Ars Agenda april 2021
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
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H Mis (of W&C-dienst)
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Witte Donderdag
Plechtigheden Herdenking van het
Laatste Avondmaal
door pater F Vervooren, ocd
mmv Yvonne van der Burch aan het orgel
voor priesterroepingen
Goede Vrijdag
Plechtigheden Herdenking van het
Sterven van Jezus
door pater F Vervooren, ocd
m.m.v. Marion van Es en Jaap de Wit
Paaszaterdag
Paaswake
door pater F Vervooren, ocd
m.m.v. Winfried Verwey
voor overleden ouders in den Bosch-van
der Ende
Hoogfeest van Pasen
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd
m.m.v. enkele leden van Connection
voor Bert Pennings, Louis Berger, Frans
en Anna van Berkel, hun ouders en
voorouders en voor het 60-jarig huwelijk
van bruidspaar Hartman-Boerkamp
Einde Vastenactie
Tweede Paasdag
Hoogmis in Emmaus kerk voor allen
H Herodion en gezellen
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor overleden ouders
H Maria van Aegea
H Mis door pater C van der Geest, svd
voor Fred en Anke Snijdewint-Vos
Rozenhoedje
H Mis in MED
Beloken Pasen
Hoogmis door pater K Hayon, svd
m.m.v. Leo Hartman aan het orgel
voor pastoor Dernee die afscheid neemt,
voor Els van Schaik-de Gooijer, Louis ten

Aanmelden vieringen
Voor de weekend-vieringen en de vieringen tijdens het
Paas triduüm moet u zich de week van te voren
aanmelden. Dit kan via de website
www.meevieren.nl/devierevangelistendenhaag of via
telefoon 3257269.
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Bosch, Aty Kool-Rijstenbil, Annemij van
Roon
H Christina van Walberberg
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Jeanne van Zaalen
H Bernadette Soubirous
H Mis door pater K Hayon, svd
voor pater Gerard Wilkens, sj
Rozenhoedje
H Mis in MED
Derde Zondag van Pasen
Woord en Communiedienst door
D Wielzen, pastoraal werker
voor Fietje van der Hagen
H Maria, moeder van de Sociëteit van
Jezus
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Jacques Huitema
H Georgius van Lydda
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.
voor Lyd Goes-Kluiters
Rozenhoedje
H Mis in MED
Vierde Zondag van Pasen
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd
m.m.v. Leo Hartman aan het orgel
voor Louis Berger, Els van Schaik-de
Gooijer, Gerry Jousma, Aty Lintel-Romijn
en voor Ineke Giezeman die woensdag
een bijzondere verjaardag viert
Roepingenzondag
H Catharina Benincasa
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Gerard Dirkse
H Pius V, paus
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.
voor Alice de Paauw en Corry Vogels
Rozenhoedje

Paaswake op zaterdag 3 april om 19.00 uur
Vanwege de avondklok zal de Paaswake dit jaar
vervoegd worden naar 19 uur!

Ars Agenda april 2021
Kerkbalans 2021

Stolpersteine op weg naar Pasen

Het parochiebestuur heeft in januari, zonder overleg met de
geloofsgemeenschappen, besloten de actie kerkbalans pas
later te starten, met corona als argument. De werkgroep
kerkbalans, waarin vertegenwoordigers van de vier geloofsgemeenschappen, is (nog) niet betrokken bij de voorbereiding ervan en weet niet wanneer een en ander wel
wordt verspreid.
Het gevolg hiervan is dat de inkomsten uit kerkbijdragen in
de Ars in het eerste kwartaal dramatisch lager zijn dan
hetzelfde kwartaal afgelopen jaren: € 5.000 ten opzichte
van circa € 18.000. Terwijl we de afgelopen jaren met elkaar
juist mooie resultaten behaalden bij de actie kerkbalans.
Ons gebouw vraagt veel aandacht zoals schilderwerk stalen
ramen, reparaties en onderhoud aan de CV installatie,
herstel betonrot. Ook het energiegebruik is elk jaar een
forse kostenpost.
Daarom roep ik u op niet te wachten tot het
parochiebestuur de actie kerkbalans gaat opstarten, maar
uw bijdrage alvast over te maken op het rekeningnummer
van onze kerk: NL58INGB0002395749.
Met elkaar kunnen we zorgdragen voor het welzijn van onze
geloofsgemeenschap.
Is van Woerden
(beheercommissie)

Op 25 Februari 1941 begon vanuit Amsterdam de
Februaristaking als verzet tegen de Duitse bezetter.
Aanleiding was de razzia eerder die week, waarbij ruim 400
jonge joodse mannen werden opgepakt, die vrijwel alle de
dood hebben gevonden. Twee mannen hebben de oorlog
overleefd. Op de site van het gemeentearchief van
Amsterdam zijn 389 korte levensbeschrijvingen te lezen.
Daaruit blijkt dat een aantal van hen uit Den Haag kwam. Ze
waren toevallig bij familie in Amsterdam. In 1992 is de
Duitse kunstenaar Gunter Demnig zijn herinneringsproject
'Stolpersteine' (struikelstenen) begonnen: Messingplaatjes
met daarin gegraveerd de namen van de joodse
gedeporteerden worden op betonnen stenen verankerd in
het trottoir nabij hun toenmalige woonhuizen. Als verklaring
van de naam 'Stolpersteine' geeft hij een citaat: 'men valt
niet over de Stolpersteine, je struikelt met je hoofd en je
hart.' Inmiddels is dit project over heel Europa verspreid en
zijn er in Den Haag 156 stenen geplaatst (oktober 2019). De
Stolperstein wil je doen struikelen over de herinnering aan
het (verborgen) gelaat van de Ander. Het wekt herinnering
aan vers 12 uit Psalm 91: 'Zij (zijn engelen) zullen op de
handen u dragen, dat gij niet uw voet aan een steen stoot.'
Psalm 91 markeert het begin van de veertigdagentijd op de
1e zondag op weg naar Pasen. Het evangelieverhaal van
Matteüs over de beproeving van Jezus in de woestijn citeert
het vers, waaruit groot Godsvertrouwen spreekt. Op de 1e
zondag van de Veertig Dagen klonk ook het verhaal over de
regenboog als teken van het Verbond (Genesis 9,14):
'Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak en de boog in
de wolken zichtbaar wordt, dan zal Ik denken aan het
verbond tussen Mij en u en alle levende wezens, alles wat
leven heeft.' Die boog heeft ook gestaan boven de
vernietigingskampen; staat misschien ook ooit boven het
strafkamp waarin Aleksej Navalny zich moet bevinden; en
verscheen tijdens de tocht naar de laatste rustplaats van
Harry Mulisch! Citaat uit NRC: ”Zoiets verzin je niet! De
toeschouwers op de linkeroever van de Amstel,
zaterdagmiddag om kwart over twee (6/11/2010),
struikelden (!) over hun woorden van verbazing.” Misschien
dat de komende dagen op weg naar Pasen ten tijde van een
pandemie uitnodiging zijn om de grote vragen waar we over
struikelen in het Licht te plaatsen van wonderlijke Hoop.

Ars kroniek
Op 11 maart, een dag na zijn 69e verjaardag, is in de rust van
zijn geloof overleden Kees Derks, in de Ars en elders beter
bekend als ‘de dirigent’. Muziek speelde een belangrijke rol
in zijn leven, in het bijzonder kerkelijke/religieuze liederen.
Zoals het Ave Maria dat het afscheid op 17 maart inleidde.
Connie de Peuter, geestelijk verzorger bij Middin leidde het
afscheid. In het ‘in memoriam’ noemde zij de gastvrijheid
die Kees in de Pastoor van Ars kerk ten deel viel. Kees
voelde zich er thuis en veilig. Kees werd op st Barbara
bijgezet in het familiegraf bij zijn ouders.
Op 19 maart overleed thuis in haar slaap Corry van der
Waart-Sax van der Weijden (geboren 18 juni 1927). Na
decennia actief in de Paulus kerk en daarna in MED, vond zij
de laatste jaren in de Ars haar ‘thuis’ met de Paulus tafel. Zij
woonde in de Ananasstraat. Het afscheid en de bijzetting in
het familiegraf vond in besloten kring plaats.
Op 20 maart overleed Bert Pennings (geboren 30 maart
1940, woonachtig Beethovenlaan). Ook hij was actief in de
kerken van de RK Parochie de 4 Evangelisten. Het afscheid,
waarin pater Hayon voorging, vond op 27 maart plaats op st
Petrus Banden.

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

Samenvatting van homilie van pater Frans Vervooren, ocd,
op de 1e zondag van de Vasten, 21 februari

Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:
NL62 RABO 0106974904 / de Vier Evangelisten o.v.v. naam, datum én Pastoor van Ars
Kerkbijdragen, giften en missiewerk:
NL58 INGB 0002395749 / de Vier Evangelisten o.v.v. bijdrage Pastoor van Ars

