
 Ars Agenda maart 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 

H Agnes van Praag, maagd 
Rozenhoedje 
H Mis voor Erik Jan van Waasdijk 

Vr 3 
9.00 
9.30 

H Frederik, abt 
H Mis voor Aad Verdel 
Rozenhoedje 

Za 4  
17.00 

H Casimir 
H Mis door pater K Hayon, svd m.m.v. 
André Vis orgel en Cathia Alkema cantor 
voor Nelly Visbach 

Zo 5  
10.30 

Tweede Zondag van de Vasten 
Woord en Communiedienst door diaken  
P Kuhlmann, m.m.v. Gezinskoor  
Voor Jo Jillissen-Borsboom 

Di 7 14.00 Leerhuis door pater F Vervooren, ocd  

Do 9   
9.30 

10.00 
11.00 

H Francisca Romana 
Rozenhoedje 
H Mis voor Rini en Henk Henkes 
Katechese 

Vr 10 
9.00 

 
9.30 

St John Oglivie, sj, martelaar 
H Mis voor Henk en Riet van Holsteijn-
van den Ende 
Rozenhoedje 

Za 11 
 17.00 

H Gregorius de Sinaïet 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Hanny Langendijk 

Zo 12  
10.30 

Derde Zondag van de Vasten 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd,  
m.m.v. Cantate Domino 
voor overleden ouders in den Bosch-van 
der Ende, Joop Janse, Els van Schaik-de 
Gooijer, Karel en Riet Brouwer, Anneke 
van den Berg, Louis Berger 

Do 16   
9.30 

10.00 
11.00 

H Eusebia van Hamay 
Rozenhoedje 
H Mis voor Joyce ‘t Hoen 
H Mis in Tabitha  
voor het welzijn van alle bewoners van 
Tabitha 

Vr 17 
9.00 
9.30 

15.00 

St Patrick 
H Mis voor Anton Spoor 
Rozenhoedje 
Kruisweg 

Za 18 
17.00 

 

H Cyrillus van Jeruzalem 
Woord en Communiedienst door D 
Wielzen, pastoraal werker 
voor levende en overleden weldoeners 
van de parochie 

Zo 19  
10.30 

Vierde zondag van de Vasten 
Hoogmis door pastoor T Kouijzer 
m.m.v. Gaudete 
voor Aad Verdel, Suzette en Fietje van 
der Haagen, Mike en Milly Lont, Leny 
Molleman, Erik Jan van Waasdijk, 
Jan en Maria van Luyn-Wösten 

Do 23   
9.30 

10.00 
11.00 

H Turibius de Mogrovejo, bisschop 
Rozenhoedje 
H Mis voor Reginald Toney 
Katechese 

Vr 24 
9.00 

 
9.30 

H Catharina van Vadstena 
H Mis voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochianen 
Rozenhoedje 

Za 25  
17.00 

Maria Boodschap 
H Mis door pater K Hayon, svd 
voor Erik Jan van Waasdijk 

Zo 26  
10.30 

Vijfde Zondag van de Vasten 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd  
m.m.v. Connection; met 
kinderwoorddienst;  
voorstellen 1e communicanten; 
voor Antje Koning, George Carrière, Els 
van Schaik-de Gooijer, Louis ten Bosch, 
Joop Janse, Gerry Jousma, Louis Berger 

Do 30   
9.30 

10.00 
 

H Johannes Climacus, kluizenaar 
Rozenhoedje 
H Mis voor Fred en Anke Snijdewint-Vos 
Na de Mis gelegenheid tot biechten 

Vr 31 
9.00 
9.30 

St Amos, profeet 
H Mis voor Lyd Goes-Kluiters 
Rozenhoedje 
 
 
 
 
 



Ars Agenda 
 

 

Collecte opbrengsten 

Gewone collectes in januari:  € 1040,03 
Adventsactie:    € 45,00 
 
Gewone collectes in februari:  € 787,90 
Collecte aardbeving:    € 500,00 
 

Ars Kroniek  

Op 19 december overleed Henk van Holsteijn, geboren 
18 september 1927. De kaart vermeldt: ’Een 
vruchtbaar leven, een arbeidzaam leven, een sociaal 
leven, met voor en tegenspoed’ en ‘geleefd als een 
dankbaar mens’.  Henk was tuinbouwer in hart en 
nieren. Hij heeft diverse functies bekleed o.a. bij de 
LTB in Monster en bij de veiling. Hij ontving de 
onderscheiding “Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau”. Na een zeer werkzaam leven verhuisde hij 
naar Den Haag. Hij ging wonen tegenover de H. 
Pastoor van Ars kerk, hij voelde zich snel thuis, hij had 
een goed contact met pastoor Berger, die hij 
regelmatig voorzag van bloemkooltjes en paprika`s. 
Henk was geen stil-zitter: hij werd aulabeheerder en 
regelde ook de schoonmaak van de kerk waarbij hij 
deze en gene inschakelde. Hij werd ook voorzitter van 
de VVE in de Messchaertstraat. De vergaderplaats was 
snel geregeld in de aula van de kerk. Op latere leeftijd 
kreeg hij kanker, na diverse operaties werd het 
spreken lastig, hij liet zich niet kennen. Moeilijker was 
het verlies van zijn vrouw Riet en later zijn dochter 
Corrie. Rond de tijd van de fusie van de 4 kerken 
verhuisde hij terug naar het Westland. Hij was geboren 
aan de Gantel en hij wilde sterven aan de Gantel. Elk 
“kroonjaar” werd goed gevierd, waarbij José, Coby en 
ik van de partij waren, de laatste in september (95 
jaar). Hij vertelde trots dat hij een pacemaker had 
gekregen, hier kon hij wel 100 mee worden! Tevreden 
en dankbaar en toch plotseling is hij vol vertrouwen 
overleden. Hij heeft zijn lichaam beschikbaar gesteld 
aan de wetenschap. Simone Steenbergen Leene 

Zo 26 maart, 16 uur – Concert Rossi/Charpentier, 
17e eeuwse passie muziek in de Pastoor van Ars 
kerk 

Dit concert wijkt af van de gangbare passieconcerten 
omdat het repertoire zelden wordt uitgevoerd. Zo is 
één van de werken nooit uitgegeven maar is er slechts 
het originele handschrift dat bewaard wordt in de 
Barberini collectie van de Vaticaanse Bibliotheek. Er is 
in Nederland een levendige traditie in het uitvoeren 
van passiewerken van Bach uit het begin van de 18e 
eeuw: de Johannes Passion en de Mattheus Passion. 
Minder bekend is dat ook al in de zeventiende eeuw 

muzikale drama’s werden gecomponeerd die de 
gebeurtenissen op Goede Vrijdag tot onderwerp 
hebben. Het Oratorio per la Settimana Santa, 
toegeschreven aan Luigi Rossi, werd gecomponeerd in 
Rome rond 1640 en geldt als het oudst bekende 
passiewerk. Verwant in stijl is Le Reniement de Saint 
Pierre van de Franse componist Marc Charpentier dat 
rond 1655 het licht zag. 
Beide stukken ademen de geest van die tijd, een 
periode waarin de kunsten werden ingezet om de 
christelijke boodschap aanschouwelijker en 
aansprekender te maken. Hiervoor worden stijlfiguren 
uit de retoriek en zogenaamde affecten, een soort 
gestandaardiseerde muzikale verbeelding van 
gevoelens, ingezet. Het stuk van Charpentier volgt 
daarbij de tekst van het Evangelie van Mattheus en 
concentreert zich op het gevoelige moment van de 
verloochening van Jezus door Petrus. In het stuk van 
Rossi ligt de nadruk op het dilemma van Pilatus in de 
uitlevering van Jezus. Bij wijze van commentaar barst 
er een theatrale strijd los tussen kwade en goede 
krachten: de demonen van de klassieke onderwereld 
die Pilatus verleiden en de weeklacht van de Maagd, 
die het goede vertegenwoordigt. Dit laatste is één van 
de hoogtepunten van het stuk. Dit type stuk wordt 
daarom een Dramma per Musica genoemd, een 
kerkelijke voorloper van de latere opera. Het concert 
zal door ensemble Archipel worden uitgevoerd op 
‘oude instrumenten’.   
Locatie: Een groter contrast is haast niet denkbaar: De 
uitvoering van de theatrale compositie van Rossi's 
passieverhaal in het strakke ontwerp van de door Aldo 
van Eijck ontworpen Pastoor van Ars kerk.  Toegang 
gratis, drankje en vrije gift na afloop.  

Wo 15 maart 10.30-16.30 – ‘Op Weg naar Pasen’ 
aansluitend 17-18 uur: Vastensoep 

Voor het vieren van de kernfeesten in het 
kerkelijk jaar is er ieder jaar ruim de tijd om in de 
stemming te komen. Advent, Veertigdagentijd, én 
de Paastijd geven daar gelegenheid voor.  Die 
voorbereidingstijd kan als een pelgrimsweg gezien 
worden, waarin we stap voor stap, ‘de ene voet 
voor de andere’ dichter komen bij de dag waar we 
naar uitgezien hebben. Voor velen onder ons blijft 
dat op-weg-zijn in de realiteit van alledag toch 
een eenzaam avontuur. Er zijn altijd weer andere 
doelen en verplichtingen. Daarom dit jaar een 
gezamenlijke bezinnings-dag OP WEG NAAR 
PASEN met zelf meegebrachte lunch én 
vastensoep.   



maart 2023 
 

 

Toevallig zijn er die dag ook verkiezingen voor de 
Provinciale Staten, maar de stem-bureau’s 
openen al vroeg hun deuren, zodat U al vooraf in 
het stemhokje uw keuze kunt maken.  
Diaken Paul Kuhlmann opent de dag met een 
Viering van Woord en Gebed. Je bent niet alleen 
in je verlangen naar heelheid, in het bidden om te 
kunnen opstaan uit het malheur. Pater Frans 
Vervooren verzorgt twee bezinningsmomenten.  
In de ochtend staan we stil bij het thema 
dienstbaarheid, zoals dat tot uitdrukking komt in 
het teken van de ‘voetwassing’. Ben je bereid een 
ander te dienen? Ben je bereid je te láten 
dienen?  In zijn mijmeringen over dat laatste heeft 
Dirk de Wachter in zijn boek ‘Vertroostingen’ in 
gewone woorden waardevolle overwegingen 
opgetekend. Je door een ander laten 
bedienen...dat is een vorm van troost.  
In de middag is er een tweede 
bezinningsmoment, waarin het geheim van de 
verrijzenis centraal staat. Wij zijn allemaal 
‘dragers van het licht’, het licht dat in de 
Paasnacht werd doorgegeven aan elkaar. Plaats 
dat licht op de kandelaar en verberg het niet, 
klinkt het in de Bergrede. Maar dat veronderstelt 
wel dat je zelf eerst leert vertrouwen op dat Licht, 
zodat je uit de miserie van jezelf en de wereld 
kunt opstaan. Wie onderweg wil gaan op een 
pelgrimsreis moet voldoende eten om de reis vol 
te houden (vgl.de profeet Elia in de woestijn). 
Voor het spirituele voedsel wordt deze dag 
gezorgd. We vieren samen ook de eucharistie. 
Het eigen lunchpakketje (zelf meegebracht) kan 
gedeeld worden.  
Aan het einde van de dag (rond 17.00) staat de 

vastensoep klaar. De opbrengst daarvan gaat naar 
het Vastenproject, zoals omschreven in Teamspirit 
febr/maart. Aanmelden uiterlijk 12 maart via 
pastoorvanars@p4ev.nl of telefonisch 3257269; graag 
aangeven of al dan niet (ook) deelname Vastensoep. 

Vrijdag 17 maart 15 uur, Kruisweg meditatie in 
de Ars Kerk 

 
 
 
 

 
 

Voorstellen Communicantjes 

Ook op de locatie Pastoor van Ars is er een groepje 
kinderen bezig met de voorbereiding voor de Eerste 
Heilige Communie op 14 mei 2023. Eens per twee 
weken komen Clara, Evelyn, Karel, Jonathan en 
Hadewieg met de begeleiders Jessica en Marian bij 
elkaar om een les uit het boek “Ik ben bij je” te volgen. 
Er wordt gelezen, gepraat, gelachen en geknutseld, en 
aan het eind van elke bijeenkomst hangen we iets aan 
onze ‘ladder’ in de kerk, zodat de mensen in de kerk 
ook kunnen zien dat er iets gebeurt! In de viering van 
26 maart zullen zij ook voorgesteld worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

mailto:pastoorvanars@p4ev.nl
mailto:pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl
http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/


 

 

 


