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

H Theresia van Lisieux
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.
voor Gerry Jousma
Rozenhoedje
H Mis in de MED
27e Zondag door het Jaar
Hoogmis door pastor T Kouijzer
Samenzang
Wereldmissiedag voor kinderen
voor Kees Hillenaar
Leerhuis pater F. Vervooren, ocd
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
Rozenhoedje
H Mis door pastor Tom Kouijzer
voor Lyd Goes-Kluiters
H Demitrius van Thessalonika
H Mis door pater C van der Geest, svd
voor de jarige Nel van Vlijmen
Rozenhoedje
H Mis in MED
28e Zondag door het Jaar
Hoogmis door pater K Hayon, svd
Eerste Communie
m.m.v. Connection
voor Els van Schaik-de Gooijer, Louis ten
Bosch, Fietje van der Hagen
H Callixtus I, paus
Rozenhoedje
H Mis door pastor Tom Kouijzer
voor Reginald Toney
Katechese
H Teresa van Avila
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Ron Harren
Rozenhoedje
H Mis in MED
29e Zondag door het Jaar
Woord en Communiedienst door diaken
P Kuhlmann
m.m.v. Yvonne van der Burch aan het
orgel
Uit dankbaarheid
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H Mis (of W&C-dienst)
H Mis en Rozenhoedje
H Mis en Rozenhoedje

H Ursula
Rozenhoedje
H Mis door pastor Tom Kouijzer
voor Ursula Simon
H Johannes Paulus II, paus
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.
uit dankbaarheid voor 40 jaar leven als
priester
Rozenhoedje
H Mis in MED
30e Zondag door het Jaar
Hoogmis door pastoor E van Waasdijk,
em. en pater K Hayon, svd
m.m.v. Gaudete
Veertig jarig priesterfeest van em
pastoor E van Waasdijk
Wereldmissiedag
Els van Schaik-de Gooijer
voor zegen voor de jubilaris
H Simon de Zeloot, apostel en patroon
van de vissers
Rozenhoedje
H Mis door pastor Tom Kouijzer
voor Alice de Paauw en Corry Vogels
Katechese
H Zenobius van Sidon
H Mis door pastoor D Langerhuizen
voor Louis Berger en de
geloofsgemeenschap
H Pastoor van Ars
Rozenhoedje
H Mis in MED
31e Zondag door het Jaar
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd
m.m.v. Leo Hartman aan het orgel
voor overleden ouders in den Bosch-van
der Ende, Frans en Anna van Berkel, hun
ouders en voorouders, Aty Lintel-Romijn,
familie Giezeman-Valentin en Giezemanvan der Luur
Allerheiligen
Allerzielen

Ars Agenda oktober 2021
Ars Kroniek
Op 9 september overleed mevrouw Overtoom-Bentvelzen,
geboren 3 aug 1932. Het afscheid vond plaats op 16
september. Zij woonde de laatste jaren in een
aanleunwoning van Uitzicht.
Op 27 augustus overleed Henny Geradts, geboren 5 april
1935, na een verblijf van enkele weken in een hospice en
voorzien van de ziekenzegen door pater Hayon. Tot een
aantal jaren geleden was zij een trouw bezoekster van de
Ars kerk.
Eerste Heilige Communieviering in de Pastoor van Ars
Vanwege COVID is het al twee keer uitgesteld, maar
uitgaande van 'driemaal is scheepsrecht' wordt 10 oktober
een bijzondere dag. In de geloofsgemeenschap Pastoor van
Ars zullen Abel, Boris, Christiaan en Luc dan hun Eerste
Heilige Communie ontvangen.
Ze zijn begin 2020 vol enthousiasme begonnen aan het
project "Ik ben bij je". Tijdens de eerste lockdown was er
zelfs online les. In september 2020 hadden we het project
bijna afgerond, toen strengere Corona-maatregelen weer
tot uitstel leidden. Nu, een jaar later, hebben we de draad
opnieuw opgepakt en kijken we uit naar de feestelijke
viering!
Zo 31 oktober 15.00-16.00 uur – Herdenkingsdienst met
Requiem van Fauré
Vorig jaar moest deze, voor iedereen toegankelijke viering,
op het laatst worden afgelast. Herkansing op zondagmiddag
31 oktober, 15-16 uur. Het Archipel Ensemble zal tijdens de
dienst het Requiem van Fauré ten gehore brengen. Naar
verluidt is dit een bijzondere beleving vanwege de akoestiek
in de Ars kerk. Allen, gelovig of niet gelovig, die verloren
geliefden willen herdenken zijn welkom! Toegang gratis,
dankzij een donatie van de Katholieke Vereniging voor
Geestelijke Vorming. Vrije gift welkom.
Corona
Ook in de kerken wordt de anderhalve meter losgelaten,
mits de kerk voldoende geventileerd wordt. Wij dragen
daarvoor zorg. Ook aanmelden hoeft niet meer. Op
zondagen 3 en 10 oktober zullen wij nog wel registreren bij
de deur, i.v.m. 1e Heilige communie op zondag 10 oktober.
Ook zullen wij toezien op het houden van enige afstand en
spreiding in de kerk en in de Bergerie, uit voorzorg. Wij
verzoeken U dan ook om in zigzag vorm plaats te nemen,
waarbij de kruisjes op de banken uitgangspunt zijn en alle
banken weer beschikbaar zijn.

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

Uiteraard gaan wij ervan uit dat U de basisregels in acht
neemt (handen wassen, geen handen geven, thuis blijven bij
klachten etc). In de Parochie Nieuwsbrief is de uitgebreidere
tekst te vinden. Koffie na afloop kan weer, ook op enige
afstand. Wellicht het mooiste nieuws is dat samenzang
weer mag!
Di 2 november 10.30-13 uur – Allerzielen in de Ars
Het mag en kan weer: U bent na de viering van Allerzielen
hartelijk welkom voor koffie, lunch en concertje. U kunt
misintenties voor de viering die dag opgeven op de lijsten
die t.z.t. in de Bergerie liggen, dan wel aan Marga van Leest:
mlangehenkel@live.nl. Aanmelding voor de lunch graag via
pastoorvanars@p4ev.nl of de Ars telefoon 3257269.
Nabestaanden van parochianen die afgelopen jaar vanuit de
Ars zijn uitgedragen ontvangen een aparte uitnodiging.
Afscheid Sjef Smit/Parochiekoor PvArs
Op 28 september jl. hebben koorleden, voorzitter Walter
Jillissen en dirigent Sjef Smit afscheid van elkaar genomen
tijdens een emotionele lunch in Meer en Bosch. Corona was
de druppel die het huidige parochiekoor deed besluiten
zichzelf te ontbinden. Vanuit de Ars gemeenschap werd
vooral Sjef Smit op passende wijze bedankt voor zijn
bijzondere leiding van het parochiekoor de afgelopen jaren.
Of en hoe er sprake kan zijn van een doorstart van het Arskoor wordt dit najaar onderzocht, nu duidelijk is dat er weer
gezongen mag worden.
Zo 28 november – Vrijwilligers lunch
Op zondag 28 november bedankt de Ars
geloofsgemeenschap alle vrijwilligers voor hun inzet. Daarbij
zullen diverse mensen die het afgelopen jaar om
uiteenlopende redenen afscheid hebben genomen in het
zonnetje worden gezet. Zet de datum in uw agenda! Voor
zover de ruimte in de Bergerie het toelaat zijn ook andere
parochianen welkom! Zowel voor de lunch als om zich als
vrijwilliger te melden! Inmiddels heeft Corrie Wellner de
leiding van het koffieteam overgenomen van Anneke Klaver
die dat bijna 20 jaar heeft gedaan. En hebben zich ook op
andere terreinen nieuwe vrijwilligers gemeld. De Ars is een
levende gemeenschap!
Gelegenheidskoor RK Parochie de vier Evangelisten
Onder leiding van André Vis hervat het gelegenheidskoor
van de gehele parochie de repetities op de 1e donderdag
van de maand, vanaf 7 oktober, van 15.30-16.30 uur in de
Emmaus kerk. Bent U overdag beschikbaar en wilt U af en
toe zingen (vooral bij uitvaarten) meld U zich dan bij
corrie.vanleeuwen@ziggo.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

