
 Ars Agenda november 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 Ars  Do 10:00 H Mis en Rozenhoedje 

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

 

Za 31/10 17.00 H Mis in MED  

Zo 1  
10.30 

 

Allerheiligen 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
m.m.v. Winfried Verwey  
voor overleden families Barendse-van 
Paasen, Louis Berger en Marie José 
Berger, Aty van Woerden 

Ma 2  
10.30 

 

Allerzielen 
Hoogmis door pater K Hayon, svd 
m.m.v. Leo Hartman aan het orgel 
voor Aty Lintel-Romijn,  
Annemij van Roon 

Di 3 14.00 Leerhuis Pater F Vervooren, ocd  
‘Leren het goede te zien’; digitaal 

Do 5 
 

9.30 
10.00 

HH Elizabeth en Zacharias,  
ouders van St Jan de Doper  
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Gerard Dirkse  

Vr 6 
9.00 

 
9.30 

H Leonard van Noblat, kluizenaar 
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.  
voor Rietje Zaat 
Rozenhoedje 

Za 7 
 17.00 

H Willibrord, bisschop van Utrecht 
H Mis in ARS door Pater K Hayon, svd 
voor Fred en Anke Snijdewint-Vos 

Zo 8   
10.30 

Twee en Dertigste Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pater K Hayon, svd 
m.m.v. Leo Hartman aan het orgel 
voor Louis ten Bosch, Florian Mann, 
Gerry Jousma, Maria van Luyn-Wösten,  
Lyd Goes-Kluiters, Annemij van Roon 
Collecte Willibrordzondag 

Do 12   
 

9.30 
10.00 

H Lebuïnus van Deventer, 
geloofsverkondiger 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochianen 

Vr 13 
9.00 

 
9.30 

H Didacus van Alcala, franciscaan 
H Mis door pater C van der Geest, svd  
voor Corry Vogels en Alice de Paauw 
Rozenhoedje 

Za 14 
 17.00 

H Veneria van Rome 
H Mis in ARS door pater K Hayon, svd 
voor levende en overleden weldoeners 
van de parochie 
Collecte Diaconie 

Zo 15  
10.30 

Drie en Dertigste Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pater K Hayon, svd 
m.m.v. Leo Hartman aan het orgel  
voor Aty Lintel-Romijn, Marie José 
Berger, Els van Schaik-de Gooijer, Fietje 
van der Haagen, overleden ouders in den 
Bosch-van der Ende, Sipke de Jong, 
Annemij van Roon 
Collecte Diaconie en Werelddag van de 
armen 

Do 19   
9.30 

10.00 

H Obadja, profeet 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd  
voor de heer Harren 

Vr 20 
9.00 

 
9.30 

H Nerses van Perzië 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Fred en Anke Snijdewint-Vos 
Rozenhoedje  

Za 21 
 17.00 

Opdracht van Maria in de Tempel 
H Mis in ARS door pater K Hayon, svd 
voor het welzijn van parochianen die 
niet meer thuis kunnen wonen 
Collecte Jongeren 

Zo 22  
10.30 

Christus Koning van het Heelal 
Hoogmis door pater K Hayon, svd 
m.m.v. Octet ACHT (o.v.b.) 
voor Gerry Jousma, Lyd Goes-Kluiters, 
Annemij van Roon 
Collecte Jongeren 

Do 26   
9.30 

10.00 

H Jan Berchmans, sj 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Reginald Toney 

Vr 27 
9.00 

 
9.30 

Maria, Icoon van het Teken 
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em. 
voor Willem van der Kooi 
Rozenhoedje 

Za 28 
 

 17.00 

H Catharine Labouré, kloosterlinge en 
mystica 
H Mis in ARS door pater K Hayon, svd 
voor Els van Schaik-de Gooijer 

Zo 29  
10.30 

Eerste Zondag van de Advent 
Woord- en Communiedienst  
door diaken J van Adrichem 
m.m.v. Leo Hartman aan het orgel 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van 
de parochianen 
 



 Ars Agenda november 2020 
 
 

 

Collecteopbrengst 

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in de 
Pastoor van Ars kerk in september bedraagt € 930,21. 

Ars kroniek 

Op 23 september overleed Marie-José Berger (geb 19 maart 
1933), zuster van onze ‘oude’ pastoor. Het afscheid vond in 
besloten kring plaats op 30 september op St Petrus Banden. 
Marie-José heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
welbevinden van de Ars gemeenschap. Wij gedenken een 
betrokken en markante vrouw. 

Op 24 september overleed Aty Lintel-Romijn (geb 12 
februari 1931). Pater Hayon ging op 2 oktober voor bij de 
uitvaart in de Ars, voorafgaand aan de bijzetting op St 
Petrus Banden.  Na haar verhuizing 3 jaar geleden vanuit de 
Vogelwijk naar Dekkershaghe was Aty een trouw bezoekster 
van de Ars. Evenals haar dochter; wij condoleren haar en 
overige familie met dit verlies. 

Op 14 oktober overleed Annemij van Roon (geb 17 
september 1932). Pater Hayon ging op 21 oktober voor bij 
de uitvaart in de Ars, voorafgaand aan de crematie. Ook zij 
was een trouwe Ars bezoekster (en vrijwilliger) totdat het 
fysiek niet meer ging. 

AANMELDEN verplicht 

Ook de kerken dragen hun steekje bij om het tij van 
oplopende corona besmettingen te keren. Dat betekent dat 
er voorlopig opnieuw sprake is van begrenzing tot 30 
bezoekers per viering (exclusief betrokken vrijwilligers). Met 
verplichte aanmelding vooraf: via de Ars telefoon 070-
3257269. Of via 
www.meevieren.nl/devierevangelistendenhaag.  Op de 
website www.meevieren.nl staat vanaf maandag de 
eerstvolgende viering vermeld. U kunt niet reserveren voor 
(meerdere) weken vooruit. Gelukkig is er in de Ars in 
november behalve de zondag viering ook de viering op 
zaterdag om 17 uur, zodat 2x 30 bezoekers aan de 
weekend- viering mee kunnen doen.  
Daarnaast kunt U ook op donderdag (10 uur) of op vrijdag 9 
(uur) naar de doordeweekse H. Mis komen. Daarvoor hoeft 
U zich niet aan te melden. 
De afgelopen 2 weken zijn we coulant geweest inzake dit 
aantal gezien de onverwachte wijziging. Komende weken 
zullen we hier de hand aan houden. 

Eerste H. Communie 

Vanwege corona is de voor 11 oktober jl.  geplande eerste 
H. Communie in de Ars van 5 kinderen wederom uitgesteld. 
O.a. vanwege de beperking tot 30 bezoekers: daarmee kon 
nauwelijks sprake zijn van opname in onze R.K. 
gemeenschap. We gaan er mét de kinderen van uit dat drie 
keer scheepsrecht is. 

Op reis, maar een beetje thuis 

Aldo van Eyck, de architect van de H. Pastoor van Ars kerk, 
bouwde o.a. het voormalig Burgerweeshuis in Amsterdam-
Zuid (1960), een van zijn belangrijkste ontwerpen, waardoor 
hij internationale belangstelling kreeg. Behalve onze kerk 
(1969) vinden we in Den Haag van zijn hand ook de 
uitbreiding aan de achterzijde van de Algemene 
Rekenkamer aan het Lange Voorhout. Onverwachts kwam ik 
onlangs nog een werk van hem tegen, op de Hoge Veluwe, 
tijdens een herfstvakantie. 
De natuur brengt ons in ieder jaargetijde een wonderschone 
schakering aan kleuren en vormen, brengt rust en inspiratie. 
Met name de herfst, met zijn gele en bruine tinten, is een 
periode waarin we, na de drukte van de zomer, tot 
bezinning kunnen komen, een tijd van beschouwelijkheid.                                                                                                                                                
Wandelend b.v. door de beeldentuin van het Museum 
Kröller-Müller verwonder je je over de creativiteit van de 
mens, blijft het wonderlijk hoe een kunstenaar tegelijk kan 
zien van dichtbij en veraf. Concreet of abstract, zoveel 
verschillende materialen.   
Kom je vooraan in deze beeldentuin langs het Rietveld 
Paviljoen, strak en open van vorm, loop je het park een 
aardig stuk verder in, ontwaar je een heus Aldo van Eyck 
Paviljoen: Hoe herkenbaar; lichtgrijze betonsteen met de 
vertrouwde cirkels en rondingen. Een transparant dak zorgt 
voor een mooi licht. Het paviljoen, gebouwd in 2005, is een 
zo getrouw mogelijke kopie van het tijdelijke paviljoen dat 
hij in 1965-1966 ontwierp voor de 5e internationale 
beeldententoonstelling Sonsbeek ’66 in Arnhem. Een flink 
aantal beelden hebben er hun plaats gevonden. Als 
bezoeker ‘bots’ je als het ware op de tentoongestelde 
beelden, het is steeds een verrassing. In dit sfeervolle 
paviljoen van Van Eyck komen ze allemaal goed tot hun 
recht. Zo waren we op reis en ontdekkingstocht en tegelijk 
een beetje thuis. 

Kitty Havermans 

Allerzielen, 2 november 10.30 uur 

Vanwege de corona maatregelen zal de herdenkingsdienst, 
met het requiem van Fauré, die op 1 november 15 uur 
gepland stond, NIET doorgaan. In plaats daarvan is er op 
maandag 2 november de gebruikelijke Allerzielenviering om 
10.30 uur. Pater Hayon gaat daarin voor. Ook hiervoor dient 
U zich aan te melden via de website 
www.meevieren.nl/devierevangelistendenhaag of via tel 
070-3257269. 

 

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/devierevangelistendenhaag
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