
 Ars Agenda mei 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 

 
 

Zo 1  
10.30 

Derde Zondag van Pasen 
Hoogmis door pater K Hayon, svd 
m.m.v. Gezinskoor MED 
voor George Carrière, Joyce ’t Hoen 

Di 3  14.00 
 

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

Do 5   
 

9.30 
10.00 

 
11.00 

H Gothard van Hildesheim, patroon van 
de barende vrouwen 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Jan en Maria van Luyn 
Bijbelcatechese 

Vr 6 
9.00 

 
9.30 

H Elisabeth van Boedapest 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor een jarige       
Rozenhoedje 

Za 7 
 17.00 

H Domitianus van Maastricht 
Woord en Communiedienst in ARS door 
pastoraal werker D Wielzen 
voor Toke Zuidam 

Zo 8  
10.30 

Vierde Zondag van Pasen, 
Roepingenzondag 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
m.m.v. Ed van Aken aan het orgel 
voor George Carrière, Els van Schaik-de 
Gooijer, Louis ten Bosch 

Do 12   
9.30 

10.00 
 

HH Nereus en Achilles, martelaren 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Ben en Ria van der Ham 

Vr 13 
9.00 

 
9.30 

St Servaas , bisschop van Maastricht 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Ursula Simon 
Rozenhoedje 

Za 14 
 19.00 

H Corona 
H Mis in ARS door pater K Hayon, svd 
voor Kees Hillenaar 
 
 
 
 

Zo 15  
10.30 

Vijfde Zondag van Pasen 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
m.m.v. Connection; kinderwoorddienst 
voor pastoor Louis Berger, George 
Carrière, Riny-Henkes-de Jong, Joyce ’t 
Hoen 

Do 19   
 

9.30 
10.00 

 
11.00 

H Celestinus V, paus die aftrad om terug 
te keren naar zijn monnikscel 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor overleden ouders 
Bijbelcatechese 

Vr 20 
 

9.00 
 

9.30 

H Bernardino van Siena, priester OFM, 
patroon van predikanten en uitgevers 
H Mis door pater C van der Geest, svd 
voor Anneke Swart 
Rozenhoedje 

Za 21 
 17.00 

H Constantijn de Grote, keizer 
H Mis in ARS door pastor T Kouijzer 
voor Els van Schaik-de Gooijer 

Zo 22  
10.30 

Zesde Zondag van Pasen 
Woord en Communie Dienst door diaken  
P Kuhlmann, m.m.v. Leo Hartman 
voor Fietje van der Haagen 

Do 26   
13.00 

Hemelvaart 
Hoogmis door pater K Hayon, svd 
met muzikale medewerking van Nathalie 
Vos; voor overleden ouders in den 
Bosch-van der Ende  

Vr 27 
9.00 

 
9.30 

H Augustinus van Canterbury 
H Mis door pastor T Kouijzer 
voor Fred Snijdewint 
Rozenhoedje 

Za 28 
 

 17.00 

H Germain, ongewenst kind, bisschop 
van Parijs 
H Mis in ARS door pater K Hayon, svd 
voor Lyd Goes-Kluiters 

Zo 29 mei 
10.30 

Zevende Zondag van Pasen 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
 m.m.v. Kwartet Summa; voor de familie 
Goudriaan, George Carrière 

 

Katechese: donderdagen 5 en 19 mei van 11-12 uur na 
afloop van de wekelijkse viering om 10 uur.   

Kinderwoorddienst zondag 15 mei tijdens viering 
met Connection. 

 

Collecte opbrengsten 

De collectes in de Pastoor van Ars kerk hebben in april 
het volgende opgebracht: 
Gewone collectes   € 1321,28 
Extra Oekraïne      €      80,00 
Vastenzakjes    €      32,00 



 Ars Agenda mei 2022 
 
 

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 
 

 

Ars kroniek 

Op 1 april overleed in Swaenesteyn Anton Spoor 
(geboren 4 december 1928). Een bescheiden en vrome 
man, altijd gentleman, en zorgzaam naar zijn familie: 
samen met zijn zus zorgde hij lang voor zijn ouders. Al 
tijdens zijn werkzame leven bij de PTT was hij op 
diverse fronten, bestuurlijk en anderszins, actief in de 
Theresia parochie aan de Apeldoornselaan. Zingen was 
zijn passie, in verschillende koren en kerken door de 
jaren heen. Voor zijn inzet voor de R.K.-kerk ontving hij 
de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. 
Wonend aan de Durgerdamlaan bezocht hij zolang het 
fysiek kon dagelijks zijn (tweeling) zuster in 
Swaenesteyn. Toen ook hij niet meer zelfstandig kon 
wonen kon hij gelukkig ook daar terecht.  
Diverse Ars parochianen kennen hem al sinds hun 
jeugd uit achtereenvolgens de Theresia kerk, de kerk 
aan het Monnickendamplein, de Pauluskerk en ten 
slotte de Ars, waar hij een zeer gewaardeerd zanger 
was in de Schola en het parochiekoor. In zijn woorden 
bij het afscheid op 6 april op Sint Petrus Banden 
verbond pater Vervooren de naam Spoor met het 
spoor dat ieder mens achterlaat in het leven van 
anderen. Waarmee de dood niet het einde is. Dat is 
wat wij mét Anton geloven. Na het overlijden van zijn 
zus een half jaar geleden zag hij uit naar opname in 
het hiernamaals. Hij vond rust in de laatste 
sacramenten der zieken en het bezoek van en gebed 
met diaken Van Adrichem en pater Vervooren. 

Vrijwilligers lunch zondag 5 juni 12 uur 

Met enige vertraging vanwege corona (de eerder 
geplande bijeenkomst op 28 november moesten we 
helaas annuleren) nodigen pastoraatsgroep en 
beheercommissie van de Pastoor van Ars kerk jullie 
graag uit voor een lunch op 1e Pinksterdag 5 juni om 
12 uur. Deze lunch wordt muzikaal omlijst door het 
ensemble Vivace. 
De bijeenkomst is bedoeld om eindelijk ‘officieel’ 
afscheid te nemen van vrijwilligers die de laatste jaren, 
meestal vanwege gezondheid, af hebben moeten 
haken. Zij worden in het bijzonder in het zonnetje 
gezet. Denk aan leden van het koffieteam, van het 
parochiekoor, van het koster/akolieten team etc.  
Maar alle vrijwilligers zijn onmisbaar! Gelukkig hebben 
zich nieuwe mensen gemeld zodat de vieringen weer, 
ogenschijnlijk geruisloos, door kunnen gaan. Evenals 

de koffie die hervat kon worden en koren die weer 
mogen en willen zingen! Vele handen maken licht 
werk. Wat niet wil zeggen dat alles vanzelf gaat. Maar 
door eendracht en saamhorigheid staan we sterk. 
Wilt U vanwege de catering uiterlijk 1 juni berichten 
of U al dan niet aanwezig zult zijn via de Ars telefoon 
070-3257269; of per mail pastoorvanars@p4ev.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

In memoriam Anton Spoor 
 
Afscheid van een koorlid van het voormalige 
Parochiekoor. Anton hield van zingen. Hij heeft ook 
gezongen bij de Schola, omdat hij zo’n voorliefde had 
voor de Latijnse gezangen. Regelmatig ontving ik van 
hem het nieuwsblad over de Latijnse Liturgie. 
Daarmee bevond hij zich in goed gezelschap van 
pastoor Berger zaliger. Een spontaan “Salve Regina” 
aan het eind van de mis, was voor Anton altijd goed 
voor een glimlach. Dan ging hij voluit (net als de hele 
kerk trouwens). 
  
Toen hij wat minder ter been werd, waren de 
repetities van het koor voor hem te zwaar. Zodra hij 
echter in de kerk aankwam, hield hij het Parochiekoor 
nauwlettend in de gaten. Wij vonden het prima als hij 
mee wilde zingen en wenkten hem dan. Maar nee, 
formeel als Anton was, kwam hij pas als ook de 
dirigent het seintje had gegeven dat het goed was. Na 
de koffie kregen we steevast te horen, dat hij naar huis 
moest omdat zijn kleinkinderen langs konden komen. 
 
Uiteraard klonk bij zijn afscheidsdienst als laatste het 
mooie Latijnse gezang “In paradisum deducant te 
Angeli”. Ik weet zeker dat de engelen hem hebben 
begeleid naar het Paradijs. 
Anton, bedankt. 
 
Walter Jillissen  
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