
 Ars Agenda augustus 2021 
 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 MED  Do 10:00 H Mis en Rozenhoedje 

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

 

Za 31 juli 
 17.00 

H Ignatius van Loyola, stichter van de SJ 
Woord en Communiedienst in Ars  
door diaken P Kuhlmann 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van 
de parochie 

Zo 1  
10.30 

Achttiende Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pater F Vervoornen, ocd 
m.m.v. Leo Hartman aan het orgel 
voor Els van Schaik-de Gooijer 

Wo 4 
 

10.30 
11.30 

Feest van Jean Marie Baptiste Viannay,  
de H Pastoor van Ars, patroonheilige 
Aanvang Abdijdag 
H Mis voor allen die zich thuis voelen in 
de Pastoor van Ars kerk,  
voor Louis Berger, voor Frans en Anna 
van Berkel en voor overleden ouders in 
den Bosch-van der Ende 

Do 5   
9.30 

10.00 

Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor roepingen in de kerk van het 
bisdom Rotterdam 

Vr 6 
 

9.00 
 

9.30 

Gedaanteverandering van de Heer op de 
berg Tabor 
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em. 
voor de jarige pater F Vervooren, ocd 
Rozenhoedje 

Za 7 17.00 H Mis in MED 

Zo 8 
10.30 

Negentiende Zondag door het Jaar 
Woord en Communiedienst door  
D Wielzen, pastoraal werker 
m.m.v. Huibert Heukensfeldt Jansen aan 
het orgel 
voor Louis ten Bosch 

Do 12   
 

9.30 
10.00 

H Jeanne de Chantal,  
stichteres van de Visitandines 
Rozenhoedje 
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em. 
voor Els van Schaik-de Gooijer 
 
 
 

Vr 13 
9.00 

 
9.30 

H Hippolytus van Rome, kerkvader 
H Mis door pater C van der Geest, svd 
voor Lyd Goes-Kluiters 
Rozenhoedje 

Za 14 17.00 H Mis in MED 

Zo 15  
10.30 

Maria ten Hemelopneming 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
muzikale begeleiding van Nathalie Vos  
voor Fietje van der Hagen, Gerry Jousma, 
Kees Hillenaar, Aty Lintel-Romijn 

Do 19  
9.30 

10.00 

H Louis van Toulouse 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor overleden ouders 

Vr 20 
9.00 

 
9.30 

H Bernard van Clairvaux, monnik 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Fred en Anke Snijdewint-Vos 
Rozenhoedje 

Za 21 17.00 H Mis in MED 

Zo 22  
10.30 

Een en Twintigste Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pater K Hayon, svd 
m.m.v. Yvonne van der Burch aan het 
orgel 
voor Els van Schaik-de Gooijer 

Do 26   
9.30 

10.00 

H Alexander van Bergamo, martelaar 
Rozenhoedje 
Woord en Communieviering door Paul 
Kuhlmann, diaken  
voor Reginald Toney 

Vr 27 
9.00 

 
9.30 

H Monica van Thagaste 
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em. 
voor Aty Kool-Rijstenbil 
Rozenhoedje 

Za 28 17.00 H Mis in MED 

Zo 29  
 

10.30 

Twee en Twintigste Zondag door het 
Jaar 
Woord en Communiedienst door diaken 
J van Adrichem 
m.m.v. Huibert Heukensfeldt Jansen aan 
het orgel 
voor het welzijn van de gelovigen van de 
RK Parochie de Vier Evangelisten 
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Leerhuis 2021/2022 – Wij zijn de tijden: zoeken 
naar zin in het ouder worden 

In september hervat pater dr. Frans Vervooren, 
ocd, het Leerhuis in fysieke vorm in de Bergerie, 
iedere eerste dinsdag van de maand van 14 tot 16 
uur (onder voorbehoud van wijzigende corona 
maatregelen).  
 
Een citaat uit het boek ‘Zin in de ouderdom’ 
(2015): 

“Het is een bekend gezegde: je 
bent zo oud als je je voelt. 

Kalenderleeftijd zegt niet veel 
over ouderdom. We kunnen wel 

van alles beweren over onze 
jaren, maar, zo betoogt filosoof 
en kerkvader Augustinus: ‘Het 

zijn slechte tijden! het zijn 
moeilijke tijden! Dat zeggen de 

mensen tenminste. Laten we 
liever goed leven, dan worden 
de tijden vanzelf goed. Wij zijn 
de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn 

de tijden.” 

In 10 bijeenkomsten willen we aan de hand van 
het boek ‘Zin in de ouderdom’ gedachten en 
verhalen delen op de onontkoombare weg van 
het ouder worden. Voor sommigen wel, voor 
anderen geen feest. Het boek geeft ruime 
mogelijkheden tot verbindingen met de verhalen 
uit de Schriften. We lezen die als wegwijzers naar 
een goede toekomst. Iedereen is welkom, geen 
eigen bijdrage, behalve aanschaf van het 
genoemde boek.  
Nadere informatie of vragen bij 
c.montes@hetnet.nl;  
datums: 7 september, 5 oktober, 9 november en  
7 december 2021. 
 
 
 

Zaterdag 11 en zondag 12 september – 
Ziekenzalving  en -zegening  

Onder voorbehoud van de corona maatregelen 
wordt op zondag 12 september in de Ars en op  
zaterdag 11 september in Tabitha bijzondere 
aandacht aan de zieken besteed, in het kader van 
nationale ziekendag. 
 

• Er is een gezamenlijke (oecumenische) 

ziekenzalving en ziekenzegening op zaterdag 

11 september in Tabitha om 10.30 uur [koffie 

vanaf 10.00), locatie de Golfslag, 3e etage]; 

pater Klemens Hayon, svd verzorgt hier de 

ziekenzalving; Janneke Bregman, geestelijk 

verzorger van Tabitha de ziekenzegening. 

(Klein-)kinderen zijn van harte welkom. Kijk 

eens in uw omgeving of u iemand behulpzaam 

kunt zijn die slecht ter been is.  Het wordt op 

prijs gesteld als U zich tevoren aanmeldt bij 

Nico Rongen; n_rongen@planet.nl. 

 

• Er is een ziekenzalving op zondag 12 

september, door Pater Vervooren, ocd, in de 

Ars kerk om 10.30 tijdens de H. Mis. 

Aanmelding bij Marga van Leest, 

mlangehenkel@live.nl of op de lijst die vanaf 

28/29 aug. in de Bergerie ligt; dan wel via de 

Ars telefoon 3257269 o.v.v. uw naam en 

contactgegevens.  
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Ars Kroniek 

Op 1 juli overleed onverwacht door een 

afschuwelijk ongeval Tiny Kluijtmans-Kwinten 

(geboren 2 mei 1938). Zij was nog heel vitaal en 

bekend en geliefd bij vele parochianen, die ook bij 

haar thuis over de vloer kwamen en die zeer 

aangedaan zijn door haar dood. Jarenlang was zij 

actief in het koffieteam, totdat dat recent te 

zwaar werd. Ze was daarin zeer precies en proper. 

Wij missen haar opgewekte aanwezigheid. Het 

afscheid vond op 10 juli plaats op Haagse Duinen. 

Op 23 juli overleed Leo Hijdra (geb 24 juli 1930); 

zijn echtgenote Jeanne maakte jarenlang deel uit 

van het kerkbestuur van de Ars. Zij waren recent 

verhuisd van de Willem Pijperstraat naar een zorg 

appartement bij Eykenburg. Na een ongelukkige 

val is hij rustig heen gegaan. 

Op 25 juli overleed Wim van den Hoogen (geb 25 

januari 1942) aan de gevolgen van corona. Hij was 

jarenlang organist in de Ars, en begeleidde daarbij 

het parochiekoor, onder diverse dirigenten. 

Recent was er nog contact met hem, waardoor dit 

verlies onverwacht komt. De Ars is hem veel dank 

verschuldigd voor zijn  inzet gedurende meerdere 

decennia. 

Op 12 september, tijdens de viering met 
Connection, zal er weer kinderwoorddienst zijn. 
 
 
 
 
 

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/. 
 

Heilige Edith Stein 

9 augustus is de 
vermoedelijke 
sterfdag van Edith 
Stein: geboren in 
1891 in een 
orthodox Joods 
Duits gezin, werd 
zij aanvankelijk 
atheïst. Tot zij 
kennis maakte met 
de autobiografie 
van Theresia van 
Avila. Daarop liet zij zich in 1922 dopen. Zij 
ontwikkelde zich tot filosofe en nam grondig 
kennis van het werk van Thomas van Aquino. In 
1934 trad zij in bij de ongeschoeide 
karmelietessen, gevolgd door haar zuster. In 1938 
namen zij de wijk naar Echt (Limburg) omdat de 
Duitsers hen als Jodin bleven beschouwen. Daar 
werden ze op 2 augustus 1942 opgepakt, 
waarschijnlijk als vergelding voor een herderlijk 
schrijven van de NL bisschoppen van 20 juli, 
waarin deze de joden-vervolging veroordeelden. 
Via Westerbork belandden zij in Auschwitz-
Birkenau waar ze vrijwel direct vergast zijn. In 
1998 is Edith Stein door paus Joh Paulus II heilig 
verklaard. Mijn middelbare schooltijd (1968-1974) 
bracht ik in Den Haag door op het college met 
haar naam aan het Louis Couperusplein. Zij heeft 
dus voor mij speciale betekenis. Op wijnreis in de 
Pfalz (Duitsland) vond ik bij een wijnboer een 
wijnfles met op het etiket haar afbeelding. Het 
bleek dat de tante van de wijnboer met haar 
bevriend was geweest: ze gaf van circa 1922-1932 
les in Speyer aan een meisjesschool van 
Dominicanessen. 

Ineke Giezeman 
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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 
 

 

Zesde 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 ARS-
Leerhuis (digitale) leerhuisbrieven gepresenteerd.  
 
Het boek van Christien Brinkgreve, ‘Het raadsel van goed en kwaad’ werd hier ook in 
betrokken. Zij zal haar visie geven op ‘moreel leiderschap’. 
 
In de ochtend presenteert pater dr. Frans Vervooren, ocd (theoloog) zijn 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’? Het programma is als volgt: 
 
10.30:  welkom en voordracht door Frans Vervooren (gastpriester/theoloog) 
11.30: H. Mis op het naamfeest van de kerk H. Pastoor van Ars, gevolgd door lunch 
13.30: lezing door Christien Brinkgreve (emeritus professor sociologie)  
14.30: afsluiting. 
 
Aanmelding uiterlijk 1 augustus via de Ars telefoon 070-3257269 of via 
pastoorvanars@p4ev.nl. Ter plekke geldt: anderhalve meter afstand, registratie, 
gezondheidscheck en vaste zitplaats. 
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