
 Ars Agenda maart 2022 
 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 ARS  Do 10:00 H Mis en Rozenhoedje 

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

 
 

Di 1  14.00 
 

Leerhuis ‘Wij zijn de tijden’ 
door pater F Vervooren, ocd 

Woe 2  
19.00 

 

Aswoensdag 
H Mis door pastor T Kouijzer 
voor de lichamelijk en geestelijk zieken 
van de parochie 

Do 3  
9.30 

10.00 

H Frederik, abt 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd  
voor Reginald Toney 

Vr 4 
9.00 

 
9.30 

H Casimir 
H Mis door pastor T Kouijzer 
voor Lyd Goes-Kluiters 
Rozenhoedje 

Za 5 
 17.00 

H Adrianus van Cesarea 
H Mis in ARS door pater K Hayon, svd 
voor het welzijn van de parochianen die 
niet meer thuis kunnen wonen 

Zo 6  
10.30 

Eerste Zondag van de Vasten 
Gezamenlijke Hoogmis voor  
de Vier Evangelisten  
door Pastoraal Team in de ARS 
m.m.v. Cantorij MED, kinderwoorddienst 
voor Joyce ’t Hoen, Ben van der Ham en 
Ria, overleden ouders in den Bosch-van 
der Ende 

Do 10   
9.30 

10.00 
 

11.00 

H John Ogilvie, sj, martelaar 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Treesje van Bussel 
Katechese 

Vr 11 
9.00 

 
9.30 

H Gregorius de Nieuw-Verschenene 
H Mis door pater C van der Geest, svd 
voor Anneke Swart 
Rozenhoedje 

Za 12 
 17.00 

H Simeon de Nieuwe Theoloog 
H Mis in ARS door pater K Hayon, svd  
m.m.v. Gezinskoor MED 
voor levende en overleden weldoeners 
van de parochie 

Zo 13  
10.30 

Tweede Zondag van de Vastentijd 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd  
m.m.v. Liturgisch Koor Cantate Domino 

voor Joyce ’t Hoen, Louis ten Bosch, Els 
van Schaik-de Gooijer, Familie 
Goudriaan, Fietje van der Hagen, Gerry 
Jousma 

Do 17   
9.30 

10.00 

St Patrick 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Corry Vogels 

Vr 18 
9.00 

 
9.30 

H Cyrillus van Jeruzalem 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Alice de Paauw 
Rozenhoedje 

Za 19 
 17.00 

H Jozef 
H Mis in ARS door pastor T Kouijzer 
voor pastoor Willem van der Kooi 

Zo 20  
10.30 

Derde Zondag van de Vasten 
Woord en Communiedienst door  
D Wielzen, pastoraal werker 
m.m.v. Gezinskoor MED 
voor de 1e sterfdag van Bert Pennings 

Do 24   
9.30 

10.00 
 

11.00 

H Catharina van Vadstena 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Greetje Kusters 
Katechese 

Vr 25 
9.00 

 
9.30 

Maria Boodschap 
H Mis door pastor T Kouijzer  
voor Fred en Anke Snijdewint-Vos 
Rozenhoedje 

Za 26 
 17.00 

 
 

18.00 

H Ludger van Münster 
H Mis in de ARS door pastor T Kouijzer 
m.m.v. Gezinskoor MED 
voor Kees Hillenaar 
Vastenmaaltijd in de Ars 

Zo 27  
10.30 

Vierde Zondag van de Vasten 
Hoogmis door pastor T Kouijzer en 
diaken P Kuhlmann m.m.v. Gaudete 
voor Joyce ’t Hoen, Aty Lintel-Romijn, Els 
van Schaik-de Gooijer 

Do 31   
9.30 

10.00 

H Amos, profeet 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor 82e geboortedag van Bert Pennings 

 
 



  
 
 

 

Za 26 maart 18-19 uur – Vastensoep 

De traditie van de vastensoep, vindt in de Ars plaats op 
zaterdag 26 maart, na de viering van 17 uur. 
Aanmelden via de Ars telefoon 3257269 of 
pastoorvanars@p4ev.nl. De bijdrage van deelnemers 
gaat naar het vastenproject waarover meer in de 
parochie Nieuwsbrief. Daarin ook de overige data en 
locaties. Komt in grote getale!!!! Wij zorgen voor een 
voedzame maaltijdsoep en lekker brood erbij. Marga 
van Leest, Hanja de Jager en Ineke Giezeman 
 

Bedevaart naar Lourdes 

Van 6 tot en met 14 mei gaat RK Den Haag op 
bedevaart naar Lourdes.  
Op 6 maart kunt U deelnemen aan een informatie-
bijeenkomst in de H. Antonius Abt kerk in 
Scheveningen om 12.15 uur. Reisleider Cisca van der 
Sluijs (06 28 32 73 88, cisca.vandersluijs@gmail.com)    
geeft een vooruitblik op de reis.  

 

Ars kroniek 
Op 3 februari overleed onverwacht Joyce t Hoen 
(geboren 7 november 1953). Sinds enige jaren kwam 
zij met vriendin Beppie trouw naar de vieringen in de 
Ars. Haar betrokkenheid leidde tot haar opname in de 
RK kerk op Pinksteren 2021. Joyce was ook direct 
beschikbaar als vrijwilliger: als lid van het koffieteam, 
waar zij met haar innemende vriendelijkheid onze 
harten stal. Met kerst stroopte ze haar mouwen op 
voor een grote poetsbeurt in de kerk.   
Op zondag 30 januari was zij nog in de kerk. Die 
zondag lazen wij uit Paulus, zijn Hooglied op de liefde 
(1 Korintiërs 13): “Al spreek ik de taal van mensen en 
engelen, als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend 
bekken of een schelle cimbaal....De liefde is geduldig 
en vriendelijk. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles 
hoopt zij, alles verduurt zij. De liefde vergaat nooit. Nu 
zien wij nog in een spiegel, raadselachtige dingen, 
maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. 
Deze drie dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop en 
liefde. Maar de grootste van deze is de liefde.”. 
Sommige kerkgangers hebben die zondag Joyce zélf 
nog gesproken. Haar hart stond in vuur en vlam. “Ik 
ben verliefd!”, zei ze.  Sprakeloos zijn we bij haar 
plotselinge dood.  Maar dit geloven we: de liefde 
vergaat nooit, die blijft bestaan. Zoals het Hooglied 
(8,6) zingt: “Sterk als de dood is de liefde.” Op 13 
februari is door haar moeder, samen met vriend Peter 
en vriendinnen Jo-Ann en Beppie, het 
herinneringskruisje in de Ars geplaatst. Het afscheid 
vond plaats op 11 februari in Crematorium Haagse 
Duinen, waarbij pater Vervooren het woord voerde 
namens de Ars gemeenschap. 
 

Op 22 februari overleed in Dekkersduin Jan van Luyn 
(geboren 1 januari 1938). Een paar jaar geleden kwam 
hij met zijn vrouw Maria (overleden zomer 2020) in 
onze parochie wonen. Zij bezochten regelmatig de 
viering op zondag, inclusief de koffie na afloop. Onze 
herinnering is die van een aimabel echtpaar, dat in Den 
Haag een nieuw thuis had gevonden. Bij de uitvaart op 
28 februari in de Ars gaat zijn broer, emeritus mgr van 
Luyn voor, waarna de begrafenis op Westduin 
plaatsvindt. 
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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 
 

 

Focolare: Introductie 

Een tijd terug, tijdens een gesprek met een 
medeparochiaan in de Bergerie, vertelde ik dat mijn 
man en ik elkaar hadden leren kennen als jongeren 
actief binnen de Focolarebeweging. Ik was toen net 
klaar met mijn opleiding (in Portugal) en deed een 6-
maandse stage in een bedrijf in Utrecht, terwijl 
Maarten net terug was van een jaartje in Italië en toen 
ging solliciteren voor zijn eerste echte baan. De 
Focolarebeweging was niet bekend bij deze 
medeparochiaan, zo kwamen we tot het idee om dit 
stuk te schrijven voor het parochieblad. 

Wat is de Focolarebeweging 

Zoals andere bewegingen binnen de Katholieke kerk, is 
ook de Focolarebeweging ontstaan vanuit de beleving 
van het Evangelie, of een specifiek aspect daarvan, 
door een groep leken: tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Noord-Italië, waar een groep jonge 
volwassenen geïnspireerd raakte door de woorden: 
Want waar twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, 
daar ben Ik in hun midden (Mattheüs 18:20). Zo werd 
hun levensmissie het steeds bewerkstelligen van de 
aanwezigheid van Jezus door de christelijke, 
broederlijke liefde te beoefenen. In de jaren en 
decennia daarna groeide Focolare tot een beweging 
met internationale aanwezigheid, maatschappelijke 
activiteiten en spirituele vorming gericht op 
verschillende leeftijdsgroepen maar ook op gezinnen, 
parochies, de oecumene en de interreligieuze dialoog. 
Vanuit de spirituele identiteit van deze beweging 
kwam ook een visie op verschillende terreinen van de 
maatschappij voort zoals bijvoorbeeld op het 
onderwijs, de kunst en de economie. 

Persoonlijk 

Het contact met Focolare heeft mij de kans gegeven 
een persoonlijk en bewuste keuze te maken voor God 
in mijn leven. Hoewel ik in een katholiek gezin en 
omgeving ben opgegroeid en dus goed bekend was 
met de boodschap en de tradities van de kerk, heb ik 
als tiener en later als jonge volwassen kunnen 
meemaken dat het actief beleven van de christelijke 
boodschap een duidelijke invulling geeft aan alle 
aspecten van mijn leven. Dit heeft mijn ontwikkeling 
sterk getekend en veel beslissingen in mijn leven zijn 
hierdoor beïnvloed. Nadat ik een aantal jaar 

werkervaring had opgedaan, zocht ik een andere weg 
in de professionele zin waardoor ik concreter kon 
bijdragen aan de maatschappij. In dat proces werd ik 
sterk geïnspireerd door de sociale projecten van 
Focolare tijdens een reis in de Filipijnen, waar mensen 
zich inzetten voor een betere toekomst voor gezinnen 
uit arme omgevingen. 
Een ander voorbeeld was de keuze van een locatie 
voor onze trouwdag in de zomer van 2009. We 
zochten een plek die voldeed aan alle praktische 
vereisten maar, ook heel belangrijk, die een 
afspiegeling was van de belangrijkste waarden in ons 
gezamenlijk leven. Zo kwamen we bij Marienkroon 
terecht, een prachtige middeleeuwse abdij in Brabant 
waar een gemeenschap van Focolare zich huisvest, 
een plek waar mensen zich snel thuis voelen. In de 
intieme kapel en de charmante tuinen hebben we een 
prachtige dag gevierd met onze dierbaren. 
Door verschillende omstandigheden is onze deelname 
aan de activiteiten van Focolare de afgelopen jaren 
minder actief geworden. Maar de geest en de 
boodschap daarvan blijven voor ons onveranderd, dit 
beleven we niet alleen als gezin maar ook in de 
broederlijke sfeer die wij steeds meemaken in onze 
parochiegemeenschap.  
Meer Informatie over de gemeenschap van Focolare 
in Nederland vind u op www.marienkroon.nl. Voor een 
voorbeeld van de maatschappelijke projecten bezocht 
tijdens mijn reis in de Filipijnen: 
www.bukaspaladfoundation.org.  

Rosa van der Biezen 
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