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Beste medeparochianen
Nu de zomer echt is losgebarsten, nodigt dat uit tot
vernieuwing. Het mooie weer geeft energie om zaken aan te
pakken die je misschien al een tijd hebt laten liggen en de
zomervakantie is tegelijk een periode die uitnodigt om weer
eens op een rijtje te zetten wat je wil bereiken en wil
afronden.
Eén van de vernieuwingen in onze parochie is dat we
binnenkort weer een parochieblad zullen hebben en dat de
nieuwsbrief in de huidige vorm zal verdwijnen en vervangen
zal worden door een nieuwsbrief met korte berichten over de
actualiteit. Een tweede verandering is de vernieuwing van het
parochiebestuur. Een aantal jonge parochianen heeft zich
bereid verklaard plaats te nemen in het bestuur om samen
met de andere bestuursleden de kar te gaan trekken. Iets om
trots op te zijn, we zijn dus als parochie nog veerkrachtig en
uitnodigend genoeg dat zij deze uitdaging aan willen gaan.
In de komende tijd zullen zij bij gelegenheid zich ook aan u
voorstellen, als de benoemingen door het bisdom volledig rond
zijn.
Tegelijk betekent het voor mijzelf dat mijn lidmaatschap van
het parochiebestuur stopt. Na tien jaar is dat overigens een
vanzelfsprekendheid. Ik ben er niet minder blij om dat er
parochianen zijn die het stokje willen overnemen. Want het
kan niet ontkend worden, we trekken de kar maar met een
“klein cluppie”, nieuwe vrijwilligers vinden is niet eenvoudig,
laat staan nieuwe bestuursleden. Dat geeft je soms toch het
gevoel niet te kunnen stoppen. “Wat gebeurt er als ik eruit
stap? Wie doet het dan? Ik kan het toch niet ‘zomaar’ achter
me laten”, het zijn gedachten die elke actieve vrijwilliger wel
eens heeft, en ze zijn mij ook niet vreemd.
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Het lijkt nog wat vroeg om nu terug te blikken op mijn
bestuursperiode, die tien jaar geleden begon met de fusie van
vier parochies tot een nieuwe parochie. Een periode van
aftasten, aan elkaar wennen en naar elkaar toegroeien.
Terugkijkend hadden we met elkaar nooit kunnen bevroeden
dat de afgelopen twee jaren zich zouden afspelen tijdens een
wereldwijde pandemie. De coronacrisis liet zowel de
kwetsbaarheid als de kracht van onze parochie zien. Er was
gevoel van verlies en grote onzekerheid waar het allemaal
heen zou gaan, maar tegelijkertijd ontstonden er mooie
initiatieven die mensen dichter bij elkaar brachten en een
steuntje in de rug gaven. Veel parochianen en zeker de
vrijwilligers binnen onze parochie toonden zich creatief,
solidair en flexibel.
Alles wat we deden en doen is met de ambitie om onze
parochie een gemeenschap te laten zijn waar iedereen zich
thuis voelt. Ik wens het nieuwe bestuur heel veel energie en
inspiratie toe en bovenal ook veel steun vanuit onze parochie.
En daarnaast, om nu mee te beginnen, voor ons allemaal een
prachtige en lange zomer.
Henk-Jan Kok, vertrekkend vicevoorzitter parochiebestuur
Van het pastoraal team
Pastoraal woord: Vakantie
De maand juli is een echte vakantiemaand. Velen van ons genieten
in deze periode van een paar weken welverdiende rust en
ontspanning. Ook kerkelijk gezien is juli een rustige maand. Op
liturgisch vlak bevinden we ons in de tijd door het jaar en er staan
voor deze maand geen grote feesten op de kalender.
Komkommertijd wordt dan wel eens gezegd…
Toch is de vakantie bij uitstek een tijd die ruimte biedt voor
verdieping en voor spiritualiteit. Dat wordt duidelijk als we ons
realiseren dat ons woord vakantie van het Latijnse vacare komt
dat “leeg worden” betekent en dat heeft alles te maken met
spiritualiteit. ‘Deo Vacare’ is een bekend motto uit de traditie van
het Benedictijnse kloosterleven. Vertaald naar het Nederlands is
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dat “leeg worden voor God.” Voor kloosterlingen betekent dit dat
ze ernaar streven om leven te ontdoen van alles dat hun band met
God in de weg kan staan. Benedictijnen streven naar eenvoud van
leven. De stilte en het gebed staan centraal. Zo maken ze ruimte
voor God. Alleen in de stilte, alleen in de leegte, kunnen we Gods
stem verstaan. Deo Vacare: jezelf leegmaken zodat God de ruimte
krijgt.

Ook voor mensen buiten het klooster is er grote wijsheid te vinden
in de traditie van de Benedictijnen. Velen van ons hebben immers
te maken met een overvolle agenda, een constante toevoer van
informatie en de telefoon altijd binnen handbereik. Ook het
familieleven en het onderhouden van sociale contacten vraagt de
nodige tijd en aandacht. Door dit alles blijft er soms weinig ruimte
over voor gebed en voor verdieping. Juist daarom is de vakantie
bij uitstek een tijd om een pas op de plaats te maken en ook de
tijd te nemen om ook spiritueel op te laden.
Dit hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn; iedere dag tien
minuten nemen om even stil te worden of te bidden, een kleine
passage uit de Bijbel lezen of een andere inspirerende tekst. Of
misschien juist door gedurende de vakantie extra te genieten van
de schoonheid van de natuur die we daar aantreffen op het strand,
in de bossen, in de bergen of waar dan ook. Ook op zulke
momenten kunnen we ons hart verheffen in een kort moment van
dankbaarheid en gebed, en ons zo bewust worden van Gods
aanwezigheid. Het gaat er niet zozeer om wat we doen maar wel
met welke intentie we het doen: ruimte maken in onszelf om ons
bewust te worden van Gods aanwezigheid in ons leven.
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Ik wens alle lezers van deze nieuwsbrief een heel goede,
rustgevende en inspirerende vakantie toe!
Pastor Tom Kouijzer
Jaar van de Sacramenten: het Sacrament van de wijding
Op zondag, 17 oktober 2021, startte een nieuw diocesaan
themajaar in het bisdom Rotterdam: Het jaar van de
Sacramenten. Dit themajaar loop af op zaterdag, 9 juli 2022,
tijdens de bedevaartviering in Brielle. Gedurende dit themajaar
plaatsen wij elke maand in de Nieuwsbrief één van de zeven
sacramenten voor het voetlicht. Deze maand als laatste: het
Sacrament van de Wijding.
In de bijbel staat dat in feite alle gelovigen priesters zijn, wat ook
wel het algemeen priesterschap wordt genoemd. Elke gelovige
krijgt bij het doopsel de “opdracht” om zich toe te vertrouwen aan
God. Iedere gedoopte is geroepen daadwerkelijk betrokken te zijn
in de zending van de kerk. Daarnaast kennen we in de kerk het
“bijzonder priesterschap”.
Er zijn drie graden van wijding in de Rooms-katholieke kerk.
De hoogste wijding is die van de bisschop. ‘Bisschop’ betekent
letterlijk ‘opzichter’. De bisschop is de enige gewijde die alle
sacramenten mag toedienen in zijn bisdom. De bisschoppen
worden beschouwd als opvolgers van de twaalf apostelen.
Alleen de paus kan bisschoppen benoemen. Hij doet dat op
voorstel van de Congregatie voor de Bisschoppen, een onderdeel
van het bestuur van de kerk.
Anders is het met de priesters. Zij staan een trapje lager dan de
bisschop. Zij worden aangesteld voor sacramentenbediening. De
priesters kunnen seculiere ofwel reguliere priesters zijn. Dat wil
zeggen dat ze aan een klooster zijn verbonden of niet.
De laagst gewijde is de diaken. In tegenstelling tot priesters
kunnen gehuwde mannen diaken worden, permanent diaken dan
wel te verstaan. Vanaf de leeftijd van 35 jaar kunnen zij worden
gewijd. Zij worden dan bevestigd in hun huidige status (zijnde
getrouwd of ongetrouwd). Naast permanent diakens zijn er ook
transeunt diakens. Zij zijn een tijdje diaken op weg naar hun
priesterschap en leven celibatair.
4

Er zijn enkele voorwaarden om toegelaten te worden tot een
gewijd ambt. Zo moet je uiteraard volledig in de kerk zijn
opgenomen, de initiatiesacramenten hebben ontvangen. Daarnaast
is een voltooide opleiding aan een seminarie vereist. Dit is een
studie- en toeleidingstraject van ongeveer zes jaar. Tijdens dit
traject worden enkele stappen gezet. Eerst word je aanvaard door
de bisschop. Daarna word je lector, acoliet en gewijd tot transeunt
of permanent diaken. De transeunt diaken wordt daarna nog
gewijd tot priester. Bij elke stap die wordt gezet, is instemming
van de bisschop nodig en, als je gehuwd bent, ook instemming van
je echtgenote. Een priester
heeft dus twee wijdingen
ontvangen en een bisschop
drie. Uiteraard volgt de
priester – in wording ook een
stage. De wijding drukt een
merkteken in de ziel. Een
gewijde blijft altijd gewijd. De
kerk kan de wijding niet
ongedaan maken. De kerk kan
wel de bevoegdheid om het
ambt uit te oefenen, afnemen.
De wijdingen vinden plaats tijdens een eucharistieviering. De
voorganger van de wijding is de bisschop. Hij alleen heeft de
bevoegdheid om te wijden. De plaats van de wijding is meestal de
kathedraal van het bisdom.
Tijdens de wijdingsplechtigheid wordt de
Litanie van alle Heiligen gezongen.
Ondertussen ligt de wijdeling plat op de
grond. Dit drukt de nederigheid uit. Hierna
volgt de wijding. Bij een diakenwijding is
dat door middel van de handoplegging van
de bisschop, bij een priesterwijding door
middel van zalving van de handen met
chrisma. De handen zijn zeer belangrijk:
hiermee zal de priester de sacramenten
bedienen. Na deze eigenlijke wijding wordt
de wijdeling gekleed: de priester draagt
een stola en kazuifel, de diaken een stola
en dalmatiek. Na deze aankleding, meestal
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door een collega in het ambt, ontvangt een diaken uit de handen
van de bisschop het Evangeliarium, als symbool voor de
verkondigingstaak van de diaken. Een priester ontvangt een kelk
van de bisschop, als symbool voor het Sacrament van de
Eucharistie. Na de wijdingsriten vangt de viering van de
eucharistie aan, waarin de pasgewijde diaken de bisschop
assisteert en de pasgewijde priester concelebreert.
Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien
priesters, beter bekend als de Martelaren van Gorcum, hun leven
gaven. Dit omdat zij hun geloof in de eucharistie, de werkelijke
tegenwoordigheid van Christus in de eucharistische gaven van
brood en wijn uitspraken. Te midden van de oorlog en het geweld
in hun tijd hebben zij vastgehouden aan dat geloof. Hun voorbeeld
kan ons kracht geven om, net als zij, trouw te blijven aan ons
geloof. Misschien een mooie aanleiding om op zaterdag 9 juli
aanstaande deel te nemen aan de nationale bedevaart naar
Brielle?! Hieronder leest u daar meer over.
Paul Kuhlmann, diaken
Nationale Bedevaart naar Brielle
Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien
geestelijken, beter bekend als de Martelaren van Gorcum, hun
leven gaven. Om stil te staan bij dit jubileumjaar en de huidige
tijden van onrust en oorlog, is iedereen van harte uitgenodigd om
op de Nationale Bedevaart op 9 juli mee te gaan naar Brielle om te
herdenken bij deze bijzondere historische plaats.
De Nationale Bedevaart begint om 11.00 uur met een plechtige
eucharistieviering met Mgr. van den Hende als hoofdcelebrant en
wordt rond 15.30 uur afgesloten met een sacramentsprocessie.
Door beide parochies in Den Haag is een gezamenlijke bedevaart
georganiseerd. Een deel van de pelgrims zal fietsend naar Brielle
gaan, een deel met de bus.
De busbedevaart naar Brielle kost nu slechts 15 euro!
Dankzij een financiële tegemoetkoming van het bisdom is de prijs
van de busreis nu slechts 15 euro (in plaats van 25 euro).
U kunt zich voor deze gereduceerde prijs nog tot 1 juli aanmelden.
Degenen die al betaald hebben krijgen een tientje teruggestort.
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Gelieve het bedrag van 15 euro vóór vertrek over te maken op
rekening NL71 ABNA 0891 4039 65 t.n.v. E.C.M. Olgers-van Schie
onder vermelding van ‘Brielle bedevaart’
Aanmelden bij voorkeur per e-mail:
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
Ook is het natuurlijk
mogelijk om op 9 juli
op eigen gelegenheid
naar Brielle te gaan.
Als u met openbaar
vervoer reist, kunt u
vanaf station
Rotterdam CS
gebruik maken van
een speciale bus die
rechtstreeks naar de
bedevaartsplaats
rijdt. Deze bus brengt u ’s middags ook weer terug naar Rotterdam
CS. De kosten daarvan (heen en terug) bedragen €10,-, te betalen
bij instappen in Rotterdam. Aanmelding hiervoor is noodzakelijk:
bureau@bisdomrotterdam.nl
Laatste specifieke coronamaatregelen ingetrokken
Onlangs hebben de bisschoppen alle corona-maatregelen die op
het vieren in de kerk nog van toepassing waren, ingetrokken. Het
betreft de regels voor de uitreiking van de communie, voor de
vredeswens en het van hand tot hand doorgeven van de
collecteschaal. Laatstgenoemde vorm van collecteren is dus weer
mogelijk.
De bisschoppen vragen om de basismaatregelen tegen corona in
acht te blijven nemen, zoals handen wassen, hoesten en niezen in
de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse
lucht, enzovoort. Mochten de komende tijd extra maatregelen
tegen corona nodig blijken te zijn, dan zullen de bisschoppen de
parochies hierover informeren.
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Vieringen in juli
Hieronder treft u het overzicht aan van de in juli, tot en met het
eerste weekend van augustus, geplande (zondags)vieringen.
Datum Dag

EMM

MED

ARS

2 juli

zat. 14e zondag 13.00 u. E
d.h. jaar
Hayon

3 juli

zon. 14e zondag 10.00 u. E
d.h. jaar
Kouijzer

9 juli

zat. 15e zondag 13.00 u. W&C
d.h. jaar
Wielzen

10 juli

zon. 15e zondag 10.00 u. E
d.h. jaar
Hayon

16 juli

zat. 16e zondag 13.00 u. E
d.h. jaar
Kouijzer

17 juli

zon. 16e zondag 10.00 u. E
d.h. jaar
Dernee

23 juli

zat. 17e zondag 13.00 u. E
d.h. jaar
Kouijzer

24 juli

zon. 17e zondag 10.00 u. E
d.h. jaar
Kouijzer

30 juli

zat. 18e zondag 13.00 u. W&C
d.h. jaar
Kuhlmann

31 juli

zon. 18e zondag 10.00 u. E
d.h. jaar
Hayon

10.00 u. W&C 10.30 u. E
Kuhlmann
Vervooren

6 aug

zat. 19e zondag 13.00 u. E
d.h. jaar
Hayon

17.00 u. E
Hayon

7 aug

zon. 19e zondag 10.00 u. E
d.h. jaar
Hayon

10.00 u. E
Smulders

TB

17.00 u. W&C
v. Adrichem
10.00 u. E
Hayon

10.30 u. E
Vervooren

10.30 u. W&C
v. Adrichem

17.00 u. E
Hayon
10.00 u. E
Vervooren

10.30 u. W&C 10.30 u. W&C
Wielzen
Kuhlmann
17.00 u. E
Kouijzer

10.00 u. E
Kouijzer

10.30 u. E
Hayon

10.30 u. E
Smulders

17.00 u. E
Hayon
10.00 u. E
Vervooren

10.30 u. W&C 10.30 u. E
Kuhlmann
Hayon
17.00 u. E
Hayon

E= Eucharistie, W&C=Woord-/Communieviering
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10.30 u. E
Vervooren

10.30 u. E
Kouijzer

10.30 u. E
Pex

Ook bij onze vieringen op werkdagen bent u van harte welkom.
Deze vinden standaard volgens onderstaand schema plaats.
viering op
Geloofsgemeenschap werkdag
Maria van Eik en
Duinen

dinsdag

10.00 u

Emmaus

woensdag

10.00 u

H. Pastoor van Ars

donderdag 10.00 u
vrijdag
09.00 u

Titus Brandsma

vrijdag

10.00 u

Let op: op donderdag 4 augustus vervalt de reguliere
eucharistieviering in de H. Pastoor van Ars. Dan is er in die kerk
om 11.45 uur een eucharistieviering die deel uitmaakt van het
programma van de Abdijdag (zie onder ‘Uit de Pastoor van Ars’).
Doopviering
De eerstvolgende gemeenschappelijke doopviering vindt plaats op
zondag 21 augustus a.s. bij de geloofsgemeenschap Maria van Eik
en Duinen. Aanmeldingen voor een doop op deze datum zijn
mogelijk tot en met maandag 1 augustus a.s. bij het centraal
parochiesecretariaat. U ontvangt dan het aanmeldformulier en de
nodige informatie betreffende de voorbereiding en de viering van
de doop. De eerste doopviering daarna vindt plaats op zondag
9 oktober bij de geloofsgemeenschap H. Pastoor van Ars. Als u uw
kind op die zondag wilt laten dopen, meld u dat dan uiterlijk
maandag 19 september a.s. bij het cps.
Oecumenisch vredesgebed
Het oecumenisch vredesgebed wordt elke eerste vrijdag van de
maand gehouden, bij goed weer op het kerkplein van de
Emmauskerk, en anders in de kapel. Deze maand is dat vrijdag
1 juli. We bidden om vrede in de wereld, in het bijzonder voor de
landen en gebieden waar de vrede ver te zoeken is, om vrede in
families en gezinnen en vrede in ons zelf. Om 13.30 uur vangt het
gebed aan. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden!
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Synodaal proces, resultaat van de diocesane raadpleging
In eerdere edities van deze
nieuwsbrief hebben we
aandacht besteed aan de
voorbereidingen van de
algemene bisschoppensynode
die in het najaar van 2023 zal
plaatsvinden en die het motto
‘Voor een synodale Kerk:
communio, participatio, missio’
heeft meegekregen. Aan deze
voorbereidingen hebben we als
parochie een steentje bijgedragen door de gespreksavond van
20 februari j.l., waarvan een verslag aan het bisdom is gezonden.
Zo heeft de bisschop van meer parochies en ook van andere
groeperingen en overlegfora binnen het bisdom gespreksverslagen
ontvangen. Op basis van al deze verslagen is op het niveau van
het bisdom één verslag opgesteld. Dat is door een commissie
kritisch bestudeerd en geaccordeerd. Eind mei heeft de bisschop
van Rotterdam dit diocesane verslag verstuurd aan het
secretariaat van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Dit zal
voor de bisschoppenconferentie het landelijke verslag maken om
toe te sturen aan het Secretariaat van de Algemene
Bisschoppensynode in Rome. Meer informatie en het diocesane
verslag kunt u vinden op
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/blog/2022/06/13/dio
cesaan-verslag-voor-de-bisschoppensynode-voor-een-synodalekerk/
Mededelingen van het parochieteam
Livestreamvieringen
Speciaal voor parochianen die om gezondheidsredenen niet in
staat zijn om naar de kerk te komen, is er de mogelijkheid om via
de livestream deel te nemen aan de eucharistieviering op zondag
en bij (hoog)feesten op werkdagen. Op deze manier kunnen zij
toch met de parochie verbonden blijven. De viering via de
livestream is te bereiken via
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live.
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Collecte
In plaats van een bijdrage op de
collecteschaal in de kerk vindt u het
misschien handiger om uw collectegeld
één keer in de zoveel tijd over te maken
aan de parochie. Dat kunt u doen op
bank-rekening NL62 RABO 0106 9749 04
t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten onder
vermelding van ‘collecte’. U kunt daar de
weergegeven QR-code voor gebruiken.
Deze kunt u niet gebruiken voor deur- of
tweede collectes, omdat de omschrijving van de overmaking niet
kan worden aangepast en dus alle betalingen met behulp van de
QR-code als een bijdrage aan de normale collecte worden
beschouwd.
Welke betaalmethode u ook kiest, wij danken u in ieder geval bij
voorbaat hartelijk voor uw bijdrage aan de collecte.
Weet u dat u een pluim verdient?
De gemeente Den Haag geeft vrijwilligers jaarlijks een cadeautje
voor hun vrijwilligerswerk. Dat geldt ook voor ons in de parochie.
U krijgt dan een aantal digitale punten (ofwel 'credits'). Hiermee
kunt u een cadeau of tegoedbon bestellen in de webwinkel
www.pluimen.nl. De gemeente bedankt u hiermee voor uw inzet
als vrijwilliger voor de Haagse gemeenschap. Ga naar
www.denhaagdoet.nl, klik op ‘Ik ben vrijwilliger’ en vervolgens op
‘kadootje/webwinkel’. De gemeente vraagt wel dat u al langer dan
3 maanden actief als vrijwilliger bent. Bij aanmelding voor 1
oktober 2022 ontvangt u uw pluim uiterlijk 1 november 2022 per
post. Vervolgens kunt u inloggen op de website www.pluimen.nl en
een cadeau uitzoeken, ter waarde van 20 euro.
Met dank aan Ineke Giezeman (Pastoor van Ars) die dit artikel
aandroeg voor de Nieuwsbrief zodat we dit met u konden delen.
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Berichten uit onze geloofsgemeenschappen
Vuurdoop
Op zaterdag 4 juni kwamen vormelingen uit het hele bisdom
samen in de kathedraal in Rotterdam voor de Vuurdoop. De
vormelingen van onze parochie en begeleiders verzamelden op
Den Haag Centraal en gingen van daaruit met de trein naar de
kathedraal. Ook een aantal vormelingen van eerdere jaren sloten
zich aan. Na een woord van welkom door de bisschop konden we
genieten van een gevarieerd programma met onder meer een
theatervoorstelling, workshops en het beklimmen van de toren van
de kathedraal. Het was een leuke dag en een hele mooie manier
om Pinksteren te vieren!

Gelegenheidskoor
In onze Parochie de Vier Evangelisten hebben wij onder leiding van
André Vis een gelegenheidskoor dat voornamelijk zingt tijdens de
uitvaarten op de vier locaties. Dit koor is opgezet om er voor te
zorgen dat bij een uitvaart een koor beschikbaar is als de familie
daarom vraagt. Op deze manier kunnen wij een steentje bijdragen
aan een mooi afscheid waar nabestaanden met een goed gevoel en
mooie herinneringen op terugkijken.
Het gelegenheidskoor wordt gevormd door koorleden uit de
verschillende zangkoren die de parochie rijk is. Er wordt elke
eerste donderdag van de maand gerepeteerd van 15.30 u tot
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16.30 u in de locatie Emmaus of Maria van Eik en Duinen. Hier
wordt maandelijks een uitnodiging voor gestuurd.
Als er een uitvaart gemeld wordt, krijgt u zo spoedig een mail,
waarin u wordt uitgenodigd om mee te zingen. Er wordt dan wel
verwacht dat u laat weten of u mee kan zingen, zodat wij weten of
wij met voldoende koorleden staan. Bent u geen lid van een
zangkoor, maar wilt u wel graag meezingen, dan wordt u van
harte uitgenodigd om u bij ons aan te sluiten.
Aanmelden kan bij Corrie van Leeuwen Mailadres:
corrie.vanleeuwen@outlook.com
Wat ook een leuk weetje is en schrijft u dit vast in uw agenda: wij
zijn uitgenodigd om te zingen op woensdag 12 oktober tijdens de
‘Geloofs- en Ontmoetingsdag’ voor katholiek Den Haag die
plaatsvindt in de Emmaus. Aan deze uitnodiging geven we graag
gehoor. Uiteraard gaan wij hier nog wel voor repeteren en hier
houden wij u van op de hoogte. Denkt u na het lezen van dit
stukje, ik wil nog wat meer informatie dan kunt u terecht bij
André Vis of Corrie van Leeuwen.
Projectkoor Alle4
Wisten jullie dat het project-kinderkoor Alle4 al bestaat sinds
2018? Onder leiding van dirigente Jessica ten Bosch en pianiste
Marian Bosch laten ze regelmatig van zich horen.
Alle4 bestaat uit kinderen in de basisschoolleeftijd (4~12). Ze
zingen ongeveer 4/5 keer per jaar op diverse locaties in de
parochie. Vandaar de naam: Alle4!
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En waarom dan een projectkoor? Nou, er wordt niet wekelijks
gerepeteerd, alleen voorafgaand aan een viering die ze
opluisteren. Dus het kost weinig tijd!
Alle4 heeft afgelopen seizoen bijvoorbeeld gezongen bij een Eerste
Communieviering (in de MED), met Pasen (in de Emmaus) en
Kerst (in de Ars) en ook nog twee 'normale' vieringen in de Ars.
En vorig seizoen sloten we feestelijk af in de Titus Brandsma!
Enthousiast geworden? Zorg dan dat je erbij bent op zondag 4
september in de Ars. We repeteren hiervoor op woensdagmiddag
31 augustus, tussen 13:30-14:30 in de Ars. De 'harde kern' van
zo'n 10 enthousiastelingen vindt het leuk als er nog meer kinderen
komen meedoen!
Stuur gerust een berichtje naar het parochiesecretariaat voor meer
informatie: zij weten ons te vinden.
Muzikale groeten,
Jessica ten Bosch & Marian Bosch
Uit de Pastoor van Ars
7e Abdijdag donderdag 4 augustus 2022
Deuren openen naar het leven en werk van Brigitta van
Vadstena (Zweden) Vensters op de pelgrimage-spiritualiteit van
een middeleeuwse visionaire vrouw.
Birgitta van Vadstena (Zweden 1303-1373) was moeder van acht
kinderen en wilde na het overlijden van haar echtgenoot een
nieuwe religieuze orde stichten. Na een twintigjarig verblijf in
Rome kreeg zij van de paus goedkeuring van haar Regel. Zij
maakte vlak voor haar dood nog een pelgrimsreis naar het Heilig
Land (Palestina).
Deze Middeleeuwse visionaire vrouw blijkt in haar spiritualiteit een
krachtige kerk-hervormster te zijn van wie de stem in het huidige
synodale proces in de katholieke kerk (een initiatief van paus
Franciscus) én de oecumene niet mag ontbreken.
10.30
:
opening
10.45 – 11.30:
drs. Huguette Jurriaanse:
Deuren openen naar het leven en werk van
Brigitta van Zweden
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11.45 – 12.30:
12.45 – 13.30:
13.45– 14.30 :

14.30 – 15.15:

eucharistieviering tgv het patroonsfeest
H. Pastoor van Ars
gezamenlijke lunch
dr. Frans Vervooren ocd:
Geleerde onwetendheid: vensters op de
spiritualiteit van Brigitta van Zweden
Met uitwisseling van gedachten
Afsluiting en ontmoeting met een drankje

Huguette Jurriaanse is pianiste en theologe; zij houdt zich al jaren
bezig met de spiritualiteit van Birgitta van Zweden en schreef daar
het boek ‘Pelgrimeren met de Heilige Birgitta’ over.
Aanmelden i.v.m. lunch graag uiterlijk 1 augustus via de Ars
telefoon 3257269 of pastoorvanars@p4ev.nl. Deelname is gratis
dankzij financiering door KVGV.
Let op: vanwege de Abdijdag vervalt de gebruikelijke viering van
10 uur op donderdag!!!
Connection/Capulorifa: heden en verleden
Bij het 30-jarig jubileum van Connection dit jaar is het leuk te
memoreren dat dit najaar vijftig jaar geleden het toenmalige
jongerenkoor Capulorifa van start ging. Onlangs kwam er een
document tevoorschijn, gedateerd 23 september 1972, met de
aankondiging van de oprichting, de eerste repetitie op 9 oktober
en de eerste uitvoering op tweede kerstdag dat jaar. ‘Beste luitjes’
begint het stuk, geschreven door ondergetekende (toen 16), als
‘secretaresse’ in het bestuur. Vervolgens wordt de minimum
leeftijd van 16 vermeld, de contributie (één gulden per maand), en
de kleding: zwarte broek of rok; wit of oranje of zwart tshirt/overhemd. Er werd ook een vijf-koppig combo gevormd. De
naam Capulorifa werd afgeleid van het bekend lied van Ramses
Shaffy ‘zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’. De
beginletters van elk woord omgezet in Latijn en daar de eerste
letter(s) van. Gelukkig heeft Connection het gat dat het
uiteenvallen van Capulorifa ergens in de jaren ‘80 veroorzaakte
(vooral doordat veel leden de stad verlieten na studie en/of
huwelijk) snel en professioneel gevuld. Bijzonder te vermelden is
dat we de ruimte kregen om zelf voorgangers aan te trekken en
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met hen de voorbereiding van de vieringen ter hand te nemen.
Zoals deken Gerards, pater Niekus, en vele anderen.
Ineke Giezeman
Connection 30 jaar
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Doop Waldemar en Madelon
Op zondag 12 juni zijn Madelon en Waldemar gedoopt in de Ars
tijdens een mooie viering, opgeluisterd door het koor Connection.
Madelon Roos Mann en Waldemar Mozes Mann zijn kinderen van
Victoria en Erik-Jan Mann-Kos en broertje en zusje van Jonathan
en Florian. Tijdens de viering werden door vader Erik-Jan de
motto’s die de kinderen hebben meegekregen op hun geboortekaartje toegelicht. De liederen van Connection zijn daarbij als
inspiratiebron gebruikt.
Het eerste motto is ‘Je bent geboren om te stralen’ dat aangeeft
dat je vertrouwen mag hebben in wie je bent, je hoeft je niet
minder te voelen dan een ander. Alleen al doordat je bent wie je
bent, zal je anderen inspireren. Het tweede motto is ‘Kostbaar ben
je in mijn ogen, ik heb je lief’. Waarbij het diepe gevoel is
meegegeven dat elk bestaan belangrijk is, dat je vertrouwen mag
hebben dat je eigen bestaan belangrijk is en dat je wordt geliefd,
ook op momenten dat je dat eigenlijk niet zo voelt. Het derde
motto dat aan Madelon en Waldemar is meegegeven wordt mooi

bezongen in het lied ‘Look at the world’: Kijk naar de wereld, naar
alle schoonheid om ons heen en verwonder je.
De vele aanwezige kinderen brachten vanuit de kinderwoorddienst
allemaal een emmertje kraanwater mee om het doopvont te
vullen. Vervolgens heeft pater Klemens het water gezegend om er
doopwater van te maken en heeft diaken Jos de kinderen gedoopt,
in een door de bloemendames prachtig versierde Ars kerk. Een
bijzondere viering waarmee de kinderen zijn opgenomen in de
geloofsgemeenschap.
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Stolpersteine
Op 3 juli vindt in de Abdij Koninghoeven in Berkel Enschot
(trappisten) de herdenking plaats van de broeders en zusters Löb.
Zij werden op 2 augustus 1942 door de Nazi’s uit hun
respectievelijke kloosters Koningshoeven en Koningsoord gehaald
en naar Auschwitz getransporteerd waar ze de dood vonden. 80
jaar geleden, maar helaas nog steeds actueel, als we zien wat er in
Oekraine gebeurt. De herdenking op 3 juli is het verhaal van de
familie Löb, van gelukkige mensen, van vluchtende mensen, van
vernietigde kloosterlingen, van onzinnig lijden. De herdenking
herinnert ons aan levens die we nooit willen vergeten. Daarom
plaatsen de monniken die zondag 3 Stolpersteine/struikelstenen
met hun namen. Ook is er een monument ontworpen ter
nagedachtenis aan broeder Drost, in 1948 omgekomen in China,
en aan de 7 trappisten die in 1996 (hoe recent…) vermoord
werden in de burgeroorlog in Algerije. Het monument is gebaseerd
op het Oude Testament, het offer van Isaac. Daarmee willen de
monniken uitdrukken dat de broeders en zusters Löb niet
vermoord werden omdat zij christen waren, maar Joods. Gedenken
leert ons omgaan met leed en helpt ons in onze zoektocht naar
troost.
Bron: vader Abt en monniken van de Abdij Koningshoeven
Uit de Emmaus
Vijfdaagse bedevaart naar Banneux
Vrijdag 13 mei t/m dinsdag 17 mei zijn 56 pelgrims en 28
vrijwilligers van het bisdom Rotterdam op bedevaart geweest naar
Banneux. Voor mij was het de eerste kennismaking om vijf dagen
mee te gaan en het was een onvergetelijke ervaring. Ook waren er
enkele parochianen uit onze parochie mee op deze bedevaart.
Vanaf het moment dat wij werden opgehaald, werden wij
uitstekend verzorgd. Tijdens deze dagen hadden wij een vol
programma waarin geloof en plezier werden afgewisseld, maar het
was voornamelijk fijn om samen zo met het geloof bezig te zijn en
ons er in te verdiepen met anderen en, met als hoogtepunt, iedere
dag in processie naar de bron, waarin wij onze handen konden
dopen.
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Wat ik ook als bijzonder heb ervaren, was dat iedereen, zowel de
gasten als vrijwilligers, actief mee konden vieren; als lector, als
acoliet, meezingen in het koortje of orgelspelen, tijdens de
eucharistieviering, het lof met pelgrimszegen, de kruisweg en de
kaarsenprocessie.
Daarnaast werd er ook gelegenheid geboden voor een persoonlijk
gebed en/of de biecht. Deze dagen werden, geestelijk begeleid
door pater Marc Lindeijer en diaken Dick Vrijburg.
Voor de vrijwilligers die mee waren op deze bedevaart, niets dan
lof! Zij stonden altijd voor ons klaar en hielpen daar waar nodig
met de zorg voor de gasten, het verzorgen van de maaltijden, het
rijden van de rolstoelen, de persoonlijke gesprekken en de nodige
ontspanning.
Op de laatste avond hadden we een gezellige avond ter afsluiting
met een loterij, zang en het vertellen van moppen. Wat hebben wij
een lol gehad en gelachen. Persoonlijk heb ik hele fijne dagen
gehad die mij gesterkt hebben en ik ga in de toekomst zeker weer
mee.
Denkt u nu, dit wil ik ook wel een keer ervaren, dan kunt u contact
opnemen met
Mw. Paula Opstal
of
Dhr. Gerard de Bruijn
Westlaan 62
Polderweg 12 A
2641DN Pijnacker
2493ZA ’s Gravenhage
Tel: 0153693148
Tel: 0703205872
Ook als u wat meer zorg nodig heeft, kunt u bij deze personen
informeren naar de mogelijkheden. Er gaan namelijk vrijwilligers
als begeleider mee die beroepsmatig in de zorg werkzaam zijn.
Corrie van Leeuwen
In de kijker
Dit keer is de rubriek ‘in de kijker’ niet
gewijd aan één parochiaan maar aan
een hele groep, n.l. de vrijwilligers van
de geloofsgemeenschap Emmaus. Zij
werden middels een vrijwilligersfeest op
zaterdag 18 juni in het zonnetje gezet.
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Iemand had in zijn wijngaard een vijgenboom staan en ging kijken
of er vruchten aan zaten, maar vond er geen. Hij zei tegen de
wijngaardenier: “Hak hem om”. De wijngaardenier antwoordde:
“Mijnheer, laat hem nog een jaar met rust, zodat ik de grond
eromheen kan omspitten en bemesten. Wie weet draagt hij dan
volgend jaar vrucht” (Lucas 13 6-9)
Een prachtige gelijkenis hoe God met ons bezig is. Hij keert ons
hart als aarde om, hij spit in onze ziel. Hij woelt alles los opdat ook
wij vrucht dragen. (Tiny Brugge, publicist)
Vrucht dragen als parochiaan, maar vooral als vrijwilliger. Dat we
elkaar ondersteunen, elkaar helpen. Dat we een bijdrage leveren
om de kerk een plek te laten zijn voor bezinning, een plaats om tot
rust te komen, op adem te komen in onze hectische samenleving.
Maar ook een plek waar mensen geholpen worden. Dit betreft niet
alleen de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Emmaus maar
alle vrijwilligers van onze gehele parochie.
Thema van het
vrijwilligersfeest was
‘carpe diem’ of wel
‘pluk de dag’. Symbool
hiervoor stond het
eerste lied: ‘Liever te
dik in de kist dan een
feestje gemist’ Er
hadden zich ruim zestig
vrijwilligers aangemeld
die een afwisselend
programma
voorgeschoteld kregen.
Het gebeuren vond
plaats in de tand waar twee lange rijen tafels in v-vorm waren
neergezet. Naast het befaamde karaoke-gebeuren, waarbij
iedereen enthousiast meezong, waren er tal van spelletjes uitgezet
op het kerkplein. De blikken vlogen van de tafel bij blikwerpen, de
sjoelstenen bleven gelukkig in de sjoelbak. Bal in the bucket zag er
makkelijk uit maar het bleek een hele kunst om de tennisballen
door de gaten te krijgen. Het was stralend weer, en iedereen
vermaakte zich opperbest.
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De geur van de aangestoken barbecue had een magische invloed
op het hongergevoel van de aanwezigen. Nu kwam de uitstekende
catering aan de beurt. In twee kraampjes werden de salades,
stokbrood, sausjes en diverse soorten vlees uitgedeeld. Jos was
de beste ‘opschepper’. Hij
voorzag de vrijwilligers van
een flinke kwak satésaus.
Na het eten was de tweede
ronde karaoke, waarbij
vooral de pastores flink aan
de bak moesten!
Onvoorstelbaar, alle drie
komen niet uit Den Haag
maar vertolkten het lied ‘Oh
oh Den Haag’ uit volle borst
als echte Hagenezen! Ook
met ‘Het kleine café aan de
haven’ werd door iedereen
luidkeels meegezongen. De
tijd vloog voorbij en ook aan
dit gezellige samen zijn
kwam helaas een einde. Aan
de oproep om met elkaar alles op te ruimen werd massaal gehoor
gegeven en binnen mum van tijd was alles weer in orde voor de
viering van zondag. De saamhorigheid was indrukwekkend, die
moeten we in stand houden. Maar
daarbij mogen we niet vergeten om
mensen die nieuw in de
geloofsgemeenschap/parochie komen,
onze toekomstige parochianen, ook in
deze saamhorigheid te laten delen!
Willem Brizee
Uit de Maria van Eik en Duinen
Vakantiedruk (-te)
Een van mijn (achter-) neefjes vroeg of ik hem kon helpen bij zijn
werkstuk. Het moest gaan over de kruistochten. Daardoor kwam ik
opeens weer in die middeleeuwse stad, want daar begon die grote
strijd. Mannen vertrokken voor lange tijd, of voor altijd, op een
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lange reis naar een onbekend land. Zij hadden nauwelijks
voorbereidingen getroffen, want ze wisten niet wat er ging
gebeuren en hadden weinig idee van de afstand.
Nee, dan onze eigen vakantie. Al een
tijdje zijn we aan het kijken wat we
willen, waar we heen willen en hoe we
het willen doen. Wij hebben het plan,
steeds maar uitgesteld vanwege
Corona, om in Vlaanderen te gaan
fietsen. Het eerste stukje doen we met
de auto. Brugge en Gent zijn twee niet
al te grote steden, die vrij goed
bewaard zijn. Hun middeleeuwse
karakter voel je in elke straat. Ik hou
er wel van, vooral ook vanwege het
mystieke karakter. Voor de mensen uit
die tijd was het dagelijks leven
doorweven met Kerk en God. De
beroepsgroepen verzamelden zich in
gilden, elk met hun eigen patroon. In
de kerk hadden zij hun eigen altaren
en als het feest was, trokken zij er met
hun eigen vaandel op uit. Deelname aan de kruistochten was
vanzelfsprekend.
Elke stad van enige betekenis had eigen relieken en vaak ook
jaarlijkse bedevaarten naar het betreffende heiligdom, gekoppeld
aan wonderen, toegeschreven aan de lokale heilige, of het
voorwerp van lokale betekenis.
Waar wij als eerste heen gaan, is Brugge. Heel intrigerend daar is
de Heilig Bloedkapel, waar een relikwie wordt bewaard van het
Heilig Bloed. De graaf van Vlaanderen bracht deze relikwie mee
van de tweede kruistocht. Dat was er één van een groter geheel,
allemaal met betrekking tot het lijden van Jezus. Ieder jaar met
Hemelvaartsdag is er een grote processie. In de processie loopt de
burgerij mee en beeldt scenes uit het lijdensverhaal uit.
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Ook in Brugge staat het godshuis
van Onze Lieve Vrouw van de Zeven
Weeën. Op een lapje grond staan
heel symbolisch zeven huizen. U
snapt wel, dat ik daar zeker even ga
kijken. Op een of andere manier
moet ik zelfs op vakantie toch altijd
ook even aan thuis denken. In mei
konden de klokken hun dienst niet
verrichten (inmiddels werkt alles
weer). Zo denkend kwam ik op het
Belfort op de grote markt in Brugge.
In tijden van gevaar, of als er brand
was, werd de klok geluid en
verzamelden de mensen zich voor
de gewenste actie.
Eigenlijk doet de klok van de kerk nog steeds dat werk. Als de klok
luidt, weet je dat er iets aan de hand is, feest of minder leuk…
Je wordt uitgenodigd op de plek waar je welkom bent en waar je je
thuis kunt voelen. En dat is welllicht het mooie van al die
vakantiedrukte: thuiskomen en de draad van alledag weer
oppakken. Fijne vakantie en ik hoop tot ziens!
Gerard van Dijk
Tentoonstelling over Maria
We zijn met een werkgroep bezig om een tentoonstelling voor te
bereiden over Mariadevotie en de rozenkrans. Er is ruimte voor
meer voorwerpen dan we momenteel hebben verzameld. Heeft u
een bijzonder Mariabeeld, icoon of ander Maria-devotioneel
voorwerp dat u de moeite waard vindt om te laten zien, en dat u
voor een langere tijd kan missen, laat het ons dan weten. Wie
weet krijgt het een mooi plekje in de tentoonstelling! U kunt het
ons laten weten via het cps of door contact op te nemen met
pastor Tom Kouijzer of diaken Jos van Adrichem.
Werkgroep Tentoonstelling Mariadevotie
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Uit de Titus Brandsma
Benefietconcert voor Oekraïne
Op zondag 29 mei verzorgde VocAnimo een benefietconcert in
de Heilige Familiekerk. De opbrengst van de collecte zou ten
goede komen aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.
Met een aantal toepasselijke liederen uit het repertoire van het
koor werd stilgestaan bij de misère van een verschrikkelijke
oorlog en alle gevolgen van dien. Tegelijkertijd werd de hoop
uitgesproken dat alles uiteindelijk goed komt en de liefde zal
overwinnen. Als alles duister is ontsteken wij een lichtend vuur
dat nooit meer dooft…
Dat het initiatief tot dit concert en de wijze waarop de liederen
succesvol werden uitgevoerd door het aanwezige publiek werd
gewaardeerd, mocht blijken uit het feit dat tijdens het concert
en ook erna nog een flink geldbedrag is gedoneerd. Voor
aanvang van de collecte had het koor al aangegeven dat het
opgehaalde bedrag vanuit de koorkas zou worden verdubbeld.
Afgerond naar boven is uiteindelijk een bedrag van € 2000,overgemaakt aan de samenwerkende hulporganisaties, beter
bekend als Giro555.
VocAnimo heeft de intentie om later dit jaar het
benefietconcert nog eens te organiseren, op een andere locatie
binnen de parochie. Houdt u dus de berichtgeving hieromtrent
in de gaten, mocht u daarbij aanwezig willen zijn.
Loek Ruijters
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Kunst in de Heilige Familiekerk
Maar liefst veertien exposanten namen tijdens de pinksterdagen op
5 en 6 juni deel aan de tentoonstelling in de Heilige Familiekerk.
Enkelen van hen toonden reeds eerder – in voorgaande jaren –
hun kunstwerken, enkelen waren nieuw. Bezoekers uit de parochie
en uit de omgeving van de kerk spraken hun bewondering uit over
met name de geschilderde landschapstaferelen en de vier
vierkante meter geborduurde beddensprei, de met
natuurproducten bewerkte portretten en de haarscherpe zwartwitfoto’s, de stillevens en de van wegwerpmaterialen gebouwde
treinstellen. Dat de Familiekerk ook zonder expositie een bezoekje
waard is werd meerdere malen opgemerkt. De vraag van een van
de bezoekers of de kruiswegstaties ook tot de tijdelijke expositie
behoorden, bevestigde dat. Mogelijk zegt het ook iets over de
betreffende passant, die de kerk waarschijnlijk nog niet eerder had
bezocht (of welke kerk dan ook).

Enkele buurtbewoners toonden ook belangstelling voor de tuin van
de pastorie en voor het aangrenzende gebouwtje. De blikken
vanuit hun woningen reikten niet ver genoeg om hun vragen
hierover te beantwoorden. De korte rondleiding naar de beperkte
biotoop en ‘t Praethuys werden zeer gewaardeerd. Zo zie je maar
dat aan de intentie om het kerkgebouw vaker en voor meerdere
doeleinden open te stellen op verschillende wijzen gestalte kan
worden gegeven.
Op de website van de parochie vindt u een foto impressie van de
expositie.
Loek Ruijters
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Tot besluit
Vrijwilligers gezocht!
Zou je graag vrijwilligerswerk in de parochie willen doen, maar
weet je niet precies wat dat zou kunnen zijn, of heb je bepaalde
talenten/kwaliteiten die je graag zou willen inzetten, maar
waarvan je je afvraagt of je de parochie daarmee van dienst kan
zijn, meld je dan alsjeblieft aan voor een vrijblijvend gesprek. Als
we creatief zijn, kunnen we misschien meer voor elkaar betekenen
dan we in eerste instantie denken. Zo kan jij ons misschien helpen
bij een project en bieden wij jou daarmee de gelegenheid om
ervaring op het gebied van jouw vak of hobby op te doen. Als je je
meldt bij het centraal parochiesecretariaat (voor contactgegevens,
zie eind van deze Nieuwsbrief), dan neemt, afhankelijk van de
door jou aangegeven interesse(s), een lid van het parochiebestuur
of van het pastoresteam contact met je op.
Van Nieuwsbrief ‘oude stijl’ naar nieuw parochieblad
Deze Nieuwsbrief van juli 2022 is de laatste nieuwsbrief die in deze
vorm verschijnt. Ruim twee jaar, sinds de eerste coronagolf in ons
land, eerst wekelijks en later maandelijks, hebben we u en elkaar
via deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alles wat van
belang of interessant was, of gewoon leuk om te delen.
Vanaf augustus 2022 verschijnt een nieuw parochieblad dat elke
twee maanden in gedrukte vorm uitkomt en zal worden verspreid.
Tussendoor zal nog wel een digitaal nieuwsbulletin uitkomen, maar
dat zal dan alleen de noodzakelijke informatie over komende
activiteiten bevatten, aanvullend aan de informatie in het
parochieblad. Voor zowel het parochieblad, het nieuwsbulletin en
de website is één nieuwe en enthousiaste redactie gevormd. De
leden van de redactie zullen zelf een inhoudelijk bijdrage leveren,
maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als parochianen, via de
genoemde media, iets interessants, moois of inspirerends met
elkaar delen. Mocht u een bijdrage hebben of een suggestie of
opmerking over de inhoud van parochieblad, nieuwsbulletin of
website, mail deze dan aan redactie@p4ev.nl of neem contact op
met het centraal parochiesecretariaat.

26

Contactgegevens centraal parochiesecretariaat
Mail:
cps@p4ev.nl
Telefoon: maandag tot en met vrijdag, 09.00-12.00 uur;
070-3080414 of 06-41822225.
Contactgegevens lokale secretariaten
locatie dagen en tijden Telefoonnr.

E-mailadres

EMM

emmaus@p4ev.nl

do, vrij
10-12 u

070
3665562
0642640045

ARS

ma t/m vrij
10-20 u

070
3257269

pastoorvanars@p4ev.nl

TB

ma, wo, vrij
9.30-12 u

0703255675

titusbrandsma@p4ev.nl

MED

Ma t/m vrij
10-12 u

070
3979413

mariavaneikenduinen@p4ev.nl
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