
 Ars Agenda januari 2023 
 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 / W&C  Do 10:00 H Mis en Rozenhoedje 

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

 

Za 31 dec 
 17.00 

Sint Sylvester, paus, Oudjaar 
H Mis in MED 

Zo 1  
10.30 

Nieuwjaarsdag, Besnijdenis des Heren,  
Onze Lieve Vrouw, Moeder van God 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
voor Aad Verdel, Suzette van der 
Haagen, Antje Koning, Karel en Riet 
Brouwer, overleden ouders in den 
Bosch-van der Ende, Louis Berger, 
George Carrière 

Do 5   
9.30 

10.00 
 

H Karel Houben 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Anton Spoor 

Vr 6 
9.00 

 
9.30 

Drie Koningen 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Joyce ‘t Hoen 
Rozenhoedje 

Za 7  
17.00 

H Raymundus van Peñaforte  
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Els van Schaik-de Gooijer 

Zo 8  
10.30 

Openbaring des Heren 
Woord en Communiedienst  
door diaken J van Adrichem, m.m.v. 
Gezinskoor; voor Louis ten Bosch, 
overleden ouders Joop en Corry Rapati, 
Jos Rapati en Trudie Brouwer 

Di 10 14.00 Leerhuis door pater F Vervooren, ocd  

Do 12   
9.30 

10.00 
 

11.00 

H Alexis van Kiev 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Ben en Ria van der Ham 
katechese  

Vr 13 
 

9.00 
 

9.30 

H Hilaire de Poitiers, bisschop en 
kerkleraar 
H Mis door pastor T Kouijzer 
voor Nelly Visbach 
Rozenhoedje 

Za 14 
 17.00 

H Petrus Donders, CssR, priester 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Hanny Langendijk 
 
Start Actie Kerkbalans 
 

Zo 15  
10.30 

Tweede zondag door het Jaar 
Hoogmis door pater K Hayon, svd 
m.m.v. Gezinskoor  
voor Aad Verdel, Suzette en Fietje van 
der Haagen, Mike Lont, Leny Molleman, 
Louis Berger, Start Actie Kerkbalans 

Do 19   
9.30 

10.00 
 

11.00 

H Pia van Cartago 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd    
voor Erik Jan van Waasdijk 
H Mis in Tabitha 

Vr 20 
9.00 

 
9.30 

H Sebastiaan, martelaar 
H Mis door pastoor T Kouijzer 
voor Alice de Paauw en Corry Vogels 
Rozenhoedje 

Za 21 
 17.00 

 

H Agnes, maagd en martelares 
Woord en Communiedienst door diaken 
J van Adrichem; voor levende en 
overleden weldoeners van de parochie 

Zo 22  
10.30 

Derde Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pastoor T Kouijzer 
m.m.v. Connection met livestream vanuit 
Ars 
voor Aad Verdel, Suzette van der 
Haagen, Els van Schaik-de Gooijer 

Do 26   
9.30 

10.00 
 

11.00 

HH Titus en Timotheus, bisschoppen  
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Riny en Henk Henkes-de Jong 
katechese 

Vr 27 
9.00 

 
9.30 

H Angela de Merici, maagd 
H Mis door pastoor T Kouijzer 
voor Willem van der Kooi 
Rozenhoedje 

Za 28  
17.00 

H Thomas van Aquino, OP, kerkleraar 
Woord en Communieviering door diaken 
P Kuhlmann  
voor overleden parochianen van de Ars 

Zo 29  
10.30 

Vierde Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pastoor C Dernee 
m.m.v. Gaudete 
voor Aad Verdel, Suzette van der 
Haagen, Jan en Maria van Luyn-Wösten, 
Karel en Riet Brouwer 



Ars Agenda 
 

 

Ars Kroniek  

Op 4 dec overleed Suzette van der Haagen. Zus van 
George, moeder van Marc, Inez en Nicole. Geboren op 
15 juli 1949 in Bandoeng, groeide ze op in Losser 
(Twente) en Den Haag.  Op jeugdige leeftijd kreeg ze 
polio. De laatste 15 tot 20 jaar van haar leven was ze 
gebonden aan een rolstoel. Kunst, muziek en 
handwerken waren haar liefhebberijen. Van een zware 
operatie in februari 2022 is ze niet hersteld.  Op 4 
december is ze in het bijzijn van haar 2 dochters vredig 
heengegaan in het Haga ziekenhuis. Bij het afscheid op 
12 december in de Ars kerk ging Duncan Wielzen voor.  
Daarna was de begrafenis op Westduin. 
 
Op 8 dec overleed Aad Verdel, geboren 15 maart 
1929. Als oudste zoon van een melkboer werkte hij 
zich op van boekhouder tot financieel directeur van 
het nationaal opererende schildersbedrijf van Tour de 
Groot/NBK. Naast zijn drukke gezin met 5 kinderen 
vond hij tijd om zich in te zetten voor de RK kerk; 
vooral de Paulus en Ars hebben veel aan hem te 
danken. Hij was trots op zijn onderscheidingen, Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde 
van Gregorius de Grote. Hij was een man van feiten en 
cijfers en kon dat ook creatief in spelletjes omzetten. 
Daar genoot niet alleen zijn gezin van, maar ook de 
jeugd in de kerk.  Na het afscheid op 17 december 
vanuit de Ars, waarin pastor Kouijzer voorging, is hij op 
St Barbara herenigd met zijn vrouw El. 
 
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. 

 
 
Kinderwoorddienst 22 januari tijdens viering met 
Connection, tevens Livestream vanuit Ars. 

 

Katechese op donderdag 12 en 26 januari na de 
ochtendviering tot uiterlijk 12 uur. 

 

Zaterdagviering 17 uur 

In het najaar zijn parochianen van MED en Ars 
geconsulteerd over de viering van zaterdag 17 uur. 
Alles in overweging nemend heeft het pastoraal team 
besloten om deze viering in stand te houden als een 
wekelijkse viering in de Pastoor van Ars kerk. Dat 
betekent dat er vanaf januari 2023 iedere week een 
viering op zaterdag om 17.00 in de Ars zal zijn, maar 
niet meer in MvED. Doorslaggevend in dit besluit is de 
pastorale zorg voor de parochianen voor wie deze 
viering veel betekent.  In de loop van 2023 zal eea 
opnieuw geëvalueerd worden. 
 

Leerhuis Ars voorjaar 2023; Thema: TROOST ALS 
LICHT IN DONKERE TIJDEN 

Michael Ignatieff werd in 2017 gevraagd om op een 
koorfestival in Utrecht een lezing te geven over 
rechtvaardigheid en politiek in het Bijbelboek 
Psalmen. Koren brachten toen uitvoeringen ten 
gehore van de 150 psalmen. Hij vond er troost in oude 
religieuze taal. Tijdens de lockdowns in de pandemie 
ging hij op zoek naar auteurs in de geschiedenis van 
filosofie en literatuur over ‘troost’. Zo ontstonden er 
essays waarin Ignatieff put uit de wereldliteratuur met 
de vraag waar (klassieke) schrijvers de moed en kracht 
vandaan halen om veerkrachtig te zijn in moeilijke 
periodes. In een begeleide dialoog zoeken we samen 
naar inspiratie en mogelijk troost.  
Bijeenkomsten zijn in de BERGERIE van de H. Pastoor 
van Ars-kerk; oecumenisch.   
 
Data: di 10 januari, di 7 februari, di 7 maart, di 18 april, 
di 2 mei, di 6 juni.  Van 14 tot 16 uur.  
Aanmelding niet nodig; begeleiding: pater dr. Frans 
Vervooren ocd.  
Boek Michael Ignatieff: ‘Troost. Als licht in donkere 
tijden’. (Cossee: ISBN 978 90 5936 988 7). 
 



januari 2023 
 

 

 

 

 

Ridder Teun  

Onlangs is Ridder Teun verschenen, een prentenboek 
(met illustraties van E. Dries) van de hand van 
parochiaan Rosa van der Biezen, en gepubliceerd door 
Uitgeverij Boekscout.  
Ridder Teun is het verhaal van een jongetje dat zijn 
grootste hobby, voetballen, telkens onder de grijze 
wolken moet beoefenen. Als hij voor de 
zomervakantie in Duin-aan-Zee is, schijnt de zon juist 
altijd en beseft Teun hoe alles daarmee leuker is 
geworden - zelfs voetballen. Weer thuis merkt Teun al 
snel dat de zon niet met hem meegekomen is en gaat 
hij op zoek naar een manier om dat fijne gevoel van de 
vakantie altijd bij hem te houden. Dat lukt hem. En dat 
maakt een héél groot verschil. 
‘Dit verhaal heb ik geschreven met in gedachten mijn 
overleden vader die thuis veel schreef o.a. voor 
regionale kranten. Ook de gesprekjes die wij voeren 
met onze dochters, Sofia en Clara, naar aanleiding van 
de vele kinderboeken die (voor)gelezen worden, zijn 
voor mij een bron van inspiratie’, aldus Rosa. 
Ridder Teun gaat over plezier maar ook over 
teleurstelling - en hoe je ermee om kunt gaan. Het is 
een verhaal van zelfredzaamheid dat zowel voor 
kinderen als voor volwassenen inspirerend kan zijn. Bij 
de ingang in de kerk zijn boekenleggers van Ridder 
Teun beschikbaar. Veel plezier met het (voor)lezen! 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Een verhaal over en

jonge oudere lezers.

plezier zelf redzaamheid.

Voor en

www.boekscout.nl/shop2/

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

