
 Ars Agenda december 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 Maria van Eik en Duinen  Do 10:00 H Mis en Rozenhoedje 

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

 

Di 1 14.00 Leerhuis Pater F Vervooren, ocd  
‘Leren het goede te zien’; digitaal 

Do 3 
9.30 

10.00 

H Franciscus Xaverius, missionaris 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Louis Berger ter ere van zijn 
wijdingsdag 

Vr 4 
9.00 

 
 

9.30 

St Jan van Damascus 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochianen 
Rozenhoedje 

Za 5 17.00 H Mis in MED  

Zo 6   
10.30 

Tweede Zondag van de Advent 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
m.m.v. Leo Hartman aan het orgel  
voor Els van Schaik-de Gooijer,  
Maria van Luyn-Wösten 

Do 10   
 

9.30 
10.00 

H Maria van Loreto  
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Gerard Dirkse 

Vr 11 
9.00 

 
9.30 

H Daniël de Styliet 
H Mis door pater C van der Geest, svd 
voor Tine Ton 
Rozenhoedje 

Za 12 17.00 H Mis in MED 

Zo 13  
10.30 

Derde Zondag van de Advent 
Hoogmis door pater K Hayon, svd 
m.m.v. Winfried Verwey, cantor 
voor Fietje van der Haagen, 
Gerry Jousma, Lyd Goes-Kluiters,  
Annemij van Roon 

Do 17   
9.30 

10.00 

H Jan de Matha, priester 
Rozenhoedje 
H Mis en Boeteviering  
door pater K Hayon, svd 
voor Riet Brouwer 
Na de mis gelegenheid om te biechten 

Vr 18 
9.00 

 
9.30 

Maria in Blijde Verwachting 
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em. 
voor Els van Schaik-de Gooijer 
Rozenhoedje 

Za 19 17.00 H Mis in MED 

Zo 20  
10.30 

Vierde Zondag van de Advent 
Woord en Communiedienst 
door diaken P Kuhlmann 
m.m.v. Leo Hartman aan het orgel  
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van 
de parochianen 

Do 24   
17.00 

 
 

22.00 

Vigilie van Kerstmis 
H Mis door pater K Hayon, svd 
m.m.v. Leo Hartman aan het orgel 
voor Corry Vogels en Alice de Paauw 
Nachtmis door pater F Vervooren, ocd 
m.m.v. enkele zangers van Connection 
voor Louis ten Bosch, Florian Mann, de 
heer J.H.Wijnants 

Vr 25 
10.30 

 
 

 
 

13.00 

Hoogfeest van Kerstmis 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
m.m.v. Winfried Verwey, cantor 
voor Louis en Marie José Berger,  
overleden ouders in den Bosch-van der 
Ende, Aty Lintel-Romijn 
Hoogmis door pater K Hayon, svd 
m.m.v. Winfried Verwey, cantor 
voor Els van Schaik-de Gooijer,  
Frans en Anna van Berkel, hun ouders en 
voorouders 

Za 26 Tweede Kerstdag 

Zo 27  
10.30 

Feest van de Heilige Familie 
Hoogmis door pater K Hayon, svd 
m.m.v. Leo Hartman aan het orgel 
uit dankbaarheid bij een 80e verjaardag, 
voor Gerry Jousma 

Do 31   
9.30 

10.00 

H Sylvester, paus 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Sipke de Jong 

Vr 1 jan 
10.30 

Besnijdenis des Heren, Nieuwjaarsdag 
Hoogmis door pater K Hayon, svd 

Za 2  jan 
 

17.00 

HH Basilius de Grote en Gregorius van 
Nazianze, bisschoppen en kerkleraren   
H Mis in ARS door K Hayon, svd 

Zo 3  jan 
10.30 

H Naam van Jesus 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
m.m.v. Leo Hartman aan het orgel 

Collecteopbrengst 

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in de 
Pastoor van Arskerk in de maand oktober met daarbij 1 en 2  

 
november bedraagt € 679,00. Bij de missie-zondag-collecte 
is € 141,00 opgehaald. 
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Ars kroniek 

Op zondagavond 22 november is Antonia Blonk aan 
complicaties als gevolg van Covid-19 overleden. 
Antonia is de echtgenote van Johan Blonk, koster en akoliet 
in de Pastoor van Ars kerk, waar zij op 9 oktober 2019 in het 
huwelijk traden. Wij bidden voor haar zielenrust en zullen 
Johan terzijde staan.  

Aldo van Eyck 

Lida Zondag stuurde de volgende aanvulling op het artikel 
over het paviljoen van Aldo van Eyck bij Kröller-Muller: ‘In  
de Ars Agenda november 2020 wordt onder het hoofd ”Op 
reis naar een beetje thuis” een opsomming gegeven van de 
werken van Aldo van Eyck. Ik mis hierin een belangrijk werk 
van hem  t.w.  de Maranathakerk in Deventer, ook wel de 
Blauwe Kerk genoemd, gebouwd voor de Molukse 
Gemeenschap.  Al geef je dan maar een beperkte 
opsomming, dan mag deze kerk niet ontbreken, als een zeer 
bijzonder werk van Aldo van Eyck. De Molukse 
Gemeenschap is zeer trots op deze kerk, er zijn ook 
schelpen afkomstig van de Molukken in verwerkt’.  
De kerk is sinds 2019 een gemeentelijk monument. In 1991-
1992 gebouwd voor de volle evangelische gemeente. Het 
ontwerp is in lijn met dat van de Ars kerk. 

Vrijwilligers 

Om fysieke e.a. redenen zal Nico Rongen per 27 december 
zijn taken als vrijwilliger in de Ars grotendeels neerleggen. 
Behalve als akoliet en koster was Nico achter de schermen 
vrijwel elke dag in touw voor de Ars: als courier, hij 
verwijderde de oude bladeren, begeleidde uitvaarten, etc.   
Per diezelfde datum treedt Sjef Smit, o.a. vanwege zijn 
leeftijd, terug als dirigent van het parochiekoor, dat hij met 
verve én met behulp van zijn blokfluit, de afgelopen jaren 
heeft geleid. Walter Jillissen treedt af als voorzitter van het 
parochiekoor. Gezien de leeftijdsopbouw van het 
parochiekoor is het de vraag of een doorstart mogelijk is. 
Vanwege corona is het op dit moment helaas (nog) niet 
opportuun daar  actie op te ondernemen.  
Bij de lectoren nemen wij afscheid van Mirjam Romein, die 
regelmatig op zaterdagavond lector was. Eerder trad Jan 
van der Lans terug als koster, vanwege zijn fysieke 
gesteldheid. Om diezelfde reden treedt per 2021 Anneke 
Klaver terug als ‘leidster’, gedurende meer dan een 
decennium, van de koffiedames. De Ars gemeenschap is 
allen veel dank verschuldigd, naast grote waardering.  
Helaas kunnen we hen nu niet publiekelijk bedanken, omdat 
de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst geen doorgang kan 
vinden. Hopelijk op enig moment volgend jaar. 
Per 1 november is Marcus Switzar door de bisschop 
benoemd tot lid van de pastoraatsgroep. 
De huidige leden van de pastoraatsgroep, Marga van Leest, 
Ineke Giezeman en Robert in den Bosch zijn blij met deze 
versterking. 

U begrijpt dat er zonder vrijwilligers geen levende Ars 
gemeenschap kan zijn. Met name voor een aantal 
werkzaamheden die Nico verrichtte zoeken wij vrijwilligers. 
Bijvoorbeeld om 1x per week of 2 weken per auto de mand 
voor de voedselbank naar de Emmaus kerk aan de Leyweg 
te brengen. En om, vooral in de herfst, de oude bladeren 
wekelijks te verwijderen (er is een bladblazer). Verder zijn 
nieuwe lectoren, akolieten/kosters, koffiedames en zangers 
welkom! In het algemeen is er sprake van inroostering 1x 
per maand tot 1x per 2 weken gedurende circa 2 a 3 uur, al 
naar gelang beschikbaarheid. Als U een mail stuurt aan 
pastoorvanars@p4ev.nl neemt Ineke Giezeman contact met 
U op om eventuele inzet te bespreken. U kunt haar ook op 
zondag aanspreken of de Ars telefoon bellen 3257269. 

Kerkbalans 

Zoals eerder gemeld zijn de inkomsten via Kerkbalans  
alleszins redelijk. Een aantal van U is gewend uw bijdrage 
aan het eind van het jaar over te maken. Vergeet U dat 
niet? En wilt U allen nagaan of uw bijdrage dit jaar 
inderdaad voldaan is!?! Bij voorbaat hartelijk dank.  

Is van Woerden 

Gerarduskalender 2021 

Op verzoek van een aantal parochianen zijn 20 exemplaren 
van de Gerarduskalender besteld. U kunt deze a 8 euro/stuk 
verkrijgen bij Coby Korff de Gidts (tel 3233451) of Marga 
van Leest (06-43555188). 

Klimaat in de Ars kerk 

Onlangs is er advies gevraagd over de luchtkwaliteit in de 
Ars. Daaruit is gebleken dat de luchtbehandeling 
ruimschoots voldoet aan de i.v.m. corona gestelde eisen. 
Dat is goed nieuws nu vanwege het weer de nooddeuren 
niet meer altijd open kunnen staan. 

 

Kerst 
Dit jaar zijn er zowel op kerstavond als op eerste 
Kerstdag 2 vieringen: voor alle vieringen geldt 
vooralsnog het maximum van 30 én aanmeld plicht: 
vanaf maandag 21 december kunt U zich via 
www.meevieren.nl/devierevangelistendenhaag 
aanmelden. Of via telefoon 3257269. 
 
24 december, 17.00 uur (let op: dus niet om 19 uur!); 
24 december, 22.00 uur, nachtmis;  
25 december, 10.30 uur; 
25 december, 13.00 uur. 
 

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 

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

