Ars Agenda juli 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

1
9.30
10.00

Vr

2
9.00
9.30

Za

3
17.00

Zo

4
10.30

Do

8
9.30
10.00

Vr

9
9.00
9.30

Za

10
17.00

Zo

11
10.30

Do 15
9.30
10.00
Vr

16
9.00
9.30

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

H Aaron, aartsvader
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Francisca Busscher
HH Processus en Matinianus, martelaren
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.
voor Greetje Kusters
Rozenhoedje
St Thomas, apostel
H Mis in ARS door pater K Hayon, svd
voor Aty Kool-Rijstenbil
Veertiende Zondag door het Jaar
Woord en Communiedienst
door diaken P Kuhlmann
m.m.v. enkele leden van Connection
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van
de parochie
H Procopius, martelaar
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor To van Daalhoff
HH Martelaren van Gorcum
H Mis door pater C van der Geest, svd
voor Tonny en Ab Smits
Rozenhoedje
HH Rufina en Secunda, maagden en
martelaressen
H Mis in ARS door pater K Hayon, svd
voor Alice de Paauw en Corry Vogels,
voor leden en overledenen van de
familie Giezeman-Franken
Vijftiende Zondag door het Jaar
Hoogmis door pater K Hayon, svd
m.m.v. Winfried Verwey
voor Els van Schaik-de Gooijer,
overleden ouders in den Bosch-van der
Ende, Louis ten Bosch, Gerry Jousma,
Kees Hillenaar, Tiny Kluijtmans
St Buonaventura, ofm, kardinaal en
kerkleraar
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Treesje van Bussel
OLV van de Berg Karmel
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Lyd Goes-Kluiters
Rozenhoedje

Dag
Do
Vr

Za

Tijd
10:00
9:00

17
17.00

Zo

18
10.30

Do 22
9.30
10.00
Vr

23
9.00
9.30

Za

24
17.00

Zo

25
10.30

Do 29
9.30
10.00
Vr

30
9.00
9.30

Za

31
17.00

Zo

1 aug
10.30

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

H Alexius, bedelmonnik
Woord en Communiedienst in ARS
door diaken P Kuhlmann
voor levende en overleden weldoeners
van de parochie
Zestiende Zondag door het Jaar
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd
m.m.v. enkele leden van Gaudete
voor Fietje van der Hagen, Aty LintelRomijn, Kees Hillenaar, voor onlangs
overleden vader Roy Edward Biekram
H Maria Magdalena
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Jeanne van Zaalen
H Birgitta van Zweden
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.
voor Tine Ton
Rozenhoedje
H Christina de Wonderbare
H Mis in ARS door pater K Hayon, svd
voor Annemij van Roon
Zeventiende Zondag door het Jaar
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd
m.m.v. Yvonne van der Burch aan het
orgel
voor Frans en Anne van Berkel en hun
ouders en voorouders, Louis Berger
HH Martha, Maria en Lazarus
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Reginald Toney
H Petrus Chrysologus, bisschop en
kerkleraar
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.
voor Els van Schaik-de Gooijer
Rozenhoedje
H Ignatius van Loyola,
stichter van de societeit van Jezus
Woord en Communiedienst in ARS
door diaken P Kuhlmann
voor het welzijn van parochianen die
niet meer thuis kunnen wonen
Achttiende Zondag door het Jaar
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd

Aanmelden/registratie: In afwijking van de bisschoppen heeft het parochiebestuur besloten dat aanmelding gewenst blijft.
Via www.meevieren.nl of telefonisch 3257269. De capaciteit van de Ars kerk op anderhalve meter is 90, er is altijd plek.

Ars Agenda juli 2021
H. Benedictus
11 juli is de feestdag gewijd aan de Heilige
Benedictus. Hij geldt als stichter van het westerse
kloosterleven. Geboren omstreeks 480 in Nurcia
(nu Norcia) in Italië trok hij zich rond 500, na een
studie letteren in Rome, terug in een grot nabij
Subiaco, waar hij als kluizenaar ging leven. Na een
verijdelde poging tot vergiftiging verliet hij
Subiaco en nam zijn intrek in een vervallen
kasteel, Monte Cassino, waar hij zijn leefregel
‘ORA et LABORA’ schreef.
Zijn kloosterleven was enerzijds gebaseerd op
liturgisch gebed, anderzijds op handenarbeid.
Vooral dat werk vormde een doorbraak: Werk
was voorbehouden aan de laagst geplaatsten,
slaven en lijfeigenen. Adel en geestelijkheid
werkten niet. Waar Benedictus niet alleen studie,
maar ook werk voorschrijft naast gebed, vraagt hij
daarmee van de monniken een houding van de
minsten der mensen. Zijn regel blijkt in de praktijk
het beste het evenwicht te bewaren tussen
theorie en praktijk; tussen zelfheiliging en
naastenliefde; tussen contemplatie en activiteit;
tussen praktisch organisatie vermogen en
wijsheid. Dat verklaart wellicht waarom er veel
kloostergemeenschappen in zijn navolging zijn
gesticht in heel Europa.
Aan Benedictus zijn veel wonderen
toegeschreven, weergegeven in de dialogen van
Paus Gregorius de Grote. Als kind verrichtte hij al
zijn eerste wonder: door met succes te bidden
voor herstel van een door de min gebroken
(geleende) zeef. Dit tafereel wordt afgebeeld op
een schilderij in het Uffizi museum in Florence.
Benedictus had een (tweeling?) zuster,
Scholastica. Zij stichtte het eerste Benedictinessen
klooster. 1x per jaar troffen zij elkaar. Bij hun
(achteraf laatste) ontmoeting vroeg Scholastica
haar broer wat langer te blijven maar Benedictus
wilde niet, om zich aan zijn eigen regel te houden.
Bovendien was het ‘not done’ dat een kluizenaar
en non de nacht bij elkaar bleven, al waren ze
broer en zus. Scholastica begon te bidden en werd
verhoord: er stak een hevige storm op waardoor
Benedictus de nacht moest blijven en zo konden
ze de hele nacht doorpraten. Een paar dagen na
terugkomst in Monte Cassino zag Benedictus een

witte duif opstijgen en wist dat zijn zuster was
heen gegaan.
In de Sacro Speco (Heilige grot) in Subiaco zijn zij
samen afgebeeld. Benedictus overleed omstreeks
547/550. In 1964 benoemde Paus Paulus VI hem
tot patroon van Europa. In de Abdij van Monte
Oliveto Maggiore zijn in de kloostergang leven en
werken van Benedictus afgebeeld. Een van zijn
attributen is het Regelboek. Hij wordt meestal
afgebeeld in het zwarte habijt van de orde.
Collecteopbrengst
De collectes tijdens de vieringen in de Pastoor van
Ars kerk hebben in juni € 562,35 opgebracht. De
bijzondere collecte voor het aandachtcentrum
heeft € 61,- opgeleverd.
Ars kroniek
Op 1 juli overleed plotseling door een tragisch
ongeval Tiny Kluijtmans. Zij was tot voor kort
actief in de Ars, o.a. als koffiedame. Wij zullen
haar opgewektheid en betrokkenheid missen.
In de week voorafgaand aan 25 juli hoopt het
echtpaar Carriere (George is em diaken) hun 60
jarig huwelijk te vieren. Zij willen dat op zondag
25 juli met de Ars parochianen delen door na
afloop van de viering koffie en een drankje/hapje
aan te bieden. Hopelijk buiten!
Per 15 augustus wordt pastor Tom Kouijzer
benoemd tot priester in het pastorale team van
de Parochie. Meer hierover in de parochiële
Nieuwsbrief juli/augustus.
Diakonie/voedselbank
Vanuit de diakonie van de Emmaus kerk, die
wekelijks de verzamelde houdbare voedingsmiddelen verdeelt, komt grote waardering voor
de bijdragen hieraan vanuit de Ars-gemeenschap.
U weet dus dat ‘uw’ producten hard nodig zijn.
Gerardus kalender
Op verzoek van parochianen is een aantal
exemplaren van de Gerarduskalender besteld.
Deze kunt u na afloop van de viering bij Coby
Korff de Gidts of Marga van Leest aanschaffen.
De prijs is € 8,50 per stuk. Zorgt u s.v.p. voor
gepast geld indien mogelijk. OP=OP.
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Abdijdag 4 AUGUSTUS 2021 in de H. PASTOOR VAN ARS kerk te Kijkduin
THEMA: DE ZOEKTOCHT NAAR MOREEL LEIDERSCHAP IN EEN (POST)-CRISISTIJD
Op de sterfdag van de H. Pastoor van Ars organiseren wij de 6e ‘Abdijdag’.
Het voorbije jaar werd getekend door onverwachte wendingen in onze levensverhalen als
gevolg van de pandemie. Bij jong en oud stelde zich plotseling de zinvraag door de
onbekende dreiging van het Covid-virus.
Vanuit het boek ‘De zin van het leven’, een verzameling interviews door Fokke Obbema, met
als ondertitel ‘gesprekken over de essentie van ons bestaan’, werden vanuit het ARSLeerhuis (digitale) leerhuisbrieven gepresenteerd.
Het boek van Christien Brinkgreve, ‘Het raadsel van goed en kwaad’ werd hier ook in
betrokken. Obbema interviewde haar. We hebben em. prof. Christien Brinkgreve
(socioloog) bereid gevonden haar visie op ‘moreel leiderschap’ te geven. In de ochtend
presenteert pater dr. Frans Vervooren, ocd (theoloog) zijn inleiding vanuit het Leerhuis met
enkele Bijbelse perspectieven op moreel leiderschap: Neem je als mondige ‘gelovige’ zélf de
leiding in de zoektocht naar de juiste (morele) beslissingen? Of kies je liever een gids? Is
Jezus van Nazareth te beschouwen als een ‘moreel leider’?
Programma:
10.30: voordracht door pater Frans Vervooren (gastpriester/theoloog):
‘Op zoek naar moreel leiderschap’
11.30: Eucharistieviering op het naamfeest van de kerk H. Pastoor van Ars
12.30: Lunch
13.30: lezing door Christien Brinkgreve (emeritus professor sociologie) over ‘moreel
leiderschap’ in het licht van haar boek (2018) ‘Het raadsel van goed en kwaad. Over
wat mensen beweegt.’ Ruimte voor vragen/discussie.
14.30: afsluiting.
De Pastoor van Ars kerk heet gasten uit oecumenische en niet-kerkelijke kring van harte
welkom. Aanmelding (i.v.m. lunch en registratie) uiterlijk 1 augustus via de Ars telefoon
070-3257269 of via pastoorvanars@p4ev.nl. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

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 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

