenhoedje 

Za 3 17.00 H Mis in MED 

Zo 4  
 

10.30 
 

Zeven en Twintigste Zondag door het 
Jaar  
Woord en Communiedienst door 
pastoraal werker D Wielzen 
m.m.v. Leo Hartman, orgel 
voor de zielenrust van de overleden 
parochianen 

Di 6 14.00 Leerhuis Pater F Vervooren, ocd  
‘Leren het goede te zien’ 

Do 8 
9.30 

10.00 
 

11.00 

H Palatias, martelares 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Gerard Dirkse  
Catechese door pater K Hayon, svd in 
Bergerie  

Vr 9 
9.00 

 
9.30 

H John Henry Newman, kardinaal  
H Mis door  pastoor E v Waasdijk 
voor Francisca Büsscher 
Rozenhoedje 

Za 10 17.00 H Mis in MED 

Zo 11   
10.30 

Acht en Twintigste Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pastoor C Dernee met 
Eerste H. Communie m.m.v. Connection 
voor Louis ten Bosch, Florian Mann, Els 
van Schaik-de Gooijer, Gerry Jousma,  
Maria van Luyn-Wösten 

Do 15   
9.30 

10.00 

H Teresa van Avila 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Treesje van Bussel 

Vr 16 
9.00 

 
9.30 

H Hedwig, hertogin van Silezië 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Ursula Simon 
Rozenhoedje 

Za 17 17.00 H Mis in MED 
 
 

Zo 18  
 

10.30 

Negen en Twintigste Zondag door het 
Jaar                           
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
m.m.v. Leo Hartman, orgel 
voor een jarige uit dankbaarheid, Louis 
Berger, Fietje van der Haagen 
overleden ouders in den Bosch-van der 
Ende, Sipke de Jong 
Collecte Wereldmissiedag, incl. kinderen 

Do 22   
9.30 

10.00 
 
 
 

11.00 

Zalige Johannes Paulus II, paus 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor de heer Harren en zijn 
achtergebleven echtgenote mw Harren-
van Riel 
Catechese door Pater K Hayon, svd in 
Bergerie 

Vr 23 
9.00 

 
9.30 

H Jan van Capestrano, ofm 
H Mis door pastoor E v Waasdijk 
voor Fred en Anke Snijdewint-Vos 
Rozenhoedje  

Za 24 17.00 H Mis in MED 

Zo 25  
10.30 

Dertigste Zondag door het Jaar 
door pater K Hayon, svd 
m.m.v. Leo Hartman, orgel 
voor de jarige organist, voor Frans en 
Anna van Berkel, hun ouders en 
voorouders, Els van Schaik-de Gooijer, 
Gerry Jousma, Corry Vogels,  
Alice de Paauw, Gerard Bloem 

Do 29   
9.30 

10.00 

H Zenobius van Sidon 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Theresina Nederpel 

Vr 30 
9.00 

 
9.30 

H Lucanus van Lagny 
H Mis door pastoor D Langerhuizen 
voor Willem van der Kooi 
Rozenhoedje 

Za 31 17.00 H Mis in MED 

Zo 1 nov 
10.30 

 
 

15.00 

Allerheiligen 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
voor overleden families Barendse-van 
Paasen 
Herdenkingsdienst voor Allerzielen door 
diaken P Kuhlmann met Requiem van 
Fauré 
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Kerkbalans 

Ditmaal een schriftelijk verslag inzake Kerkbalans: Tot nu 
toe hebt U ondanks corona meer dan verwacht bijgedragen 
aan Kerkbalans.  Een enkeling heeft onder dankzegging aan 
de diverse acties rondom Pasen, de livestream, de 
telefoontjes naar parochianen, het Maria boekje etc 
besloten de bijdrage 2020 zelfs te verhogen, waarvoor 
hulde! Dat neemt niet weg dat we achterlopen t.o.v. ons 
jubileumjaar 2019. Wilt U nog eens naar uw bijdrage kijken?  
Het rekeningnummer is NL58INGB0002395749 t.n.v. H. 
Pastoor van Ars kerk.  
Wat de collectes betreft zijn wij u erkentelijk dat we 
regelmatig papiergeld aantreffen in de collecte mand. 
Waardoor er toch sprake is van een redelijke opbrengst, 
zeker in het licht van geringer kerkbezoek. Maar ook dat kan 
geenszins het gemis/het tekort van de maanden maart t/m 
juni compenseren. Het is fijn dat we met alle 
voorzichtigheid op zondag weer samen kunnen vieren. 
Aarzelt U niet mij aan te spreken als u vragen of 
opmerkingen hebt. 

Is. van Woerden, Beheer-commissie Pastoor van Ars kerk 

Misdienaars-dag bisdom Rotterdam 

Charlie van Zijl ging met Marcus Switzar op 12 september jl. 
naar de Misdienaars dag van het bisdom Rotterdam. Hij 
schrijft hierover: ‘het was heel leuk. Ik keek er al een tijdje 
van te voren naar uit. Ik ben samen met Marcus als 
begeleiding met de trein naar Bodegraven gegaan: de 
Misdienaars was in een modern gebouwtje naast de Kerk. 
Daar gingen wij verzamelen met vele andere Misdienaars en 
Acolieten van alle leeftijden. De Bisschop van het Bisdom 
Rotterdam liep er ook rond. Voor de kinderen t/m 12 was er 
een speurtocht in de Kerk. Voor de kinderen van 12 tot 18 
was er een quiz over allerlei vragen. En voor de ouderen 
was er Catechese samen met de Bisschop. Daarna kregen 
wij nog wat drinken en een koekje en trokken wij onze albes 
aan en togen en superplies. Als afsluiting hadden wij een 
gezamenlijke H. Mis met alle Misdienaren en Acolieten 
voorop met wierook en de Bisschop en de Pastoor helemaal 
achteraan. Zelf mocht ik met Marcus samen als een na 
laatste achterin lopen. 4 Misdienaren en een coördinator, 
de Pastoor en de Bisschop gingen het Altaar op en de rest 
ging zitten in de Kerk. De lector kwam ook vanuit de Kerk. 
Het was een mooie Mis. Ik ben ook nog op de foto geweest 
met de Bisschop. Het was erg leuk’. 

1e H. Communie 11 oktober:  

Op 11 oktober doen Christiaan, Boris, Luc, Juno en Abel hun 
eerste H. Communie in de H. Pastoor van Ars kerk. Zij en 
hun familie verheugen zich daar enorm op, na het uitstel 
van een ½ jaar.  
 
 
 

Die dag is alle aandacht voor de 1e communicantjes. Dat 
betekent dat de stoelen op de eerste rij tegenover het 
Ambo niet te gebruiken zijn, omdat de kinderen en hun 
ouders de eerst rijen zullen bezetten. Er wordt naar 
gestreefd elders stoelen voor ouderen te plaatsen. Komt U 
in elk geval een kwartier van tevoren zodat er voldoende 
tijd is om iedereen een goede plek te geven. Aanmelden via 
www.meevieren.nl of via de Ars telefoon 3257269 is 
natuurlijk nog beter. We gaan er vooralsnog van uit dat de 
capaciteit toereikend is, maar: 
vol =vol. 

Catechese op do 8 en 22 oktober van 11-12 uur 

Pater Klemens Hayon hervat de catechese in de Bergerie: op 
8 en 22 oktober na de H. Mis. Onderwerp is het evangelie 
van de volgende zondag:  
Op 8 oktober het Evangelie van 11 oktober, Matheus 22, 1-
14: De onwillige genodigden. Het gaat over het 
bruiloftsfeest. De genodigden die weigeren te komen zijn 
een beeld van degenen die de uitnodiging tot het 
messiaanse heil door Jezus gepredikt niet aanvaarden.  
Op 22 oktober het Evangelie van 25 oktober, Johannes 10, 
22-30: Als Gij de Messias zijt, zeg het ons dan rond uit. Zoals 
wij allen weten heeft Jezus zich zelf nooit de Messias 
genoemd. ‘Ik en de Vader zijn, Wij zijn één’. 

Zondagmiddag 1 november: Allerzielen 
Herdenkingsdienst met Requiem van Fauré. 

In de ochtend van 1 november vindt om 10.30 uur de 
gebruikelijke Hoogmis t.g.v. Allerheiligen plaats. In de 
namiddag (circa 15 uur) is er een Herdenkingsdienst t.g.v. 
Allerzielen. Daarin wordt het requiem van Fauré uitgevoerd 
door het ensemble Archipel o.l.v. Anneke Huitink. 
Nabestaanden van parochianen die het afgelopen jaar zijn 
overleden krijgen hierover nog apart bericht, evenals 
degenen die het herdenkingskruisje van het voorafgaande 
jaar meekrijgen. Het Requiem wordt verwerkt in de dienst 
en eindigt met ‘in Paradisum’. 
Faure zei over zijn requiem:  "Alles wat ik kon opbrengen op 
religieus gebied heb ik in het Requiem gestopt…” en "het is 
gezegd dat mijn Requiem niet de angst voor de dood uit, 
iemand noemde het een slaapliedje voor de dood. Maar zo 
zie ik de dood, als een blijde overlevering en een streven 
naar de blijdschap hierboven, in plaats van een pijnvolle 
ervaring”. 

Aanmelden via pastoorvanars@p4ev.nl of tel 3257269 
wordt op prijs gesteld; Vol=vol. Nadere informatie in de 
agenda van november. 

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars: 
 070 - 325 72 69 / pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl / www.rkparochiedevierevangelisten.nl 

- Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:  
NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. de Vier Evangelisten o.v.v. naam, datum én Pastoor van Ars 

http://www.meevieren.nl/
mailto:pastoorvanars@p4ev.nl
mailto:pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl
http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/

