
 Ars Agenda december 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 MvED  Do 10:00 H Mis en Rozenhoedje 

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

 

Do 1   
9.30 

10.00 
 

11.00 

H Eligius, bisschop van Noyon 

Rozenhoedje 
H Mis door pastoor T Kouijzer 
voor Jan en Maria van Luyn-Wösten  
Katechese o.l.v. pastoor T Kouijzer  

Vr 2 
9.00 

 
9.30 

H Jan van Ruusbroeck, mysticus  
H Mis door pastoor T Kouijzer 
voor Louis Berger, wijdingsdag 
Rozenhoedje 

Za 3 17.00 H Mis in MED   

Zo 4  
10.30 

Tweede Zondag van de Advent 
Woord en Communiedienst  
door D Wielzen, pastoraal werker 
m.m.v. MED Gezinskoor  
voor overleden parochianen van de Ars 

Di 6 14.00 Leerhuis door pater F Vervooren, ocd 

Do 8   
9.30 

10.00 
 

Maria Onbevlekt Ontvangen 
Rozenhoedje 
H Mis door pastoor T Kouijzer 
voor overleden ouders, broers, zus en 
zwagers Rongen  

Vr 9 
9.00 

 
9.30 

H Syrus van Pavia, bisschop en martelaar 
H Mis door pastoor T Kouijzer 
voor Anton Spoor 
Rozenhoedje 

Za 10 17.00 H Mis in MED 

Zo 11  
10.30 

Derde Zondag van de Advent 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
m.m.v. Gaudete o.l.v. Winfried Verwey 
voor Louis ten Bosch, Els van Schaik-de 
Gooijer 

Do 15   
9.30 

10.00 
 

11.00 

H Anna van Oostenrijk 
Rozenhoedje 
H Mis door pater Hayon 
voor  Hanny Langendijk  
Gelegenheid tot biechten 

Vr 16 
9.00 

 
9.30 

H Adelheid van Bourgondië, keizerin 
H Mis door pastoor T Kouijzer 
voor Tine Ton 
Rozenhoedje 

Za 17 17.00 H Mis in MED 

Zo 18  
10.30 

Vierde Zondag van de Advent 
Hoogmis door pater K Hayon, svd 
Kinder/gezins-Adventviering 
m.m.v. kinderkoor Alle 4 
kinderwoorddienst 
voor Fietje van der Hagen, Leny 
Molleman, Nelly Visbach 

Ma 19 19.00 Kerstviering Middin 

Do 22   
9.30 

10.00 
 

11.00 

H Hunger van Utrecht 
Rozenhoedje 
H Mis door pastoor T Kouijzer    
voor Erik Jan van Waasdijk 
Tabitha Kerstviering 

Vr 23 
 

9.00 
9.30 

H Jan van Kenty, patroon van de 
seminaristen 
Rozenhoedje 
H Mis door pastoor T Kouijzer 
voor Riet en Karel Brouwer 

Za 24 
 19.00 

 
 
 

22.00 

Vigilie van Kerstmis 
Gezins/Kinderkerstviering  
door diaken P Kuhlmann 
m.m.v. kinderkoor Alle 4  
voor alle kinderen in de parochie 
Nachtmis door pater F Vervooren, ocd 
m.m.v. Connection 
voor pastoor EJ van Waasdijk, Mike Lont, 
Nicolaas en Corry van der Waart-Sax van 
der Weijden 

Zo 25  
10.30 

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, hun ouders en 
voorouders, George Carrière,  
Antje Koning 

Ma 26  
10.30 

Tweede Kerstdag 
Gezamenlijke viering in Titus Brandsma  
voor Els van Schaik-de Gooijer 

Do 29   
 

9.30 
10.00 

 

St Thomas Becket, aartsbisschop van 
Canterbury 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Lyd Goes 

Vr 30 
9.00 

 
9.30 

H Anysia van Thessalonica 
H Mis door pastoor T Kouijzer 
voor Willem van der Kooi 
Rozenhoedje 

Za 31  
17.00 

Sint Sylvester, paus 
 Oudjaar 
H Mis in MED 

Zo 1-1  
10.30 

Nieuwjaar, Maria, Moeder van God 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
voor Karel en Riet Brouwer 
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Ars Kroniek  

Op 8 november overleed aan de gevolgen van een 
hersenbloeding Leo Toussaint, geboren 17 november 
1933. Hoewel thuis in de Emmaus kerk was hij de 
laatste jaren ook graag en geliefd in de Ars 
gemeenschap. Die hij had leren kennen als chauffeur 
van pastoor Dernee. Wij gedenken een warme man, 
die ons regelmatig verblijdde met zijn korte gedichtjes, 
of groenten of planten uit zijn volkstuin. Het afscheid 
in de Emmaus vond plaats op 14 november olv diaken 
Paul Kuhlmann. 
 
Op 15 november overleed, gesterkt door de 
ziekenzalving, Jo Jillissen-Borsboom, geboren 5 
februari 1927. Zolang het lichamelijk kon, kwam ze 
met het taxibusje graag naar de Ars en genoot van de 
Latijnse ritus. Ze was haar leven lang een groot 
aanbidder van Maria. Ze genoot van het Salve Regina 
in de Ars. Jo Jillissen overleed op de verjaardag van 
haar man en ze was er heilig van overtuigd hem weer 
te zien. Het afscheid onder leiding van diaken Paul 
Kuhlmann vond plaats in de Haagse Duinen op 23 
november j.l. 
 
Op donderdag 8 december komt na de viering van 10 
uur het koffieteam bijeen voor nadere onderlinge 
kennismaking en een gezellige (kerst) lunch.  

Zaterdag 10 december - OPEK en poetsen 

Door leden van Connection e.a. vrijwilligers in de Ars 
wordt de kerststal weer opgezet! Die ochtend wordt 
van 10-12 uur ook het zilver en koper gepoetst. 
Handjes welkom! 
 
Vergeet U de Gerarduskalender niet!?!  Er zijn nog 
exemplaren te koop a 9 euro per stuk: op zondag 11 of 
18 december verkrijgbaar. 
 
 

 

Parochiepenning voor Jessica ten Bosch-de Jong en 
Marian Bosch-Rekveldt. 

In de gezamenlijke viering van zondag 20 november in 
de Emmaus werd de nieuwe parochie-brede 
pastoraatgroep voorgesteld. Na afloop hiervan 
mochten, tot hun grote verbazing, Jessica en Marian, 
nog even blijven staan. Zij kregen namelijk van diaken 
Jos van Adrichem, namens het parochiebestuur en 
pastoraal team, op voordracht van de vm. 
pastoraatgroep van de H. Pastoor van Ars kerk, de 
parochiepenning uitgereikt als blijk van erkentelijkheid 
voor het oprichten van het kinder-gelegenheidskoor 
Alle4 en hun enthousiaste en continue inzet daarvoor. 
Al bij de voorbereiding van de gezinskerstviering in 
2017 in de Pastoor van Ars namen Jessica en Marian 
het initiatief om een kinder-projectkoortje tijdens die 
viering mee te laten zingen, met twee keer een 
repetitie vooraf. Eerst onder de naam 'Ars/MED-
kinderprojectkoortje', maar later als Alle4, hebben ze 
sindsdien diverse vieringen bij de verschillende 
geloofsgemeenschappen muzikaal opgeluisterd. De 
naam Alle4 hebben Jessica en Marian bewust gekozen. 
Het was immers de bedoeling dat kinderen van alle 
vier geloofsgemeenschappen welkom zijn om mee te 
zingen op het koor en dat het koor afwisselend bij alle 
vier de geloofsgemeenschappen zou zingen. En dat 
hebben ze waargemaakt! Ondanks de huidige crisistijd 
voor kerken tonen Jessica en Marian een blijvende 
inspanning om met Alle4 een enthousiaste muzikale 
bijdrage te leveren aan vieringen in de parochie. 
Daarmee dragen ze in belangrijke mate bij aan de 
samenwerking en het gevoel van saamhorigheid 
binnen de parochie. De parochiepenning is voor deze 
prestatie daarom zeker verdiend. Van harte geluk 
gewenst en ga zo door! 
 
Voor wie (klein) kinderen heeft die mee willen zingen:  
Alle 4 zingt in de Ars op 18 december 10.30 uur en op 
24 december 19 uur. 
Repetities:  
- 14 december 17-17.45 en  
- 18 december 09.30 (voor de viering van die zondag). 
- 18 december na de viering en  
- 24 december 13-14 en om 18.30 (voor de  
   kerstviering die avond). 
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Licht van hoop in de Advent 

Op de 1e zondag van de 
Advent benoemde pater 
Vervooren in de Ars het 
Licht dat wij voor 
anderen in de duisternis 
kunnen zijn. Hij stond 
daarbij stil bij mensen die 
door oorlog, geweld en 
onrecht duisternis in 
plaats van Licht ervaren. 
Met name de overleden 
arbeidsmigranten die in 
Qatar betrokken waren 
bij bouwwerkzaamheden 
voor het WK. 
Cordaid heeft een 
rouwband laten 

ontwerpen met daarop de Q van Qatar, een 
Andreaskruis, en namen van deze overledenen. Een 
kaars werd ontstoken: licht van hoop in deze Advent. 

Kerstviering Middin maandag 19 december 19 uur in 
de Ars kerk 

Na een onderbreking van 2 jaar zijn staf en bewoners 
van Middin én Ars vrijwilligers blij dat Middin weer in 
de Ars haar kerstviering kan houden. Allen welkom, 
vooral zangers en parochianen die mee willen helpen 
een en ander logistiek (veel rolstoelen) in goede banen 
te leiden. U wordt dan rond 18.15 uur verwacht, het 
duurt tot ongeveer 20.30 uur 
(koffie/chocomel/koekjes na afloop). Aanmelden bij 
Ineke Giezeman, via pastoorvanars@p4ev.nl.  

Kerstviering in Tabitha donderdag 22 december 11 
uur 

Vanuit de parochie cq de Pastoor van Ars kerk wordt in 
Tabitha deze kerstviering verzorgd, waarin wnd 
pastoor Kouijzer zal voorgaan. Afhankelijk van de 
animo van bewoners, parochianen en buurtgenoten, 
en ook van beschikbaarheid van vrijwilligers wordt na 
deze viering besloten of er voldoende draagvlak is 
voor hervatting van de maandelijkse RK viering in 
Tabitha. Ook hier zijn vrijwilligers welkom, vooral om 
bewoners (van en naar hun kamer) te begeleiden. U 
wordt dan om 10.30 uur verwacht; het duurt tot 12 
uur. Aanmelden bij Ineke Giezeman via 
pastoorvanars@p4ev.nl  

Kerkbalans 2022/2023 

Wilt U svp allen nog eens kijken of U voor 2022 uw 
kerkbijdrage hebt voldaan? Wij zijn U dankbaar dat we 
de afgelopen jaren het totaal aan Kerkbijdragen op 
peil hebben kunnen houden. Deze herfst is een aantal 

trouwe parochianen overleden, waardoor het doel 
voor 2023 onder druk staat. Bij stijgende kosten 
(energie!) en investeringen, zoals de nieuwe CV 
installatie dit najaar, is uw bijdrage van harte welkom. 
 

Pater Hayon in Indonesië 

Zoals bekend is pater Hayon op verlof in Indonesië. Hij 
heeft met de gulle gaven van Ars-parochianen voor 
zijn verlof een bijdrage kunnen leveren aan 
wederopbouw van de Mariagrot in zijn ‘thuis’ parochie 
in Ritaebang, op Solor, Oost Flores, en is U daar 
dankbaar voor. 

Op 18 december gaat pater Hayon weer in de Ars 
voor. Hopelijk zijn dan ook meer foto’s hiervan 
beschikbaar. 
 
 

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 
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