Ars Agenda juni 2021
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
H Missen in de Ars
Dag
Za
Zo

Do

Tijd
17:00
10:30

3
9.30
10.00

Vr

4
9.00

Za
Zo

9.30
5 17.00
6
10.30

Do 10
9.30
10.00
Vr

11
9.00

Za
Zo

9.30
12 17.00
13
10.30

H Mis (of W&C-dienst)
H Mis in MED
Hoogmis / W&C

Tweeëntwintig Martelaren van Oeganda
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Anneke Swart
H Quirinus, bisschop
H Mis door pater C van der Geest, svd
voor Ursula Simon
Rozenhoedje
H Mis in MED door pater K Hayon, svd
Feest van het Heilig Sacrament
Hoogmis door pater Anthony Varghese,
svd met diaken Jos van Adrichem
m.m.v. Leo Hartman aan het orgel
voor Aty Lintel-Romijn, Gerry Jousma
H Getulius, martelaar
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Gerard Dirkse
H Barnabas, apostel
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Frans Hordijk
Rozenhoedje
H Mis in MED door pater K Hayon, svd
Elfde Zondag van Pasen
Hoogmis door pater K Hayon, svd
m.m.v. Gaudete
voor Els van Schaik-de Gooijer, Fietje van
der Hagen, overleden ouders in den
Bosch-van der Ende, Louis ten Bosch
Collecte Aandachtscentrum

Collecteopbrengst
De collectes tijdens de vieringen in de Pastoor van Ars
kerk hebben in februari en maart samen € 1286,65
opgebracht, in april € 1022 en in mei € 903,20. In mei
zijn is er bij de bijzondere collecte voor de PCI € 153,90
opgehaald, en bij de Pinkstercollecte € 296,70.

Dag
Do
Vr

Tijd
10:00
9:00

Do 17
9.30
10.00
Vr

18
9.00

Za
Zo

9.30
19 17.00
20
10.30

Do 24
9.30
10.00

Vr

25
9.00
9.30

Za

26

Zo

27

17.00
10.30

H Mis (of W&C-dienst)
H Mis en Rozenhoedje
H Mis en Rozenhoedje

H Adulfus, monnik
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor overleden ouders
H Gregorius, bisschop van Padua,
kardinaal
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.
voor Lyd Goes-Kluiters
Rozenhoedje
W&C in MED door diaken P Kuhlmann
Twaalfde Zondag van Pasen
Woord en Communiedienst
door diaken P Kuhlmann m.m.v. Yvonne
van der Burch aan het orgel
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van
de parochie
Geboorte van Sint Jan de Doper
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Annemij van Roon
H Adelbert van Egmond, monnik
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em
voor Alice de Paauw en Corry Vogels
Rozenhoedje
W&C in MED door diaken J van
Adrichem
Dertiende Zondag van Pasen
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd
m.m.v. Leo Hartman aan het orgel
voor Els van Schaik-de Gooijer,
Louis Berger, Aty Kool-Rijstenbil

Ars kroniek
Op 31 mei overleed thuis aan de Ieplaan Kees
Hillenaar (geboren 13 februari 1932).
Ondanks zijn leeftijd was hij nog behoorlijk vitaal,
getuige de woorden van zijn tennisvrienden tijdens de
afscheidsdienst. Hij had weliswaar eerder last van
hartfalen, maar tekende toch een aantal jaren bij.
Pater Klemens Hayon ging voor in de
eucharistieviering bij het afscheid op 5 juni vanuit de
Ars kerk.

Ars Agenda juni 2021
Doop, vormsel en Eerste Heilige communie
Tijdens het Pinksterfeest zijn in de Pastoor van Ars
kerk het doopsel en het vormsel toegediend aan
mevrouw Joyce ‘t Hoen. Ook ontving zij die dag de
Eerste Heilige communie.
Pater Vervooren had hiervoor toestemming gekregen
van de bisschop. In de aanvrage tot opname in de
katholieke kerk heeft Joyce haar motivatie als volgt
verwoord: ‘Betrokkenheid en eenheid. Dankbaarheid.
In de Ars kerk tot elkaar komen’. Joyce is de
buurvrouw van Jo-Ann Lont, al jaren zeer betrokken en
actief in de Ars als koster, lector, ehbo-er etc. Samen
met haar vriendin Beppie Biesot komt Joyce al enige
jaren op zondag naar de Ars. De bisschop schreef bij
deze gelegenheid aan haar: De sacramenten zijn
bijzondere tekenen van Christus waarin Hij ons
persoonlijk wil ontmoeten. Hij blijft bij ons, iedere dag
van ons leven. Het is een rijkdom als je in de Kerk in
geloof JA kunt zeggen tegen Christus en op deze
manier God welkom heet in je leven.
‘All men are created equal’
Op moederdag 9 mei ging pater Vervooren in op de 1e
lezing uit de Handelingen der apostelen: ‘bij God
bestaat geen aanziens des persoons’. Hij vertaalde dit
naar gelijkheid tussen man en vrouw. Hij sprak daarbij
de hoop uit dat ooit een van de vrouwen die als
vrijwilliger de Ars gemeenschap dragen, diaken zou
mogen zijn. Hij refereerde ook aan paus Franciscus die
de rol van de vrouw benadrukt. De 2e lezing uit
Johannes, ‘God is Liefde’, verbond hij met het
Evangelie. En met het Evangelie van de week ervoor:
in de eerste helft van het Johannes Evangelie (15)
komen de wijnstok en de wijngaardenier aan bod. In
de 2e helft geeft Jezus het gebod (Weisung) ’hebt
elkaar lief’. Pater Vervooren ziet de wijn als metafoor
van de liefde. Het eerste openbare optreden (bruiloft
van Kana) van Jezus opent met zijn moeder: zij wijst
hem erop dat er wijn ontbreekt. Dit kan gelezen
worden als het ontbreken van liefde. De grootste
liefde is je leven geven voor een ander: als je plaats
maakt voor de ander, komt er ruimte waarin liefde (in
overvloed en zonder onderscheid) zichtbaar wordt.
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‘Een lust voor het oog’
In opdracht van de gemeente Den Haag, afdeling
Monumentenzorg, en de Stichting Publicaties Haags
Erfgoed is een rijk geïllustreerd boek verschenen over
25 Haagse kerken. Als inspirerende kennismaking met
de schoonheid van Haagse kerken. Kerken zijn
belangrijk voor de stad: ze zijn vertrouwde bakens
voor het stadsbeeld en voor de identiteit van de
wijken. De schoonheid schuilt zowel in het exterieur
als in het soms spectaculaire interieur waar de
religieuze gemeenschap en kunstenaars hun ziel en
zaligheid in hebben gelegd. Het boek over 25 Haagse
kerken wil een bijdrage leveren aan een breed
gedragen waardering. Als basis voor een duurzame
integratie van deze prachtige gebouwen en hun
interieur in het Den Haag van de toekomst. Zowel de
Emmaus kerk als de H. Pastoor van Ars kerk komen in
het boek voor. Op donderdag 6 mei werd het boek
door de samenstellers, Kunsthistorica Botine
Koopmans en fotograaf Dick Valentijn, aangeboden
aan de Ars gemeenschap. De aanbieding in de
Emmaus kerk vond eerder plaats.
Update Covid-19: verruiming aantal bezoekers!
Met ingang van zondag 5 juni mogen wij tot 15% van
de gebruikelijke capaciteit van de Ars kerk gaan. Dat
betekent een aanzienlijke verruiming tot 60 personen!
Aanmelden blijft wel gevraagd. Evenals overige
maatregelen als anderhalve meter etc.

Aanmelden vieringen
Telefonische aanmelding voor de vieringen alléén op
het nummer van de Ars telefoon: 3257269, uiterlijk
vrijdag vooraf aan de vieringen van het weekend. Of
zelf aanmelden via de website
www.meevieren.nl/devierevangelistendenhaag/.

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

