
 Ars Agenda februari 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 

 

Do 2 
 

9.30 
10.00 

 

Maria Lichtmis, opdracht van de Heer in 
de Tempel 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Erik Jan van Waasdijk 

Vr 3 
9.00 

 
 

9.30 

H Blasius, bisschop en martelaar 
H Mis door pastoor T Kouijzer 
Blasius Zegen 
voor Nelly Visbach 
Rozenhoedje 

Za 4  
17.00 

St Jan de Britto, sj 
Woord en Communiedienst door diaken 
J van Adrichem 
voor levende en overleden weldoeners 
van de parochie 

Zo 5  
10.30 

Vijfde Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
m.m.v. Kwartet Summa 
voor Joop Janse, Jo Jillissen-Borsboom, 
Aad Verdel, Suzette van der Haagen, 
Karel en Riet Brouwer, Louis Berger, 
George Carrière 

Di 7 14.00 Leerhuis door pater F Vervooren, ocd  

Do 9   
9.30 

10.00 
 

11.00 

H Apolonia, maagd en martelares 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Els van Schaik-de Gooijer 
Katechese 

Vr 10 
 

9.00 
 
 

9.30 

H Scholastica, non, zuster van H 
Benedictus 
H Mis door pastoor T Kouijzer 
voor Henk en Riet van Holsteijn-van den 
Ende 
Rozenhoedje 

Za 11 
 17.00 

O L Vrouw van Lourdes 
H Mis door pater K Hayon, svd 
m.m.v. Gezinskoor 
voor Joop Janse 

Zo 12  
10.30 

Zesde Zondag door het Jaar 
Woord en Communiedienst  
door diaken J van Adrichem, m.m.v. 
Kinderkoor Alle4 
voor Jo Jillissen-Borsboom, Louis ten 
Bosch 
 
 
 

Do 16   
9.30 

10.00 
 

11.00 

H Juliana van Nicodemia, martelares 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Joyce ‘t Hoen 
H Mis in Tabitha  
voor parochianen die niet meer thuis 
kunnen wonen 

Vr 17 
9.00 

 
9.30 

Zeven HH Stichters van de Servietenorde 
H Mis door pastor T Kouijzer 
voor Anton Spoor 
Rozenhoedje 

Za 18 
  

17.00 
 

Fra Angelico, OP, patroon van de 
schilders 
H Mis door pastoor T Kouijzer 
voor Hanny Langendijk 

Zo 19  
10.30 

Zevende zondag door het Jaar 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
m.m.v. Filipijns Koor  
voor Joop Janse, Jo Jillissen-Borsboom, 
Antje Koning, Aad Verdel, Suzette en 
Fietje van der Haagen, Mike en Milly 
Lont, Leny Molleman, Louis Berger, Erik 
Jan van Waasdijk, Jan en Maria van Luyn-
Wösten 

Woe 22  
19.00 

Aswoensdag 
H Mis door pater K Hayon, svd 
m.m.v. Yvonne vd Burch orgel 
voor Karel en Riet Brouwer 
Start Vastenactie 

Do 23   
9.30 

10.00 
 

11.00 

H Polycarpus, bisschop en martelaar 
Rozenhoedje 
H Mis door pater K Hayon, svd    
voor Reginald Toney 
Katechese 

Vr 24 
9.00 

 
9.30 

H Ida van Hohenfels, osb, weduwe 
H Mis door pastoor T Kouijzer 
voor weldoeners van de parochie 
Rozenhoedje 

Za 25  
17.00 

H Walburga, abdis 
H Mis door pater K Hayon, svd  
m.m.v. Gezinskoor 
voor Els van Schaik-de Gooijer 

Zo 26  
10.00 

Eerste Zondag van de Vasten 
Hoogmis in MED voor hele parochie 
door pastoraal team 
m.m.v. Deo Sacrum 
voor Joop Janse, Erik Jan van Waasdijk 



Ars Agenda 
 

 

Collecte opbrengsten 

Gewone collectes in november:  € 949,21 
Williebrordzondag 6 november:    € 79,05 
Diaconie collecte zondag 13 november: € 230,05 
 
Gewone collectes (3 zondagen) in december € 612,85 
Kerstcollectes gezamenlijk € 1153,60 
 

Ars Kroniek  

Op 7 januari overleed Joop Janse, geboren 3 juni 1930, 
na een gelukkig huwelijk van 67 jaar met zijn Ria met 
wie hij sinds 1987 woonachtig was in de Verdistraat, 
waar hij thuis toch nog onverwacht overleed. Vader 
van Inge en Linda, (over) grootvader van 4 
kleindochters en 7 achterkleinkinderen. Zij waren trots 
met Joop als opa en omschreven hem als ‘betrokken, 
eigen-wijs, nieuwsgierig, ondernemend, ondeugend’. 
Ze beleefden lol en avontuur met hem, hij had alle tijd 
voor ze, nadat hij in 1992 bij de PTT met pensioen was 
gegaan. Anekdotisch was het verhaal hoe hij hun 
sliptong leerde fileren. Een natuurmens ook die van 
water hield en -net als Ria- actief was voor de kerk. 
Het afscheid vond plaats op 17 januari met een 
eucharistieviering in de Ars waarin wnd pastoor 
Kouijzer voorging. Daarna op crematorium Ockenburg, 
waar toepasselijk het lied ‘m’n opa, m’n opa, m’n opa’ 
uit ‘Ja zuster, nee zuster’ klonk. Wij gedenken een 
betrokken en opgewekte parochiaan van de 
‘Paulustafel’. 

Woe 22 feb 19.00 uur – Aswoensdag 

Na afloop van de viering bent U uitgenodigd voor 
koffie. 

Zo 26 feb 10.00 uur – Gezamenlijke viering 

Zondag 26 februari is de eerste viering in de 
veertigdagentijd gezamenlijk voor de hele parochie in 
MvED om 10 uur. 

Woe 15 maart – Save the date: Bezinningsdag en 
vastensoep 

Van 10.30-16.30 uur, na afloop om 17 uur vastensoep. 
Bezinningsdag in het kader van de Veertigdagentijd 
‘Op weg naar Pasen’. Onder leiding van pater 
Vervooren, ocd.  Nadere informatie in TEAM Spirit van 
februari/maart, blz. 30.  
Aanmelden via Ars telefoon 3257269 of mail 
pastoorvanars@p4ev.nl.  
Overige data vastensoep: zie blz 17 TEAM spirit. 

Zo 26 maart 16.00 uur– Save the date: 
Passieconcert ‘Anders dan Bach’ 

Weinig bekend is dat er vóór Bach al Passiemuziek 
werd geschreven. Het Archipel ensemble zingt twee 
relatief onbekende passie stukken uit 1640 en 1655. 
Nadere informatie op blz. 29 van TEAM Spirit en in de 
agenda voor maart t.z.t. 

Vrijdag in de vastentijd 15.00 uur – 
Kruiswegmeditatie  

Elke vrijdag in de vastentijd om 15 uur vanaf 24 
februari, op 17 maart in de Ars; zie TEAM Spirit. 

Katechese op donderdag 9 en 23 februari na de 
ochtendviering tot uiterlijk 12 uur. 

 

Kevelaer, het mysterie van dit bedevaartsoord en een 
persoonlijke impressie.  

De geschiedenis van Kevelaer start in de zeventiende 
eeuw, tijdens de dertigjarige oorlog (1618-1648). In 
1635 trokken Kroatische troepen plunderend door het 
kleine plaatsje. Meer dan honderd inwoners vonden 
de dood. De Kroatenstrasse en het Kroatenkruis 
herinnert nog aan deze vreselijke gebeurtenis waarna 
van Kevelaer een gehucht met nog maar acht 
woningen overbleef. 
 
Zes jaar later, in 1641, liep marskramer Hendrik 
Busman rond kerst van Weeze naar Geldern. Op kruis- 
punten van wegen stonden vaak kruizen. Bij het kruis 
op het kruispunt van de weg Geldern en Kleef stond 
Busman even stil om te bidden. Hij hoorde een 
vrouwenstem zeggen: Op deze plaats zult gij mij een 
kapelleken bouwen. Hij zag hij niemand en hij 
verwonderde zich dan ook over deze opdracht. 
Uiteindelijk hoorde hij binnen een tijdsbestek van acht 
dagen de stem drie keer. Hij besloot aan de opdracht 
te voldoen.  
 
Zijn vrouw, Mechel Schrouse vertelde, dat ze een 
nachtelijk visioen had gehad waarin ze bij een groot 
stralend licht een kapelletje had gezien met daarin de 
afbeelding van Maria; een afbeelding die ze een paar 
dagen eerder in het echt had gezien: twee dagen 
eerder waren Hessische soldaten langsgekomen, die 
haar een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van 
Luxemburg hadden willen verkopen. Zij was er niet op 
ingegaan. 
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Toen haar man dit verhaal 
hoorde vroeg hij haar om op 
zoek te gaan naar de 
soldaten om het prentje 
alsnog te kopen. Ze hoorde 
dat de soldaten het prentje 
aan een luitenant hadden 
gegeven, die in Kempen 
gevangen werd gehouden. 
Toen hij werd vrijgelaten 
smeekte zij hem het prentje 
aan haar te geven. Het was 
een koperdruk (of ets) waaronder de volgende tekst 
staat gegraveerd: 

Getrouwe afbeelding van de Moeder Van 
Jezus, de Troosteres van de Bedroefden, 

in de omgeving van Luxemburg, 
beroemd door wonderen en vereerd door 

vele mensen. 

Kevelaer wordt een bedevaartsoord 
Aanvankelijk werd de ets in Geldern bewaard en 
vereerd. Maar in mei 1642 is het opgehaald door de 
pastoor van Kevelaer en geplaatst in het gebedszuiltje 
dat inmiddels door Busman en zijn vrouw was 
gebouwd. Nog diezelfde dag kwamen er pelgrims op 
het gebedszuiltje af. Dit was het begin van de 
bedevaart. 
 

De bouw van de Gnadenkapelle in Kevelaer 

In 1654, Busman was toen al overleden, bouwde men 
een zeshoekig kapelletje, rond het gebedszuiltje. Het 
prentje daarin is nog steeds het originele prentje.   
Kevelaer is een belangrijk bedevaarts- oord.  
In 1884 verleende paus Leo XIII  het privilege om in zijn 
plaats vier maal jaarlijks de apostolische zegen te 
verstrekken. Het wapen van Paus Leo XIII (een 
pijnboom met een komeet) is overal in Kevelaer te 
vinden. Jaarlijks trekken 800.000 gelovigen door de 

straten van Kevelaer. Voor veel katholieken is dit een 
plek waar men zich dicht bij Maria voelt. Om het grote 
aantal pelgrims te bedienen werd de Mariakerk 
gebouwd, die in 1923 het predicaat Basiliek kreeg.  
 
Onlangs ging Ars parochiaan John de Gier voor het 
eerst mee naar Kevelaer. Hij vond de folder in de kerk 
en besloot te gaan. Speciaal vanwege zijn zieke 
kleinkind en andere noden van mensen in zijn 
omgeving. Hij beschrijft zijn beleving en ervaring: ‘Het 
reisgebed en de rozenkrans bidden in de bus raken mij 
al. In Kevelaer ben ik ontroerd door het lof met onze 
groep in de kaarsen- kapel. We bidden er voor onze 
ingebrachte intenties. In de pontificale Hoogmis ervaar 
ik het rijke Roomse Leven. Ik bezoek ook de Stilte 
Kapel, waar ik me focus op mijn ingebrachte intenties. 
Er is in deze twee dagen ook voldoende tijd voor 
ontspanning. Je kunt het centrum bezoeken met 
gezellige terrassen.  De gezamenlijke maaltijden zijn 
lekker en gezellig. Ik ben dankbaar, dat ik ben 
meegegaan naar Kevelaer, omdat het mijn vertrouwen 
in H. Maagd Maria heeft vergroot en ik in vol 
vertrouwen mijn hulpvragen bij Haar neerleg’. 
 
De eerstvolgende bedevaart naar Kevelaer is een 
tweedaagse bedevaart van zondag 30 april tot en met 
maandag 1 mei 2023 
Volledige informatie met de prijsopgave vind u t.z.t. bij 
de ingang van de kerk, bij Francis Cueva via 
pastoorvanars@p4ev.nl, of bij jwgdegier@gmail.com; 
telefonisch, na 1 april, 070-3254333. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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