Ars Agenda december 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

2
9.30
10.00

Vr

3
9.00
9.30

Zo

5
10.30

Do

9
9.30
10.00

11.00
Vr

10
9.00
9.30

Zo

12
10.30

Do 16
9.30
10.00
10.30
Vr

17
9.00
9.30

H Mis (of W&C-dienst)
Geen mis in december
Hoogmis / W&C

H Jan Ruusbroeck, mysticus
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van
de parochie
H Franciscus Xaverius, sj, missionaris
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Louis Berger, wijdingsdag
Rozenhoedje
Tweede Zondag van de Advent
Woord en Communiedienst
door diaken J van Adrichem
m.m.v. MED Gezinskoor
kinderwoorddienst
voor overleden parochianen van de Ars
H Syrus van Pavia, bisschop en martelaar
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor overleden ouders, broers, zus en
zwagers
Katechese o.l.v. pater K Hayon, svd
H Maria van Loreto
H Mis door pater C van der Geest, svd
voor Alice de Paauw en Corry Vogels
Rozenhoedje
Derde Zondag van de Advent
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd
m.m.v. Gaudete o.l.v. Winfried Verwey
voor Louis ten Bosch, Aty Lintel-Romijn,
Els van Schaik-de Gooijer, overleden
ouders en grootouders Giezeman-van
der Luur
H Adelheid van Bourgondië, keizerin
Rozenhoedje
H Mis door pastor T Kouijzer
voor Gerry Jousma
Gelegenheid tot biechten
H Jan de Matha, priester
H Mis door pastor T Kouijzer
voor Tine Ton
Rozenhoedje

Dag
Do
Vr

Zo

Tijd
10:00
9:00

19
10.30

Do 23
9.30
10.00
Vr

24
9.00
9.30
15.30

Za

25
10.30

Zo

26
10.30

Do 30
9.30
10.00
Vr

31
9.00

Za
Zo

9.30
1 jan
10.30
2 jan
10.30

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

Vierde Zondag van de Advent
Hoogmis door pater K Hayon, svd
m.m.v. gezinskoor MED
voor Riet Brouwer, Fietje van der Hagen
H Jan van Kenty, patroon van de
seminaristen
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Kees Hillenaar
Vigilie van Kerstmis
H Mis door pastor Tom Kouijzer
Rozenhoedje
Gezins/Kinderkerstviering
door diaken J van Adrichem
m.m.v. kinderkoor Alle 4
voor Florian Mann
Hoogfeest van Kerstmis
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd
m.m.v. Gaudete o.l.v. Winfried Verwey
voor Louis Berger, overleden ouders in
den Bosch-van der Ende, voor Frans en
Anna van Berkel, ouders en voorouders,
overleden ouders van de HeuvelHonsbeek, Jan Verlaan en voor een zieke
Tweede Kerstdag
Gezamenlijke viering in Titus Brandsma
voor Els van Schaik-de Gooijer
H Anysia van Thessalonica
Rozenhoedje
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Willem van der Kooi
Sint Sylvester, paus
Oudjaar
H Mis door pastoor E van Waasdijk, em
voor Lyd Goes-Kluiters
Rozenhoedje
Nieuwjaar
Hoogmis door pater k Hayon, svd
Hoogmis door pater F.Vervooren, ocd
m.m.v. Leo Hartman aan het orgel
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Collecteopbrengst
De collectes tijdens de vieringen in de Pastoor van Ars
kerk hebben opgebracht:
Oktober 2021
€ 676,30
Wereldmissiedag
€ 384,10
November 2021
€ 663,10
Diaconie-collecte
€ 196,80

Vieringen in december
De zaterdagviering om 17.00 uur gaat niet door: dat
geldt voorlopig voor de vieringen op 4, 11 en 18
december in MED of zoveel langer als de 17.00 uur
maatregel van de overheid geldt.
Kerst en Oud en Nieuw: op vrijdag 24 december is er
om 9.00 uur de reguliere viering, evenals op vrijdag 31
december.Op 24 december is om 15.30 uur de
kinderkerstviering in de Ars. Aanmelding vanaf 20
december via www.meevieren.nl of de Ars telefoon
3257269. Aanmelden is ook nodig voor 25 december
10.30 uur.
Op zaterdag 1 januari is er géén viering om 17 uur,
maar als zondag om 10.30 uur.

Koren
Wij zijn verheugd dat het gezinskoor van MED bereid is
m.i.v. 2022 ook 1x per maand op zondag in de Ars te
komen zingen. Zij zongen al 2x per maand op
zaterdagavond in de Ars in de maanden dat het de
beurt was van de Ars. Zij repeteren op maandag van
18.45-20 uur in de pastorie van MED. Wie interesse
heeft daarbij aan te sluiten is van harte welkom! Op 5
december kunt U voor het eerst op zondag met koor,
dirigent Wim Klaassen en organist Alphons Witsiers
kennis maken. Dan is er ook kinder-woorddienst.
Het zal U niet ontgaan zijn dat Gregoriaans koor
Gaudete o.l.v. Winfried Verweij inmiddels vrijwel
maandelijks in de Ars te gast is. En uiteraard ontbreekt
Connection niet, inmiddels 30 jaar ‘oud’ of liever
‘jong’. Last but not least kunnen we incidenteel een
beroep (blijven) doen op Leo Hartman, Yvonne van der
Burch, Nathalie Vos, het kwartet 4 o.l.v. Meye Peters,
Ed van Aken e.a.
Helaas heeft het koor Phoenix o.l.v. Nico Vlasveld,
moeten besluiten zichzelf na 40 jaar op te heffen. April
2020 zouden zij in de Ars hun 40 jarig jubileum vieren,
maar corona gooide roet in het eten. Hopelijk kunnen
we in later stadium fysiek afscheid nemen van het
Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
 070 - 325 72 69
 pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl
 www.rkparochiedevierevangelisten.nl

koor en alsnog aandacht besteden aan hun 40 jarig
bestaan. Zij waren en zijn de Ars dierbaar.

Door de weekse vieringen in de Ars
Zowel op donderdag om 10 uur als op vrijdag om 9
uur bent U welkom voor de H. Mis en koffie! Voor wie
de zondag ondanks de anderhalve meter teveel risico
vindt, wellicht een uitkomst. Ook de nieuwe pastor
Kouijzer gaat af en toe voor, naast em pastoor van
Waasdijk, pater Hayon, en pater van der Geest.

De Gerarduskalender is nog te koop a 8,50 euro
ANNULERING Helaas kon de vrijwilligerslunch op 28
november niet doorgaan vanwege corona. Hopelijk
kunnen we op een later moment de ‘oude’ en nieuwe
vrijwilligers toch in het zonnetje zetten.

Christus, koning van het heelal; ofwel ‘zondag
van het Koninkrijk Gods’.
Op 21 november sloten we het kerkelijk jaar af met de
viering van Christus Koning. Die dag vierde pater
Vervooren zijn 30 jarig priesterfeest in de Ars, waar hij
al 26 van die 30 jaar gast-priester is. Op 4 oktober
1995 belde wijlen pastoor Berger hem met de
uitnodiging in de Ars als gast te komen dienen. Pater
Vervooren nam als evangelie het gedeelte van
Johannes dat vooraf gaat aan hoofdstuk 18, vers 3337, waarin Johannes de voetwassing ziet als metafoor
voor ‘dienen’ als essentie van het priesterschap. Met
het oog op het synodale proces de komende jaren
stelde hij dat wij geroepen zijn tot het dienen van
elkaar. Een 2e essentie van het priesterschap noemde
hij Matteus 25 ‘gij hebt mij herkend als de
behoeftige’(samengevat), ofwel het draait om werken
van barmhartigheid. Pater Vervooren gaf aan het te
betreuren dat barmhartigheid momenteel
gecriminaliseerd wordt. Het is tijd daarin als kerken
geen blad voor de mond te nemen. De 3e factor van
het priesterschap is de oecumene. Daarbij verwees
pater Vervooren naar Johannes 17, 21 e.v.: ‘dat zij
allen één zijn’: als christenen zijn we samen op weg
naar het koninkrijk Gods in werken van
barmhartigheid en de schrift. Een thema dat ook
tijdens de Abdijdagen in de Ars regelmatig benadrukt
is. Als slot haalde hij Teresa van Avila aan ‘laat niets je
hart verontrusten; alleen God volstaat’: ‘solo Dios
basta’.

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
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