
 Ars Agenda april 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 MED  Do 10:00 H Mis en Rozenhoedje 

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

 
 

Vr 1 
9.00 

 
9.30 

H Theodora van Rome 

H Mis door pastor T Kouijzer 
voor Jan Boom 
Rozenhoedje 

Za 2 
 17.00 

H Francois de Paul 
H Mis in MED 

Zo 3  
10.30 

Vijfde Zondag van de Vasten 
Hoogmis door pastor T Kouijzer 
m.m.v. Connection, Kinderwoorddienst 
voor Jan van Luyn, Riny Henkes-de Jong, 
Joyce ’t Hoen, George Carriere 

Di 5  14.00 
 

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

Do 7   
9.30 

10.00 
 
 

11.00 

H Jean Baptiste de la Salle, priester 
Rozenhoedje 
Boeteviering door pastor T Kouijzer  
waarna gelegenheid tot biechten bij 
pater Hayon; voor Alice de Paauw 
catechese 

Vr 8 
9.00 

 
9.30 

HH Herodion en gezellen 
H Mis door pater C van der Geest, svd 
voor Kees Hillenaar 
Rozenhoedje 

Za 9 
 17.00 

H Maria van Aegea 
H Mis in MED 

Zo 10  
10.30 

Palmzondag 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
m.m.v. Gaudete 
voor Jan van Luyn, Els van Schaik-de 
Gooijer, Louis ten Bosch, Ben van der 
Ham en Ria, overleden ouders in den 
Bosch-van der Ende, Riny Henkes-de 
Jong, George Carriere 

Do 14   
19.00 

Witte Donderdag 
Plechtigheden door pater F Vervooren, 
ocd m.m.v. Winfried Verwey; voor 
overleden ouders 

Vr 15 
15.00 

Goede Vrijdag 
Plechtigheden door pater F Vervooren, 
ocd m.m.v. Ensemble Archipel 

Za 16 
 21.30 

Paaszaterdag 
Plechtigheden door pater F Vervooren, 
ocd m.m.v. Gaudete 

Zo 17  
10.30 

Hoogfeest van Pasen 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd  
m.m.v. Willibrordkoor 
voor pastoor Louis Berger, Frans en Anna 
van Berkel en hun ouders en voorouders, 
overleden ouders van de Heuvel-
Honsbeek en Jan Verlaan, Familie 
Goudriaan, Fietje van der Hagen, Riny-
Henkes, Joyce ’t Hoen, George Carriere, 
familie Giezeman-van der luur 

Ma 18  
10.00 

Tweede Paasdag 
Hoogmis in de Emmaus kerk Leyweg 

Do 21   
9.30 

10.00 
 

11.00 

H Anselm, bisschop en kerkleraar 
Rozenhoedje 
H Mis door pastor T Kouijzer 
voor Jacques Huitema, priester 
catechese 

Vr 22 
 

9.00 
 

9.30 

H Maria, Moeder van de Sociëteit van 
Jezus 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Els van Schaik-de Gooijer 
Rozenhoedje 

Za 23 
 17.00 

H Georgius van Lydda 
H Mis in MED  

Zo 24  
10.30 

Beloken Pasen 
Woord en Communie Dienst door diaken  
P Kuhlmann; m.m.v. Leo Hartman 
voor levende en overleden weldoeners 
van de parochie 

Do 28   
9.30 

10.00 

H Louis Marie Grignion de Monfort  
Rozenhoedje 
H Mis door pater T Kouijzer 
voor Lyd Goes-Kluiters 

Vr 29 
9.00 

 
9.30 

H Catharina Benincasa 
H Mis door pastor T Kouijzer  
voor Corry Vogels 
Rozenhoedje 

Za 30 
 17.00 

H Paus Pius V 
H Mis in MED 

Zo 1 mei 
10.30 

Derde Zondag van Pasen 
Hoogmis door pater K Hayon, svd 
 m.m.v. Gezinskoor MED 
 

 
 



  
 
 

 

Religieuze kunst in de jaren zestig.  

Een geslaagd voorbeeld van religieuze architectuur 
zonder noemenswaardige inbreng van beeldende 
kunst vinden we ook in Nederland, in Kijkduin… waar 
Aldo van Eyck in 1969 de H. Pastoor van Ars kerk 
voltooide. Een belangrijk kenmerk van Van Eycks 
bouwkunst is het ondervangen of overbruggen van 
tegenstellingen als binnen-buiten, hol en bol, 
dynamisch en statisch, groot en klein. Bovenal is van 
Eycks visie op architectuur betrokken op de 
samenleving, op de mens die zich als individu en als 
onderdeel van een groep manifesteert. In de Pastoor 
van Ars kerk wist hij dit te realiseren in een afwisseling 
van gesloten ruimten (de kerk zelf) en meer publieke 
ruimten als passages. In Kijkduin is de kerk zelf een 
soort crypte, een laag vierkant vertrek verlicht door 
koepels in het plafond. De passage is een doorgang, 
hoog oprijzend als het schip van een kathedraal, met 
aan weerszijden nissen voor kapellen. Is de kerk de 
plaats voor het collectief, voor het celebreren van de 
mis; de doorgang, de Via Sacra, geeft met halfronde 
nissen aan weerszijden ruimte aan de geloofsbeleving 
van het individu, aan rites de passages als doop en 
biecht, aan privédevotie, de verering van Maria en 
heiligen.  
Bron: ‘Uit beeld verdwenen’; Wouter Prins, 
conservator museum Krona, Uden. 

Avond van de Martelaren 8 april Amsterdam 

Kerk in Nood vraag het hele jaar aandacht voor 
moedige mensen die om hun (christelijke) geloof 
bedreigd of zelfs vermoord worden. India is een van de 
landen waar de situatie verslechtert. Op 8 april vindt 
om 19 uur in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam de 
jaarlijkse Avond van de Martelaren plaats met 
Eucharistieviering en aansluitend een kruisweg met 
getuigenissen. Bid U mee via de livestream of door uw 
aanwezigheid in de basiliek?!! Nadere informatie op 
www.kerkinnood.nl.  
 

Katechese: donderdagen 7 en 21 april van 11-12 uur 
na afloop van de wekelijkse viering om 10 uur.   

Kinderwoorddienst zondag 3 april tijdens viering 
met Connection. 

 

Ars kroniek 

Op 13 maart overleed in Tabitha Riny Henkes-de Jong 
(geboren 13 mei 1928). Samen met haar man, haar 
zoons Henk en Ron en de gezinnen van haar zusters 
(Verdel, van Adrichem) vormde zij in de jaren 70 en 80 
een belangrijke drijvende kracht in de Ars. Toen haar 
man jong Alzheimer kreeg ging ze dichter bij haar 
zoons wonen. 7 jaar geleden kwam ze terug naar Den 
Haag, waar ze tot corona weer af en toe naar de Ars 
kwam. Met haar zwager Aad Verdel deed ze elke week  
boodschappen. Het afscheid vond op 22 maart plaats 
op crematorium Haagse Duinen. 
 
Op 29 maart overleed diaken George Carriere, 
geboren 2 augustus 1928. Geboren en getogen in de 
Vogelwijk ‘snapte hij als jongen weinig van de liturgie’, 
een uitspraak die hij in 2018 deed in het blad van de 
Vogelwijk voorafgaande aan het afbreken van de 
Sacramentskerk. Tijdens militaire dienst groeide zijn 
belangstelling voor geloof en kerk. Later gaven zijn 
deelname aan o.m. het Liturgieberaad, het 
lectorencollege en de Jongerenbeweging de 
Korenbloem hem veel voldoening. Hij assisteerde bij 
de uitreiking van de H. Communie en was daarbij een 
van de eerste leken in kerkkleding. Na verloop van tijd 
werd hem gevraagd de studie voor het ambt van 
diaken te volgen. In 1987 werd hij door mgr. Bär in de 
Sacramentskerk tot ‘permanent’ diaken gewijd, een 
novum, evenals het feit dat hij als getrouwde man 
werd gewijd. Hij kreeg een deeltaak in de (Sacraments) 
parochie en in de gezondheidszorg. Jarenlang ging hij 
1x per maand voor in Uitzicht. Sportief was hij ook, hij 
volleybalde tot op hoge leeftijd met o.a. Henk ten 
Berge in een ouderen team in de Vogelwijk. Bij zijn 
terugtreding als ‘actieve’ diaken en verhuizing naar 
Kijkduin schonk hij zijn dalmatieken aan de Ars. Daar 
worden ze regelmatig gedragen. De laatste jaren 
waren hij en zijn vrouw Jenny trouwe en betrokken Ars 
parochianen. Wij herinneren ons hun 60 jarig huwelijk 
dat zij te midden van de Ars gemeenschap wilden en 
mochten vieren in de zomer van 2021. Op de eerste rij 
in de Ars valt er weer een stoel leeg. Wij gedenken 
George als erudiete, wijze, betrokken man. Het 
afscheid vindt plaats op maandag 4 april, 11 uur in de 
Ars, waarbij pastor Tom Kouijzer voorgaat. De 
begrafenis vindt plaats op Westduin. 
 
Op 1 april overleed Anton Spoor (geboren 4 december 
1928). Zijn uitvaart is op woensdag 6 april op St. Petrus 
Banden, waar pater Vervooren voor zal gaan. 

http://www.kerkinnood.nl/
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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 
 

 

Vastenactie: wandelen en soep 

Op 17 maart liepen we vanuit de Ars met z’n zessen 
voor de Vastenactie: diaken Paul Kuhlmann met Ton, 
Maria, Hetty, Nico, Ineke; door Meer en Bos, circa 5 
kilometer. Totaal dus 30 km. Wilt U, ook als U niet 
meeloopt, de Vastenactie steunen? Doneer dan een 
(extra) bedrag per gelopen kilometer: in de zakjes of 
via de QR code of link in de parochiële Nieuwsbrief! 
Dan heeft onze wandeling dubbel effect! Zoals pater 
Hayon het die donderdag tijdens zijn preek 
verwoordde: ‘Gods-dienst zonder mens-dienst bestaat 
niet’! Op zaterdag 26 maart genoten 25 parochianen 
van de door Hanja, Francien en Ineke gemaakte 
Vastensoep. De opbrengst was ruim 150 euro.  

Goede Vrijdag: Koralen uit Johannes Passion van 
Bach; bloemenhulde aan het kruis 

De viering van Goede Vrijdag (15 uur) wordt 
opgeluisterd door Ensemble Archipel. Zij zullen tijdens 
het lijdensverhaal enkele koralen uit de Johannes 
Passion van Bach zingen. En tijdens de kruisverering 
enkele passie-liederen. U wordt uitgenodigd bloemen 
mee te brengen, voor de verering van het Kruis. Deze 
zullen verwerkt worden tot het Paas-bloemstuk. 
 

Collecte opbrengsten 

De collectes in de Pastoor van Ars kerk hebben in het 
eerste kwartaal het volgende opgebracht: 
Januari     €   976,67 
Februari     €   633,27 
Gewone collectes maart             €   755,40 
Collectes Oekraïne 3-6 maart € 1000,79 
Collecte vastenmaaltijd  €  146,70 

mailto:pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl
http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/

