Ars Agenda september 2022
R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
H Missen in de Ars
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17.00
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11
10.30

Do 15
9.30
10.00

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

H Egidius, abt
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Anton Spoor
H Margarita van Leuven
Eerste vrijdag van de maand
H Mis door pater K Hayon, svd
voor Ben en Ria van der Ham
Rozenhoedje
H Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
H Mis in ARS door pater SVD
voor Antje Koning
Drie en Twintigste Zondag door het Jaar
Woord en Communiedienst door diaken
J van Adrichem/pastoraal werker D
Wielzen m.m.v. koor Alle4 met
kinderzegen voor gezinnen met jonge
kinderen
voor alle kinderen van de parochie
Leerhuis door pater F Vervooren, ocd
met thema ‘vier preken over christelijke
geloofsbelijdenissen van Augustinus’
Geboorte van Maria, de Moeder van God
Rozenhoedje
H Mis door pastor T Kouijzer
voor Ursula Simon
Katechese door pastor T Kouijzer over
het evangelie van de zondag
H Petrus Claver, priester, patroon van de
slaven
H Mis door pastor T Kouijzer
voor de jarige Truus ten Wolde
Rozenhoedje
H Nicolaas van Tolentino
Woord en Communiedienst in ARS door
diaken J van Adrichem, m.m.v.
Gezinskoor MED
uit dankbaarheid
Vier en Twintigste Zondag door het Jaar
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd
m.m.v. Connection met ziekenzalving
voor Antje Koning, familie Barendse uit
dankbaarheid, Els van Schaik- de Gooijer,
Louis Berger, Louis ten Bosch en voor de
bijna jarige Coby
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
Rozenhoedje
H Mis door pastor T Kouijzer
voor Riny en Henk Henkes-de Jong
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10:00
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10.30

Do 22
9.30
10.00
11.00
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9.00
9.30
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24
17.00
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25
10.30

Do 29
9.30
10.00
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30
9.00
9.30

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

St Cornelius, paus en St Cypriaan,
bisschop van Carthago
H Mis door pastor T Kouijzer
voor Alice de Paauw en Corry Vogels
Rozenhoedje
H Hildegard van Bingen
H Mis in ARS pastor T Kouijzer
voor Reginald Toney
Vredesweek
Vijf en Twintigste Zondag door het Jaar
Hoogmis door pater K Hayon, svd en
diaken P Kuhlmann m.m.v. Gaudete
voor Antje Koning, Joyce ’t Hoen, Fietje
van der Haagen, Mike Lont, Leny
Molleman, Jan en Maria van LuynWösten, George Carrière
Vredesweek
St Moritz, patroon Zwitserse Garde
Rozenhoedje
H Mis door pastor T Kouijzer
voor Theresina van Melle-Hack
Katechese door pastor T Kouijzer over
het evangelie van de zondag
H Padre Pio
H Mis door pastor T Kouijzer
voor Lyd Goes-Kluiters
Rozenhoedje
St Gerard van Hongarije, bisschop en
martelaar
H Mis in ARS door pastor T Kouijzer
m.m.v. Gezinskoor MED
voor Anneke Swart
Vredesweek
Zes en Twintigste Zondag door het Jaar
Hoogmis door pastor T Kouijzer
m.m.v. Cantate Domino
voor jaargetijde Anny Barendse-van
Paasen, Antje Koning, Frans Hordijk, Els
van Schaik- de Gooijer haar trouwdag,
overleden ouders in den Bosch-van der
Ende
Vredesweek
HH Michael, Raphael en Gabriël,
aartsengelen
Rozenhoedje
H Mis door pastor T Kouijzer
voor Francisca Büsscher
H Hiëronymus, monnik, priester en
kerkleraar
H Mis door pastor T Kouijzer
voor Frans de Jong
Rozenhoedje

ARS-Leerhuis najaar 2022 door pater dr F.Vervooren,
ocd
Op dinsdag 6 september is de eerste bijeenkomst van
het Leerhuis in de Ars. Het thema is Aurelius
Augustinus, Als een wachtwoord. Vier preken over
christelijke geloofsbelijdenissen (Damon, Eindhoven
2022). Het boekje bevat de vertaling van vier preken
van Augustinus over christelijke geloofsbelijdenissen.
Frappant is de ruimte voor verschillen in formulering.
Blijkbaar gebruikte de bisschop verschillende versies
om het christelijk geloof uit te leggen aan
belangstellenden die zich definitief wilden aansluiten
bij de kerkgemeenschap. Dat kan gelezen worden als
een stimulans het christelijk geloof op persoonlijke
wijze eigen te maken. De data zijn: 6 september, 4
oktober, 1 november, 6 december; steeds van 14-16
uur. Aanmelden wordt op prijs gesteld, maar hoeft
niet; informatie bij lia.magdelijns@casema.nl.
Ars-penning voor Robert in den Bosch
Op 7 augustus werd afscheid genomen van Robert in
den Bosch als voorzitter van de pastoraatsgroep van
de H. Pastoor van Ars kerk. Hij vertrekt als diplomaat
naar Geneve, waar hij ambassadeur wordt bij de
ontwapeningsconferentie van de VN. Vele decennia
heeft hij zich ingezet voor de Ars, op velerlei gebieden;
met tussenpozen vanwege verblijf in het buitenland.
Conscentieus hield hij ons bij de les aangaande
zorgvuldigheid bij de liturgie en het vieren van de
Eucharistie als hoogtepunt en kern van ons geloof.
Zorg voor de schaapjes van Louis vormde een
belangrijke drijfveer, waarbij hij, weliswaar trouw RK,
ook kritisch is op het instituut kerk: De (be)dienaren
zijn er voor de gelovigen en niet andersom. Hij was
een vurig pleitbezorger vanuit en namens de Ars van
‘eenheid in verscheidenheid’, die grotere
betrokkenheid en saamhorigheid creëert dan
eenheidsworst. Tijdens en na de fusie heeft hij zijn
talent op personeel- en arbeidsrechtelijk gebied
ingezet voor de parochie. Behalve de gave van het
woord heeft hij ook de gave van handjes laten
wapperen, zoals het poetsen van koper en zilver
vooraf aan Pasen en Kerst tot het glom. Na de
toespraak door Marga van Leest kreeg hij uit handen
van Is. van Woerden de Ars penning als waardering
voor vele jaren inzet. Wij hopen hem over een paar
jaar weer in ons midden terug te zien.
In het nieuwe parochieblad TEAM Spirit hebt u kunnen
lezen over de nieuwe parochie- structuur waarin de
pastoraatsgroepen gecentraliseerd worden. Wij zijn
dankbaar dat Jessica ten Bosch en Marian Bosch de
Ars hierin willen vertegenwoordigen. De huidige leden

van pastoraatsgroep (Marga van Leest, Marcus
Switzar, Ineke Giezeman) en van beheercommissie (Is.
van Woerden en Ton Ammerlaan) zullen hun
werkzaamheden in en voor de Ars kerk vooralsnog
voortzetten.
Op 4 september markeert het kinderkoor Alle 4 de
start van het nieuwe schooljaar in de Woord en
Communieviering die zondag.
Alle gezinnen met kinderen van harte welkom! En
opa’s en oma’s met kleinkinderen!
Katechese: Donderdag 8 en 22 september zal pastor
Kouijzer van 11-12.15 uur katechese geven over het
evangelie van de zondag erop volgend.
Op zondag 11 september vindt de jaarlijkse
Ziekenzalving plaats tijdens de H. Mis.
Het wordt op prijs gesteld als U zich tevoren aanmeldt
bij Marga van Leest, mlangehenkel@live.nl of op de
lijst die vanaf eind aug. in de Bergerie ligt; dan wel via
de Ars telefoon 3257269 ovv uw naam/tel. De
ziekenzalving voor bewoners van Tabitha zal
individueel geschieden in de week ervoor of erna.
1 oktober jubileumconcert Connection in het Hofstad
Lyceum, 20.15 uur
Uiteraard wordt vanuit de Ars gemeenschap als ‘thuis’
basis een grote opkomst verwacht! Reserveren via
kaartjes@koorconnection.nl; € 5 pp.

‘Een rondleiding in het leven van Birgitta’.
Op 4 augustus vond de 7e Abdijdag plaats bij
gelegenheid van de sterfdag van de H. Pastoor van Ars.
55 deelnemers, vanuit de parochie, de zweedsnederlandse vereniging en de Haagse Raad van Kerken
luisterden naar Huguette Jurriaanse, theoloog. Zij gaf
een presentatie over de H. Birgitta van Zweden, haar
leven en betekenis, ook voor de RK kerk vandaag!
Vadstena, oud stadje aan de oostelijke oever van het
Vättermeer, heeft zijn bekendheid te danken aan de
heilige Birgitta (1303-1373). Over deze Zweedse
heilige uit de veertiende eeuw is buiten haar land niet
zoveel bekend. In Zweden, waar men grotendeels het
Luthers geloof belijdt, is ze de nationale heilige.
Birgitta, getrouwd en moeder van acht kinderen
maakte ongewone keuzes in haar leven. Ze kreeg méér
dan 700 visioenen. In een daarvan werd haar de
opdracht gegeven een nieuw klooster te stichten, een
dubbelklooster voor vrouwen en mannen. Om
toestemming hiervoor te krijgen moest zij naar Rome
afreizen, een reis waarvan zij nooit meer is
teruggekeerd. Dit was een ongewone wending in het
leven van een vrouw die inmiddels weduwe geworden
was. Het was een tijd van oorlog, de pest heerste en
de kerk was in verval geraakt. In haar visioenen is te
lezen hoe Birgitta de wereldse en de kerkelijke leiders
verantwoordelijk achtte voor de vele misstanden en
hen daar ook op aansprak. Vrouwen konden in die tijd
niet zomaar naar buiten treden met de mening die ze
waren toegedaan. Haar hoge afkomst maakte dit
echter wél mogelijk. Doordat zij veel kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders in haar familie had, kreeg
ze de mogelijkheid zich te omringen met geestelijken
die haar bijstonden met het vertalen van de visioenen.

In Rome moest zij twintig jaar wachten tot de paus
teruggekeerd was uit Avignon en eindelijk zijn
toestemming voor haar kloosterregel kon geven. Toen
kon, na verbouwing van het koninklijk buitenverblijf in
Vadstena, het klooster worden opgericht. Dit
gebeurde echter zonder Birgitta. In een visioen was
haar te kennen gegeven om vanuit Rome nog een
pelgrimstocht naar het Heilig land te ondernemen.
Korte tijd na haar terugkeer uit het Heilig Land
overleed Birgitta in Rome op 23 juli 1373. Op de
heilige plaatsen heeft ze haar meest indringende
visioenen ontvangen, het lijdens-visioen en het
geboorte-visioen. Dat laatste heeft mede dankzij de
schilder Niccolo di Tommaso een grote invloed gehad
op de iconografie van Jezus’ geboorte.

VIJF VENSTERS OP DE SPIRITUALITEIT VAN
BIRGITTA VAN VADSTENA
Tijdens de middagsessie gaf pater Frans Vervooren
commentaar bij één van de visioenen die Birgitta
ontving. Vijf vensters werden geopend op haar
spiritualiteit. Bidden met aandacht (1), waarin het
Onze Vader en het gebed van het hart elkaar
aanvullen. Het omgaan met rijkdom in het perspectief
van evangelische armoede (2). Geleerde
onwetendheid (3), een uitdrukking van Augustinus, als
ware wijsheid. Vriendelijkheid als diakonie (4), een
hedendaagse vertaling van Godsliefde. Tenslotte kwam
de gouden regel (5) ter sprake, het eigenlijke
gewetenscriterium in het (interreligieuze) omgaan met
elkaar. Daarmee kwam ook de verbinding tot stand
met de inbreng op de Zesde Abdijdag (Christien
Brinkgreve).

Ars Agenda september 2022
Collecte opbrengsten
Gewone collectes in juli:
€ 1050,73
Gewone collectes in augustus incl. Abdijdag: € 958,45
Miva-collecte zondag 28 augustus:
€ 29,65
Ars Kroniek
Op 28 augustus werd Simon de Wit in de Pastoor van
Ars kerk gedoopt.
Antje Koning is niet meer
Zeer intelligent
Bijzonder empathisch
Groot gevoel voor humor
Enorm relativeringsvermogen
Haar geloof was de basis voor haar daden
Zo werd op 18 augustus jl. het overlijden op 96-jarige
leeftijd aangekondigd van Antje Koning. Antje was de
laatste jaren een bekende gezellige verschijning in de
Pastoor van Arskerk. Maar veel meer voetstappen
heeft zij liggen in de voormalige Pauluskerk.

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

An Koning was een vrouw met een grote reputatie en
staat van dienst. Zij was verpleegster zoals dat tot voor
kort heette, directrice van de opleiding verpleegkunde
in het Westeinde Ziekenhuis en later directrice van het
verzorgingshuis Favente Deo aan de Loevesteinlaan.
Na haar pensionering werd zij de rechterhand van
pastoor A.J.Groenendijk en later van pastoor E.J. van
Waasdijk in de Paulusparochie.
Zij beheerde het secretariaat. Voor misintenties kon je
bij haar terecht en die rekende zij af. Zij had alles
onder controle. Zij was humoristisch, nooit boos. Zij
trad niet op de voorgrond, maar je kon ook niet om
haar heen. Ze was er gewoon. Het was fijn om met
haar te werken, aldus een parochiaan.
Antje was een lieve wijze vrouw die veel voor de
Paulusparochie heeft betekend. Zij laat een lege plaats
achter.
Met ongekende energie heeft zij zich ingezet voor de
RK Kerk. Hiervoor ontving zij de Pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.
In de laatste fase van haar leven is zij liefdevol
verzorgd door haar huisgenote Maria Bogaarts.
Voorzien van de sacramenten van de zieken is zij in
verzorgingshuis Uitzicht gestorven.
Moge zij rusten in vrede.

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

