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Redactioneel
Waar is de kerk?

uit 1829 (zie foto). Echter, bij binnenkomst
staat de nietsvermoedende bezoeker een
grote verrassing te beurt. De kerk doet sinds
2014 ‘dienst’ als restaurant (zie foto). Van

Op vakantie in het buitenland blijken kerken in
klassieke bouwstijlen (o.a. Gotisch, Romaans
en Barok) een enorme aantrekkingskracht
uit te oefenen op de bezoekende toerist.
In veel steden en plattelandsdorpjes liggen
vaak juweeltjes met een indrukwekkende
geschiedenis. In het plaatselijk vvv-kantoor
krijg je als bezoeker vaak ongevraagd het
advies de kerk te bezoeken. Sommigen
zijn nog in gebruik als gebedshuis, als
plaats voor geloofsontmoeting of om het
Godsgeloof te vieren. Anderen fungeren
slechts als toeristische attractie of historische
bezienswaardigheid. Wat de bestemming
ook mag zijn, telkens blijkt het interieur de
bezoeker met een zekere ontzag te vervullen.
Na enkele selfies voor de ingang en foto’s
binnen, vervalt men in serene houding:
fluisteren, langs kerkbanken voortschrijden,
stilzitten, een kaarsje aansteken.

Een opmerkelijk kerkgebouw in het stadje
Cheltenham, in Zuidwest Engeland, is de Saint
James Church. Een monumentaal kerkgebouw

de eerste schrik
bekomen raak je als
bezoeker meteen
onder de indruk van
de prachtige glasin-lood ramen die
bij menigeen een
sereen gevoel oproepen. Zelfs de seculiere
inrichting kan een dergelijk gevoel niet
verhinderen. Blijkbaar hebben mensen van
allerlei slag een aangeboren behoefte aan
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Algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Adressen en secretariaten
Parochiesecretariaat R.K. Parochie de Vier Evangelisten:
Leyweg 930, 2545 GV Den Haag,
secretariaat open: maandag, wo en donderdag: 9.30 u-12.00 u,
tel 070-3080414, email: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl
Emmaus: Leyweg 930, 2545 GV Den Haag,
secretariaat open: ma, woe, en do: 9.30 u-12.00 u, tel 070-3665562,
email: emmaus@rkparochiedevierevangelisten.nl
Maria van Eik en Duinen: Loosduinse Hoofdstraat 4, 2552 AJ Den Haag,
secretariaat open: ma-vrij: 9.30 u-12.30 u, tel 070-3979413
email: mariavaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl
H. Pastoor van Ars: Aaltje Noordewierstraat 4, 2551 GA Den Haag,
bereikbaarheid: ma-vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070-3257269
email: pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl
Titus Brandsma: Kamperfoeliestraat 279, 2563 KH Den Haag,
secretariaat open: ma, wo, vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070-3255675
email: titusbrandsma@rkparochiedevierevangelisten.nl

Pastoraal team

Pastoor Kees Dernee, tel 070-3665562
Pater Richard Lobo, tel 070-3979413
Pastoraal werker Duncan Wielzen, tel 070-3255675
Diaken Jos v. Adrichem, tel 070-3665562
Diaken Paul Kuhlmann, tel 070-3665562

Bestuur

Kees Dernee, pastoor, voorzitter
Dirk Knook, vice-voorzitter
Henk-Jan Kok, penningmeester

Ineke Brizee-Baay, secretaris
Patrique ten Bosch
Peter Madjid

Rekeningnummers
Geloofsgemeenschap Emmaus
NL54 INGB 0000 5584 47 tnv Parochie Vier Evangelisten wijkkerk Emmaus
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
NL90 INGB 0000 1148 00 tnv Parochie Maria van Eik en Duinen
NL57 INGB 0000 5192 05 tnv PCI
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
NL58 INGB 0002 3957 49 tnv penningmeester H. Pastoor van Ars
Geloofsgemeenschap Titus Brandsma
NL83 INGB 0003 2598 60 tnv Kerkbijdrage Titus Brandsma Parochie
NL47 INGB 0000 5150 20 tnv Parochieel Solidariteits Centrum (PCI)
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spirituele substantie of houvast.
In deze Spirit lezen wij verder over “de zoektocht
naar grond in onze complexe leefwereld” (artikel
Cursus Geduld). Kees de Ridder laat in zijn stuk
‘Steenkoud of gloeiend heet?’ doorschijnen
hoe fundamenteel dat stukje grond kan zijn in
de beleving rondom sterven. In het kort stukje
‘Verandering van spreekuur’ maakt Gerda Bronstein
duidelijk dat geloof en spiritualiteit ook van doen
heeft met mensen helpen vaste grond onder de
voeten krijgen door concrete diaconale hulp te
bieden. De rode draad voor deze Spirit is de vraag
die veel mensen op verschillende manieren stellen:
waar is de kerk? Daarmee wordt niet alleen gezocht
naar een kerkgebouw. De kerk is eveneens aanwezig
daar waar mensen elkaar in de Geest van Jezus
troosten, bemoedigen, barmhartigheid tonen en
liefdevol nabij zijn. Daar gebeurd kerk, bouwt men
aan het Rijk Gods. U leest hierover in het artikel ‘De
geloof- en ontmoetingsdag van RK Den Haag op wo
26 oktober.’
Verder leest u over de invoering van het nieuwe
Onze Vader vanaf de eerste zondag van de Advent
a.s. en over het kloosterweekend van 14‑16 oktober
waar wij in het kloosterdorp Steyl als kerk
samenkomen voor verstilling en bezinning.
Wij wensen u veel leesplezier.
Namens de
Redactie,
Duncan Wielzen,
pastoraal werker

Pastoraal Woord
Laudato Si: oproep tot barmhartigheid
Sint Franciscus roemt de aarde in zijn Zonnelied,
noemt haar ‘zuster’ en looft God om haar, omdat
zij “ons voedt en leidt en verscheidene vruchten
voortbrengt met kleurrijke bloemen en gras.”
De ‘toonzetting’ van dit Zonnelied is ook de
inspiratie van waaruit paus Franciscus zijn vorig
jaar verschenen encycliek, ‘Laudato Si’, schreef.
“Wees geprezen, mijn Heer”, zong Sint Franciscus.
Deze woorden vormen thans de dragende titel van
paus Franciscus’ tweede encycliek. Daarin roept hij
‘alle mensen van goede wil’ op om met respect en
eerbied om te gaan met de Aarde en de armen.
In dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid zouden wij
christenen de encycliek als leidraad, als inspiratie
kunnen nemen voor evangelisch handelen. Hoe
kunnen wij het milieu, om maar één aspect te
noemen, beter tot zijn recht laten komen? Hoe
kunnen wij dorre en kale plekken in onze eigen
omgeving weer een frisgroene aanblik geven?
Wij zouden de encycliek ook kunnen lezen als een
oproep tot barmhartigheid. En dan, barmhartigheid
als uitdaging voor goede zorg voor elkaar en voor
de schepping. Want dat is precies waartoe paus
Franciscus onder ander concreet oproept. Om met
een hernieuwd bewustzijn alles wat
God geschapen heeft, als gave naar
waarde te schatten. Dan ontdekken
we dat we gezamenlijk zorg dragen
‘voor het gemeenschappelijke
huis’, de aarde die wij met
elkaar bewonen. Die zorg is dus
niet beperkt tot een bepaald
maatschappelijk domein. Het
behelst een veel breder spectrum
dat vraagt om een ingrijpende
ommekeer in economie, politiek,
maatschappij en kerk! Paus
Franciscus’ oproep aan ‘alle mensen
van goede wil’ laat zien dat zijn
encycliek niet alleen of uitsluitend
bedoeld is voor katholieken. Ook niet-christenen,
mensen van andere religies en levensbeschouwingen
kunnen hierin een rol van betekenis vervullen. Vele
inheemse volkeren kennen een lange en rijke traditie
van respectvol en verantwoordelijk omgaan met
het milieu. Veel van hun rituelen en ceremonieën
drukken eerbied en respect uit voor de schepping. Zij
zien de aarde niet primair als object voor exploitatie,
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maar eerder als oer-geschenk waaruit alle leven
voortkomt.
Laudato Si roept op tot een barmhartigheid die
uitgaat van zorg voor het behoud van de schepping,
het verbeteren van de levensomstandigheden van
de zwaksten en van het welzijn van de generaties
die na ons komen. Het leven van Sint Franciscus
is hiervoor het leidend principe. Hij leefde “in een
wonderbaarlijke harmonie met God, de ander,

Gebed voor onze aarde
Almachtige God
die aanwezig bent in heel het universum
en in het kleinste van Uw schepselen,
Gij die al wat bestaat met tederheid
omgeeft,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit
opdat
wij het leven en de schoonheid zouden
beschermen.
Dompel ons onder in vrede opdat wij
als broeders en zusters zouden leven
zonder iemand schade te berokkenen.
O God van de armen,
help ons de verwaarloosden te hulp te
komen
en degenen die op deze aarde vergeten
worden

de natuur en zichzelf.” Zijn levenswijze kwam
tot uitdrukking in zijn zorg voor de natuur, in de
gerechtigheid die hij jegens de armen zocht, in zijn
inzet in de samenleving en zijn innerlijke vrede. Bij
elkaar, een omvangrijk levensprogramma voor de
school van barmhartigheid. Omvangrijk, omdat het
heel de schepping betreft.
Duncan Wielzen, pastoraal werker

en in Uw ogen zo veel waarde hebben.
Genees ons leven,
opdat wij beschermers zouden zijn van de
wereld
en geen roofdieren,
opdat wij schoonheid zouden zaaien
en geen vervuiling noch vernieling.
Raak de harten
van hen die alleen winst nastreven
ten koste van de aarde en de armen.
leer ons de waarde van ieder ding
te ontdekken, met bewondering te
beschouwen,
te erkennen dat wij ten diepste één zijn
met alle schepselen
op onze weg naar Uw oneindig licht.
Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent.
Ondersteun ons, zo bidden wij U,
in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en
vrede.
Uit: ‘Laudato Si’
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Cursus Geduld als een weg naar
geloof
De Tsjechische theoloog Tomás
Halik schreef in de stilte van een
klooster zijn bespiegeling over
het vinden van een brug tussen
een levenshouding van geloven
en niet-geloven. Hoe levensecht blijft geloven zonder
twijfel? Kan twijfel de vertrekbasis zijn van een
herleefd geloof? De figuur van Zacheüs, maar ook de
herontdekking van de geschriften van de karmelietes
Thérèse van Lisieux en literaire bronnen vormen in
zijn boek ‘Geduld met God’, [ISBN 97890239127662]
handreikingen voor eigentijdse
bespiegelingen over de zoektocht
naar grond in onze complexe
leefwereld. In tien bijeenkomsten
met gelegenheid tot dialoog
bespreken we de lezing van dit
boek en komen ook bronteksten
van Thérèse van Lisieux verder
ter sprake.

Begeleiding:
pater dr Frans Vervooren ocd;

Plaats:
Bergerie Pastoor van Ars Kerk te Den Haag.

Data:
6 september 2016;
4 oktober 2016;
1 november 2016
6 december 2016;
3 januari 2017;
7 februari 2017;
7 maart 2017;
4 april 2017;
2 mei 2017 en
6 juni 2017.
Het aanschaffen van het boek wordt van harte
aanbevolen. Graag aanmelden bij: dexis@hetnet.nl.
Pastoraatgroep Pastoor van Ars

Steenkoud of gloeiendheet?
Onlangs las ik in een artikel in het Algemeen
Dagblad, dat het aantal begrafenissen ten opzichte
van het aantal crematies sterk afneemt. Crematies
vormen met 60 % reeds een ruime meerderheid.
Ik kan me een periode herinneren in Nederland,
dat er zo goed als niet gecremeerd werd. Zelf werd
ik in 1978 voor het eerst met zo’n plechtigheid
geconfronteerd. Mijn moeder had vóór haar
overlijden in dat jaar bij haar polissen een brief
neergelegd, waarin ze ons uitdrukkelijk vroeg om
haar na haar overlijden te laten cremeren.
In die jaren heb ik bij vrienden zo’n crematie weleens
meegemaakt, maar toen ik persoonlijk dit voor het
eerst ging meemaken, bracht dit wel een schok bij
me teweeg. Je zoekt dan naar het motief van zo’n
keus, die in onze familiekring geen gewoonte was.
Ik denk dat ik hem samen met mijn vader, broer
en zussen gevonden heb. Mijn moeder was van
nature erg kouwelijk in gesteld. Ze had een hekel
aan de winter en ik herinner me dat wij als kind in
de winter tweemaal naar het H. Barbara kerkhof
aan de Binckhorstlaan togen, nl. op 2 november
met Allerzielen en op 17 januari, de datum dat haar
vader was overleden.
Wij woonden in de Transvaalwijk en reden vanaf
de Hoefkade met tramlijn 11 naar het Holland
Spoor en vandaar liepen we te voet naar de verre
Binckhorstlaan. In de kou, tweemaal per jaar, dat is
echt geen pretje!
Het moet omstreeks 1946 zijn geweest, dat mijn
moeder de grafsteen van haar vader miste. Ze zocht
de beheerder van het kerkhof op, een kleine man
met een zwart kostuum van kamgaren en eenzelfde
kleur pet met de vraag waar die steen gebleven kon
zijn? Wat bleek? De termijn van 10 jaar huur was
verstreken, dat klopte want hij stierf op 17 januari
1936 en het graf was recent gedolven, zoals dat zo
mooi genoemd wordt. We hadden hiervan echter
geen bericht ontvangen, terwijl mijn moeder als enig
kind daar recht op had. Nou, ik heb mijn moeder
weleens kwaad gezien, maar die man had beter een
straatje rond kunnen gaan dan haar reactie volledig
af te wachten. Wat was ze kwaad!
Die beheerder kon in haar ogen in het vervolg nooit
meer iets goed doen. Anders gezegd: moeder moet
op dat moment al de beslissing hebben genomen:
dit zal met mijn lichaam nooit kunnen gebeuren!
Dit alles overwegende gaf ons rust en we hadden er
vrede mee.
5

Spirit

Verandering van spreekuur van de
werkgroep Diaconie

Mijn moeder heeft zich waarschijnlijk niet
of onvoldoende gerealiseerd dat we toch als
nabestaanden een soort worsteling moesten
ondergaan, toen we haar verhaal lazen. Zelf heb ik
om een geheel andere reden besloten me niet te
laten cremeren, als het zo ver is. Waarom niet?
Ik heb in man een Amerika gekend, die de wens
had, dat na zijn crematie zijn as verstrooid zou
worden in alle Amerikaanse Nationale Parken.
Dat zijn er nogal wat en als je ze allemaal of zo
veel mogelijk wilt bezoeken, dan kost dit naast
inspanning ook heel wat tijd. Tussentijds is de
urn, na zijn overlijden, ook al eens gedeeltelijk
leeggelopen. Nu is het van genoemde Amerikaan
ondertussen al 10 jaar na zijn overlijden en de urn
is nog steeds niet leeg. Wat gebeurt er nou met de
rest? En neem nu een ander voorbeeld, wat heel
Nederland heeft kunnen aanschouwen bij het zien
van de crematieplechtigheid van zanger André Hazes
vanaf de havenhoofden van Hoek van Holland. Met
omhooggeschoten vuurpijlen door de weduwe en
de twee kinderen, waarna toen ze meenden dat het
beëindigd was, er nog een laatste pijl omhoogschoot
toen de familie al bijna weer thuis was. Samengevat:
we ervaren dit als tweemaal een rommeltje en je
kunt het moeilijk een plechtigheid noemen. Weet u
dat als er gekozen wordt voor verstrooiing op zee,
men de as de lucht in zendt met een ballon. Hou kun
je het verzinnen?
Zelf heb ik de keuze van mijn overleden vrouw
gerespecteerd en dus haar crematie aanvaard, maar
te kiezen om enige tijd later aanwezig te zijn bij de
verstrooiing van haar as, vond ik een brug te ver. Je
gaat toch na 10 jaar ook niet naar het kerkhof om te
kijken naar een graf dat dan gedolven wordt?
Ik kies voor een requiemmis (als het kan?) en tot
slot: maar één ding, zand erover!
Kees de Ridder
(Kees schrijft column's voor de Spirit. Wilt u
reageren, dat kan:
redactie@rkparochiedevierevangelisten.nl )
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Zoals u wel weet verzorgen
Leo Vreeburg en Edeltroud
Weichhold iedere donderdag
het spreekuur van de
werkgroep Diaconie op de
locatie Emmaus. Zij voeren
gesprekken met mensen die
het moeilijk hebben, vooral op financieel
gebied. Vaak hebben de mensen nauwelijks te
eten, weinig of geen kleding en ook ontbreekt het
hun aan de noodzakelijkste dingen in hun woning.
Gelukkig zijn wij in staat om iets voor deze mensen
te betekenen. Denk maar aan onze inzameling
houdbare levensmiddelen elke laatste weekeinde
van de maand. Wij zijn u erg dankbaar en willen wij
u graag van harte bedanken voor de vele jaren die u
ons al hebt geholpen. De dag waarop het spreekuur
gehouden wordt gaat veranderen. Vanaf heden vindt
het spreekuur plaats op dinsdag, vanaf 10 tot 11
uur in de parochiezaal van de geloofsgemeenschap
Emmaus. Daar kunnen mensen ook hun pakketten,
brood en kleding ophalen. Wij hopen op uw
medewerking, zodat dit mooie werk nog heel lang
door mag gaan.

spreekuur:
dinsdag, vanaf 10.00 tot 11 uur

Locatie:
parochiezaal van de geloofsgemeenschap
Emmaus.
Gerda Bronsteijn.
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Geloof- en ontmoetingsdag
RK Den Haag op woensdag
26 oktober

In
onze
samenleving
lijken steeds
minder mensen
waarde te hechten
aan een geloof in God. Men baant de weg door het
leven liever op eigen kracht dan dat men deze zo
nu en dan in de handen van de Schepper legt. Als
gelovigen voelen we ons soms eenlingen en daarom
is het goed dat we elkaar bemoedigen en sterken in
ons geloof. Met dat doel voor ogen organiseren de
beide parochies in Den Haag, Maria Sterre der Zee
en de Vier Evangelisten, op wo 26 oktober a.s. een
gezamenlijke geloofs- en ontmoetingsdag. Laat deze
dag niet aan u voorbijgaan!
De geloofs- en ontmoetingsdag vindt plaats in de
Emmauskerk, Leyweg 930, 2545 GV Den Haag.
Vanaf 09.00 uur ontvangen wij u daar graag. Om
10.00 uur begint het programma met een feestelijke
eucharistieviering, waarin de pastores van beide
parochies zullen voorgaan en een gelegenheidskoor
zal zingen. Na de viering staat koffie of thee met iets
lekkers voor u klaar en is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten. Aansluitend zal de lunch plaatsvinden,
waarna u een ontspannend programma wordt
aangeboden. De geloofs- en ontmoetingsdag wordt
afgesloten met een Marialof dat rond 16.30 uur zal
zijn beëindigd.
Hopelijk mogen we op deze bijzondere dag velen
van u begroeten en zal de dag u extra bemoediging
geven om in onze moderne en geseculariseerde
samenleving het katholieke geloof als een waardevol
fundament in uw leven te blijven waarderen. Wij
hopen ook dat tijdens deze dag ontmoetingen
tussen parochianen van de verschillende Haagse
katholieke geloofsgemeenschappen zullen
plaatsvinden, opdat er nieuwe onderlinge relaties
ontstaan die een basis vormen voor een toekomstige
vruchtbare samenwerking tussen beide parochies.

Wanneer u aan de geloofs- en ontmoetingsdag wilt
deelnemen, meldt u zich dan uiterlijk 16 oktober a.s.
aan bij het secretariaat van één van beide parochies.
Parochiesecretariaat Maria Sterre der Zee:
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
tel.nr. 070-8209866
Parochiesecretariaat de Vier Evangelisten:
cps@p4ev.nl
tel.nr. 070-3080414

Actieve bijdrage aan de geloofs- en
ontmoetingsdag
Bij de voorbereiding van de geloofs- en
ontmoetingsdag op 26 oktober aanstaande
en op de dag zelf, is er heel wat werk
te verrichten en daarvoor zijn we op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Wilt u een helpende hand bieden bij
het vooraf en/of achteraf versjouwen van tafels
en stoelen, bij het broodjes smeren of het
serveren en afruimen, of wilt u die dag
begeleider/gastvrouw of gastheer
zijn voor oudere deelnemers of
deelnemers met een fysieke beperking,
meld u zich dan uiterlijk 16 oktober a.s. aan bij
één van beide parochiesecretariaten en
geef daarbij aan wat u zou willen en
kunnen doen. Geef alstublieft duidelijk
uw contactgegevens door, zodat wij
nader met u kunnen afstemmen over
de uit te voeren taken. Als u tijdens de
eucharistieviering in de ochtend mee wil
zingen in het gelegenheidskoor, meld u zich dan
ook uiterlijk 16 oktober a.s. bij één van de
parochiesecretariaten aan. Geef ook dan
uw contactgegevens duidelijk door, zodat
wij u nader kunnen informeren.
Het organisatiecomité,
Gerda Bronsteijn, Anja de Bruijn,
Lore Olgers, pater Yan Asa en
diaken Jos van Adrichem.

Voor deelname aan het programma hoeft u geen
entree te betalen. Wel wordt aan het eind van het
Marialof een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd
ter bestrijding van de kosten van die dag.
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liturgisch rooster Emmaus
woensdag:

10.00 uur

viering

Zaterdag:

13.00 uur

viering

Zondag:

10.00 uur

viering

Na iedere viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee
E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering
Dag

Datum

Bijzonderheden

Tijdstip

za

1 okt

27e Zondag door het Jaar

13.00 uur

E

zo

2 okt

27e Zondag door het Jaar
Gezamenlijke viering MED

10.00 uur

E

wo

5 okt

10.00 uur

E

Dernee

za

8 okt

28e Zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Dernee

zo

9 okt

28e Zondag door het Jaar

10.00 uur

wo

12 okt

za

15 okt

29e Zondag door het Jaar

13.00 uur

zo

16 okt

29e Zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Pex

wo

19 okt

10.00 uur

E

Dernee

za

22 okt

30e Zondag door het Jaar
collecte Missio

13.00 uur

E

Lobo

zo

23 okt

30e Zondag door het Jaar
collecte Missio

10.00 uur

E

Pex

wo

26 okt

10.00 uur

E

Dernee

za

29 okt

31e Zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Dernee

zo

30 okt

31e Zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Lobo

di

1 nov

Allerheiligen, Hoogfeest

10.00 uur

E

Dernee

wo

2 nov

Allerzielen

10.00 uur

E

Dernee

za

5 nov

32e Zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Dernee

zo

6 nov

32e Zondag door het Jaar

10.00 uur

wo

9 nov

za

12 nov

zo

13 nov

wo

16 nov

za

19 nov

zo

20 nov

wo

23 nov

za

26 nov

8

10.00 uur

type

Voorganger

Koor

Dernee

Leonardo
Gezamenlijke viering
MED

W&C Wielzen
E

Wil van Leeuwen
Phoenixkoor, Vlasveld

Dernee

W&C van Adrichem

W&C Wielzen

Leonardo
Emmauskoor, Barnabas

meidenkoor i.o. of
Emmauskoor, Barnabas

Emmauskoor, Barnabas

Leonardo
Emmauskoor, Barnabas

10.00 uur

E

Dernee

33e Zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Dernee

Leonardo

33e Zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Lobo

Phoenixkoor, Vlasveld

13.00 uur

E

Dernee

Christus Koning
Collecte Jongeren

13.00 uur

E

Lobo

Leonardo

Christus Koning
Collecte Jongeren

13.00 uur

E

Waasdijk

Emmauskoor, Barnabas

10.00 uur

E

Dernee

13.00 uur

E

Lobo

1e Zondag Advent, - (A-jaar)
Start adventsaktie

Leonardo

Spirit
zo

27 nov

wo

30 nov

za

3 dec

zo

4 dec

wo

7 dec

za

10 dec

zo

11 dec

wo

14 dec

za

17 dec

zo

1e Zondag Advent, - (A-jaar)
Start adventsaktie

10.00 uur

E

Pex

10.00 uur

E

Dernee

2e Zondag Advent

13.00 uur

E

Lobo

2e Zondag Advent

10.00 uur

E

Dernee

10.00 uur

E

Dernee

3e Zondag Advent

13.00 uur

E

Dernee

Leonardo

3e Zondag Advent

10.00 uur

E

Pex

Phoenixkoor, Vlasveld

10.00 uur

E

Dernee

4e Zondag Advent

13.00 uur

E

Lobo

18 dec

4e Zondag Advent

10.00 uur

wo

21 dec

Boeteviering

10.00 uur

za

24 dec

Kerstavond

19.00 uur

W&C van Adrichem
B

meidenkoor i.o.,
Barnabas

Emmauskoor, Barnabas

Emmauskoor, Barnabas

Kuhlmann

W&C Dernee

meidenkoor i.o.

22.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor, Barnabas

Dernee

Phoenixkoor, Vlasveld

Dernee

Leonardo

zo

25 dec

Kerstmis Hoogfeest

10.00 uur

E

ma

26 dec

2e Kerstdag Gezamenlijke
Viering (Titus)

10.30 uur

E

za

31 dec

Oudjaarsdag

13.00 uur

E

Pater Richard gaat met verlof
Het is altijd fijn om weer naar je vader(moeder) land
te gaan. Ik verheug me op dat ik binnenkort mijn
moeder en andere familieleden kan bezoeken. Ik ben
vanaf 18 november t/m 15 februari met verlof. Ik
ben voor het laatst twee en half jaar geleden met
verlof gegaan. Onze congregatie heeft een regeling
dat de buitenlandse medebroeders na drie jaar voor
drie maanden hun eigen land, hun bloed verwanten
en vrienden mogen bezoeken. Dit keer moet ik
een half jaar eerder naar India omdat mijn jongste
broer Paul tot priester gewijd zal worden. Paul is het
derde familielid dat tot priester wordt gewijd. (mijn
oudste broer is al 15 jaar priester). Paul zal gelijk na
Kerst op, 27 december, gewijd worden, samen met
ander Jezuïeten in de stad Mangalore. De eerste
Heilige dienst van hem zal op 30 december in ons
dorp gevierd worden. Wij hopen dat er ongeveer
800 gasten zullen komen voor het feest. Ik zal de
meeste tijd van mijn verlof met mijn moeder en

in de parochie doorbrengen. Ik zal jullie allemaal
missen maar toch blijf ik in goed contact met jullie
allemaal. IK zal tijdens mijn verlof foto’s op de
website plaatsen en via facebook houd ik jullie op
de hoogte. Mag ik jullie verzoeken om mijn jongste
broer blij maken met jullie gebed.
Pater Richard Lobo
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Spirit

liturgisch rooster Maria van Eik en Duinen
Dinsdag:

10.00 uur

viering

Zaterdag:

13.00 uur

viering

Zondag:

10.00 uur

viering

Na de viering op zondag is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee
E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering
Dag

Datum

Bijzonderheden

Tijdstip

za

1 okt

27e Zondag door het Jaar

13.00 uur

zo

2 okt

Gezamenlijke parochieviering

10.00 uur

zo

2 okt

Concert van Barmhartigheid

12.30 uur

za

8 okt

28e Zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Lobo

Samenzang

zo

9 okt

28e Zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Lobo

Gezinskoor kinder- en
gezinsviering

za

15 okt

29e Zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Groenewegen

Gezinskoor

zo

16 okt

29e Zondag door het Jaar

10.00 uur

za

22 okt

30e Zondag door het Jaar
collecte Missio

13.00 uur

E

Dernee

Samenzang

zo

23 okt

30e Zondag door het Jaar
collecte Missio

10.00 uur

E

Lobo

Cantor

za

29 okt

31e Zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Lobo

Samenzang

zo

30 okt

31e Zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Dernee

Herenkoor

di

1 nov

Allerheiligen

19.00 uur

E

Lobo

Gemengdkoor Deo
Sacrum

wo

2 nov

Allerzielen, Na afloop in
19.00 uur
processie naar de begraafplaats

E

Lobo

Gemengdkoor Deo
Sacrum

za

5 nov

32e Zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Lobo

Samenzang

zo

6 nov

32e Zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Groenewegen

Gezinskoor kinder- en
gezinsviering

za

12 nov

33e Zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Lobo

Gezinskoor

zo

13 nov

33e Zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Dernee

Deo Sacrum

za

19 nov

Christus Koning
Collecte Jongeren

13.00 uur

zo

20 nov

Christus Koning
Collecte Jongeren

10.00 uur

E

Groenewegen

Cantor

za

26 nov

1e Zondag Advent, - (A-jaar)
Start adventsaktie

13.00 uur

E

Dernee

Samenzang

zo

27 nov

1e Zondag Advent, - (A-jaar)
Start adventsaktie

10.00 uur

W&C van Adrichem

Deo Sacrum

za

3 dec

2e Zondag Advent

13.00 uur

10

Type

Voorganger

Koor

E

Lobo

Samenzang

E

Allen

Gemengdkoor Deo
Sacrum met vele andere
koorleden
Diverse koren

W&C van Adrichem

W&C Scholtes

E

Dernee

Deo Sacrum

Gezinskoor

Samenzang

Spirit
zo

4 dec

2e Zondag Advent

10.00 uur

E

Lobo

Gezinskoor kinder- en
gezinsviering

zat

10 dec

3e Zondag Advent

13.00 uur

E

Lobo

Gezinskoor

zo

11 dec

3e Zondag Advent

10.00 uur

E

Dernee

Deo Sacrum

za

17 dec

4e Zondag Advent

13.00 uur

zo

18 dec

4e Zondag Advent

10.00 uur

zo

18 dec

Oecumenische kerstvolkszang

16.00 uur

di

20 dec

Boeteviering

10.00 uur

za

24 dec

Kerstavond,
Kinder- en gezinsviering

19.00 uur

Kerstnachtmis

22.00 uur

E

Lobo

Gemengdkoor Deo
Sacrum

E

Groenewegen

Gemengdkoor Deo
Sacrum

Lobo

Herenkoor

W&C van der Lans
E

Groenewegen

Samenzang
Cantor
Ontmoetingskerkkoor olv
Ellen de Jonge

B

van Adrichem

Samenzang

W&C van Adrichem

Gezinskoor

zo

25 dec

Hoogfeest van Kerstmis

10.00 uur

zo

25 dec

Kindjewiegen

12.00 uur

za

31 dec

Oudejaarsviering

17.00 uur

E

zo

1 jan

Nieuwjaarsdagviering

11.00 uur

E

Gemengdkoor Deo
Sacrum

liturgisch rooster Pastoor van Ars
Donderdag: 10.00 uur

viering

Vrijdag:

09.00 uur

viering

Zaterdag:

19.00 uur

viering

Zondag:

10.30 uur

viering

Na de ochtendvieringen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee
Dag

Datum

Bijzonderheden

Tijd

TYPE Voorganger

Koor

za

01 okt E: Eucharistieviering,
27e Zondag doorW&C
het: Jaar
19.00 uur
E
Lobo
Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering

zo

02 okt

za

8 okt

28e Zondag door het Jaar

19.00 uur

E

Lobo

zo

9 okt

28e Zondag door het Jaar

10.30 uur

E

Dernee

za

15 okt

29e Zondag door het Jaar

19.00 uur

zo

16 okt

29e Zondag door het Jaar

10.30 uur

E

van Waasdijk

za

22 okt

30e Zondag door het Jaar
collecte Missio

19.00 uur

E

van Waasdijk

Gezamenlijke viering MED
Connection

W&C van Adrichem
Phoenix
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Spirit
zo

23 okt

30e Zondag door het Jaar
collecte Missio

10.30 uur

za

29 okt

31e Zondag door het Jaar

19.00 uur

E

van Waasdijk

zo

30 okt

31e Zondag door het Jaar

10.30 uur

E

van Waasdijk

di

01 nov

Allerheiligen, Hoogfeest

10.30 uur

E

pater Vervooren, ocd

wo

02 nov

Allerzielen

10.30 uur

E

Lobo

za

05 nov

32e Zondag door het Jaar

19.00 uur

E

Lobo

zo

06 nov

32e Zondag door het Jaar

10.30 uur

E

Dernee

za

12 nov

33e Zondag door het Jaar

19.00 uur

E

Lobo

zo

13 nov

33e Zondag door het Jaar

10.30 uur

E

van Waasdijk

za

19 nov

Christus Koning,
Collecte Jongeren

19.00 uur

E

van der Kooi

zo

20 nov

Christus Koning,
Collecte Jongeren

10.30 uur

E

Lobo??

za

26 nov

1e Zondag Advent, - (A-jaar)
Start adventsaktie

19.00 uur

zo

27 nov

1e Zondag Advent, - (A-jaar)
Start adventsaktie

10.30 uur

E

Lobo

za

3 dec

2e Zondag Advent

19.00 uur

E

Lobo

zo

4 dec

2e Zondag Advent

10.30 uur

za

10 dec

3e Zondag Advent

19.00 uur

E

Lobo

zo

11 dec

3e Zondag Advent

10.30 uur

E

Lobo

za

17 dec

4 Zondag Advent

19.00 uur

zo

18 dec

4e Zondag Advent

10.30 uur

E

van Waasdijk

wo

21 dec

Boeteviering

19.00 uur

E

Kuhlmann

za

24 dec

Kerstavond

19.00uur

e

W&C Kuhlmann

Parochiekoor

Connection

Phoenix

W&C van Adrichem
Parochiekoor

W&C Wielzen
Gaudete, Gregoriaans

W&C van Adrichem
Phoenix

W&C Kuhlmann

22.00 uur

E

Van Waasdijk

Connection

zo

25 dec

Kerstmis Hoogfeest

10.30 uur

E

Lobo

Parochiekoor

ma

26 dec

2e Kerstdag Gezamelijke Viering 10.30 uur
(Titus)

E

Team

Gezamenlijke koren

za

31 dec

Oudjaarsdag
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17.00 uur

E + te ??
Deum

Spirit

liturgisch rooster Titus Brandsma
Vrijdag:

10.00 uur

viering

Zondag:

10.30 uur

viering

Na iedere viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee
E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering
Dag

Datum

Bijzonderheden

tijd

Voorganger

Koor

zo

2 okt

Gezamenlijke viering MED

zo

9 okt

28e Zondag door het Jaar

10.30 uur

E

Pex

VocAnimo

zo

16 okt

29e Zondag door het Jaar

10.30 uur

E

Groenewegen

Caritaskoor

zo

23 okt

30e Zondag door het Jaar
collecte Missio

10.30 uur

E

Dernee

Titus Brandsmakoor

zo

30 okt

31e Zondag door het Jaar

10.30 uur

E

Pex

Titus Brandsmakoor

di

1 nov

Allerheiligen

10.30 uur

E

Pex

wo

2 nov

Allerzielen

19.00 uur

zo

6 nov

32e Zondag door het Jaar

10.30 uur

zo

13 nov

33e Zondag door het Jaar

10.30 uur

zo

20 nov

Christus Koning
Collecte Jongeren

10.30 uur

E

Pex

Caritaskoor

zo

27 nov

1e Zondag Advent - (A-jaar)
Start adventsaktie

10.30 uur

E

Dernee

Titus Brandsmakoor

zo

4 dec

2e Zondag Advent

10.30 uur

E

Pex

Titus Brandsmakoor

zo

11 dec

3e Zondag Advent

10.30 uur

vr

16 dec

Boeteviering

10.00 uur

zo

18 dec

4e Zondag Advent

10.30 uur

za

24 dec

Kerstavond

19.00 uur

W&C Wielzen
Lobo
W&C Van Adrichem

W&C Kuhlmann

Titus Brandsmakoor
VocAnimo

VocAnimo

Wielzen
E

Lobo

W&C Wielzen

Caritaskoor
Kinderkoor

22.00 uur

E

Pex

VocAnimo

zo

25 dec

Kerstmis, Hoogmis

10.30 uur

E

Pex

Titus Brandsmakoor

ma

26 dec

Gezamenlijke viering Kerstmis

10.30 uur

E

Team

Gezamenlijke koren

zo

1 jan

10.30 uur

Titus Brandsmakoor
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Meditatie
Allerzielen,
de amaryllis
Die mooie bolgewas
met zijn prachtige
kleuren. Rood,
geel, roze en wit.
Een geslacht van
bolgewassen uit
de narcisfamilie.
De witte amaryllis.
Sierlijk omhoog
groeiend, alsof zij
met haar prachtige
bloem de hemel
wenst te strelen. Die mooie bloem, die vaak over
haar bloei heen, over haar hoogste punt, door
onbegrijpelijke mensenhanden wordt weggedaan,
weggegooid! Soms bij het huisvuil; bij het tuinafval
gedaan, vergeten, voor dood achtergelaten.
Wanner alle bladeren van de bol zijn afgevallen, is
zij niet dood. Zij is dan in haar rustperiode gekomen.
Volgens kenners kan de bol nog vele jaren hierna
voortleven, zelfs tot 32 jaar.
Wat is hiervoor nodig? Op de eerste plaats,
geloof en vertrouwen. Geloof in de veerkracht
en groeikracht van deze bol. Eenmaal in haar
rustperiode gekomen, wordt zij droog en op een
donkere plek bewaard, maar niet vergeten. Vaak
plaats men de amaryllis dan in de kelder, onder de
grond dus. Ze wordt in nieuwe aarde “begraven”,
maar met liefde en zorg bejegent. Want ook dat is
nodig om de amaryllis opnieuw te laten bloeien, een
nieuw leven tegemoet.
Uiteindelijk mag de hoop niet ontbreken. De hoop
op een nieuwe lente voor deze bol. De amaryllis
is in beginsel een gewone bol, die in het wild
tot bloei komt in de lente. Het is wel een bol die
relatief weinig behoefte aan zonlicht heeft en dus
goed in bossen gedijt. Dat bracht mensen op het
idee de amaryllis binnenshuis te laten bloeien,
eerst gewoon in de lente, maar later ook in de
winter, in combinatie met een kamertemperatuur
die de amaryllis doet geloven dat het al lente is.
Zo doorstaat deze bol niet alleen de winter, maar
herleeft zij meerdere lentes. Met haar lichte groen
aan de binnenkant van haar bloem, straalt zij
symbolisch de hoop uit; de hoop op een hernieuwd
leven, een nieuwe lente tegemoet.
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Als de mens, met geloof, hoop en liefde de amaryllis
kan doen ‘herleven’, hoeveel te meer zal God, die
het leven schenkt, door zijn barmhartige liefde, onze
lieve doden doen herleven!
Dat geeft vertrouwen en wekt hoop op die verankerd
is in die Ene, die ons is voorgegaan. Die God heeft
doen opstaan uit de dood: Jezus, Christus, de
Verrezene.
Duncan Wielzen, pastoraal werker

Loosduinse
Volkskerstzang
Op zondag 18 december
om 16.00 uur zal in de
kerk van Maria van Eik
en Duinen, Loosduinse
Hoofdstraat 4, de
traditionele Loosduinse
Volkskerstzang worden gehouden. Naast het zingen
van bekende kerstliederen door de aanwezigen,
zal dit jaar het Ontmoetingskerkkoor o.l.v. Ellen de
Jonge enkele kerstliederen ten gehore brengen. Het
orgel zal die zondagmiddag bespeeld worden door
Christian Hutter. Het Ontmoetingskerkkoor vierde dit
jaar overigens haar 50-jarig bestaan met een fraai
jubileumconcert in de Luthersekerk.
Vanaf 15.30 uur bent u welkom in de kerk die warm
én in kerstsfeer gehuld is. De toegang is gratis, wel
zal er voor een goed doel een collecte worden
gehouden. U weet dat de kerk van Maria van Eik en
Duinen veel mensen kan herbergen, neem daarom
familie, vrienden en kennissen mee om te genieten
van deze middag. Eenieder is van harte welkom!
Namens de werkgroep oecumene,
Hetty de Borst- van Setten.

Spirit

Het nieuwe Onze Vader

alle heerlijkheid toekomt tot in alle eeuwigheid.
Zo smelten de uitnodiging tot het Onze Vader,
het bidden van dit tot de hemelse Vader gerichte
gebed van de Heer de toegevoegde smeekbede en
de eerbetuiging aan God de Vader samen tot één
liturgisch geheel.
De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren
luidt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
Op de eerste zondag van de Advent a.s. wordt in
Nederland en Vlaanderen de nieuwe vertaling van
het Onze Vader ingevoerd in de liturgie van de
eucharistie en andere liturische vieringen.
Dat is door de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen
besloten, nadat al in augustus 2014 de tekst van
deze nieuwe vertaling bekend werd gemaakt als een
resultaat van de Nederlands-Vlaamse samenwerking
om te komen tot een herziene vertaling van het
gehele Missale Romanum (dit laat nog op zich
wachten).
In de viering van de eucharistie neemt het
Gebed des Heren een belangrijke plaats in. Door
de consecratie van brood en wijn tijdens het
eucharistisch gebed komt Christus sacramenteel
tegenwoordig. Direct van het eucharistisch gebed
wordt de geloofsgemeenschap opgeroepen om
zich in te voegen in het bidden van het Onze
Vader, het gebed van Jezus zelf. De laatste bede
van dit gebed “Verlos ons van het kwade” krijgt
in de eucharistie een uitbreiding in het daarop
onmiddellijk aansluitend priesterlijk gebed: “verlos
ons, Heer van alle kwaad, geef genadig vrede in
onze dagen…” Na deze smeekbede van de priester
belijden allen samen in een acclamatie dat aan God

uw wil geschiede op aarde zoals in
de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze
schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
“De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk
is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde
versie van het Onze Vader over te gaan naar de
nieuwe vertaling. Een gelijkaardige moeilijkheid
deed zich ook voor, toen bij het verschijnen van
het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde teksten
werden vervangen door andere formuleringen in
de eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een
snelle gewenning mogelijk gebleken. Het is mooi
en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu
dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan
bidden”, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie
namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
Kees Dernee
pastoor
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Provoet lidnr. 304105
Kwaliteitsregistratie
voor pedicurenr. 7126

Natascha Jutte-Bleumer
Dalerveenstraat 46
2545 NE Den Haag
T: 070 - 369 52 46
E: info@loopopwolken.nl
I: www.loopopwolken.nl

Jong, oud, ziek of gezond iedereen is welkom!

Dames- & Heren
Kapper zonder afspraak
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Allerzielen in het licht

Middag tegen de eenzaamheid
Traditiegetrouw vieren we op 2 november
"Allerzielen in het licht" op de begraafplaats St.
Jozef aan de Burg. Hovylaan. Voorafgaand vieren
we de eucharistie om 19.00 uur en noemen we de
namen van de overledenen van het afgelopen jaar.
Na afloop van de viering gaan we in processie naar
de begraafplaats, die omgetoverd is tot een gastvrije
ontmoetingsplaats met licht, waar iedereen welkom
is om de dierbare overledenen te gedenken. Ook
families die hun dierbaren op een andere plaats
hebben begraven of gecremeerd, zijn van harte
welkom. We beginnen met een gebed in de kapel,
daarna kunt u een graflicht plaatsen bij het graf van
uw dierbare. Pater Richard zal op de begraafplaats
aanwezig zijn om eventueel graven te zegenen.
Leden van het koor Deo Sacrum zullen, ook op uw
verzoek, het "In Paradisum" bij de graven ten gehore
brengen.
Pastoraatgroep Maria van Eik en Duinen.

Van 22 september tot en met 1 oktober a.s. vindt
de nationale week tegen de eenzaamheid plaats.
Een week waarin welzijnsorganisaties en ook
kerken extra aandacht schenken aan mensen die
zich eenzaam voelen. Misschien dat u die week
een (extra) bezoekje wilt brengen aan iemand die
alleen is. Dat kan een mede-parochiaan zijn, maar
bijvoorbeeld ook een bewoner in uw straat of buurt
waar nooit eens iemand een gezellig praatje mee
maakt. Bij twee van onze vier gemeenschappen zijn
bezoekgroepen georganiseerd. Misschien dat er bij
de andere twee gemeenschappen parochianen zijn
die best wel eens een bezoekje aan een eenzame
en/of hulpbehoevende medemens willen brengen.
Voor deze parochianen, zij die
medemensen bezoeken of best
zouden willen bezoeken,
houden we op zaterdag
1 oktober a.s. een
ontmoetings- en
impulsmiddag. Houd
deze datum alvast vrij
in uw agenda. Nadere
informatie volgt via een
speciale flyer en onze
website.
Jos van Adrichem

Gezamenlijke parochieviering
2 oktober in Maria van Eik en Duinen - 10.00 uur
Dit jaar wordt de gezamenlijk parochieviering gehouden op 2 oktober in de
kerk van Maria van Eik en Duinen. De viering wordt voorbereid door de
pastoraatgroep en de beheercommissie van deze geloofsgemeenschap.
De viering begint om 10 uur, maar de kerk zal ruim van de voren open
zijn. Het koor Deo Sacrum zal samen met koorleden van de andere
geloofgemeenschappen de viering opluisteren met gezang. Na afloop van de
viering is er
gelegenheid tot ontmoeting in de kerk onder het genot van koffie, thee en voor de kinderen limonade. Met
een broodje overbruggen we de tijd naar het concert van Barmhartigheid, waaraan verschillende koren zullen
deelnemen. Ook daarbij bent u van harte welkom.
Pastoraatgroep Maria van Eik en Duinen.
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't Winkeltje
Voor al uw religieuze en derde wereldproducten

Gediplomeerd Pedicure:
Specialisatie diabetische voet.
Behandeling ook bij u thuis.
Pedicure praktijk
Sandra te Boekhorst
Jutphaasstraat 16
2546 XZ Den Haag
06-18 051 307

* Behandeling volgens afspraak

**
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Lid van branche organisatie Pro Voet

Geopend:

Na afloop van iedere viering en iedere
zaterdag tegelijk met de kerkopenstelling

Spirit

Voortgangsbericht Actie Kerkbalans
Beste parochianen,
De actie Kerkbalans is dankzij u
eerder dit jaar weer vlot van start gegaan en met
succes afgerond. Iedere maand dragen parochianen
bij en wij, de leden van de werkgroep, hopen dat dat
ook zo blijft. Aan het motto van de actie “Mijn kerk
in balans” leverden vele parochianen hun bijdrage.
Zij zegden ook dit jaar weer een bedrag toe om het
werk in de kerk en van de kerk mogelijk te maken.
De verspreidingswijze van de brieven verschilde
per geloofsgemeenschap, maar de reacties waren
in iedere gemeenschap positief. Voor uw actieve
bijdrage zeggen wij u hartelijk dank.
Het verzoek van het bestuur om dit jaar iets meer te
gaan bijdragen werd door velen van u gehoord. Want
de gezamenlijke inkomsten uit de kerkbijdragen van
alle geloofsgemeenschappen van onze parochie zijn
eigenlijk te mager voor de uitgaven en dat betekent
dat het bestuur gedwongen is in te teren op ons
vermogen, ons spaargeld. Dat doen we liever niet.
Dat vermogen is het broodnodige reservekapitaal
voor onvoorziene calamiteiten. Ons inkomen via
de kerkbijdragen zou de lopende onkosten moeten
dekken zoals de verwarming, de vieringen en het
kerkelijke werk. En naast al die gewone uitgaven
wil het bestuur ook graag iets extra’s doen om de
parochie gestalte te geven, maar dat kan alleen
met uw inzet. Aan het onderhoud moet op alle
locaties nogal wat gebeuren en ook daarvoor is
extra inspanning nodig. Het bestuur vertrouwt erop
dat het extra geld dat ervoor nodig is, er ook zal
komen. Daarom houdt onze parochie dit najaar een
vervolgactie.
Wij hopen van harte dat u onze vervolgactie wilt
steunen door een (extra) bedrag te storten op het
bankrekeningnummer van uw locatie:
Geloofsgemeenschap Emmaus:
NL54 INGB 0000 5584 47 t.n.v. Parochie Vier
Evangelisten wijkkerk Emmaus
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
NL90 INGB 0000 1148 00 t.n.v. Parochie Maria van
Eik en Duinen
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
NL58 INGB 0002 3957 49 t.n.v. penningmeester
H. Pastoor van Ars
Geloofsgemeenschap Titus Brandsma
NL83 INGB 0003 2598 60 t.n.v. Kerkbijdrage Titus
Brandsma Parochie

Mijn kerk in balans, mijn kerk inspireert, maar
ook: ik doe mee met mijn kerk.
Bij voorbaat heel veel dank en met vriendelijke
groet, de leden van de Werkgroep Actie Kerkbalans
•

Weet u dat periodieke giften aan de Kerk fiscaal
aftrekbaar zijn?

•

Met een periodieke gift kunt u meer geven,
zonder dat het u extra geld kost!

Meer informatie kunt u vragen bij Marion BoekVeldt op het Centraal Parochie Secretariaat
Telefoon van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
12.15 uur : 070 - 308 04 14

Concert vol barmhartigheid

Op zondagmiddag 2 oktober kunt u genieten
van mooie liederen en muziek rond het thema
‘barmhartigheid’. Dit concert, waaraan een
aantal koren van onze parochie en het koor van
de Ontmoetingskerk zullen deelnemen, wordt
georganiseerd in het kader van het heilig jaar
van de barmhartigheid. Tijdens dit concert zullen
ook de schilderijen en andere kunstwerken over
barmhartigheid, die in het voorjaar door een aantal
parochianen zijn gemaakt, worden getoond.
Het concert vindt plaats in de kerk Maria van Eik en
Duinen en begint om 12.30 uur.
Degenen die ‘s ochtends naar de gezamenlijke
parochieviering zijn geweest en ‘s middags naar het
concert willen, hoeven tussendoor niet naar huis. In
koffie en broodjes wordt voorzien. De entree voor
het concert is gratis. Na afloop (rond 14.00 uur) zal
wel worden gevraagd om een vrijwillige financiële
bijdrage ten bate van de diaconale activiteiten
binnen de gehele parochie.
Jos van Adrichem
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Kloosterweekend
14 – 15 oktober 2016
Eind negentiende eeuw week Arnold Jansen uit van
Duitsland naar Nederland. “In een tijd waarin zoveel
ten gronde gaat, moet iets nieuws ontstaan!” zei
Arnold Janssen. Het waren onrustige jaren. Niets
sprak vóór zijn idee een missiehuis te stichten. En
tóch waagde Arnold Janssen het en overtrof alle
verwachtingen.

Gevraagd: dirigent/muzikale
begeleider van het kinderkoor (Op
vrijwillige basis)
Het Emmaus kinderkoor
bestaat tien jaar.
Na het vertrek van
Caroline Tan en Stephan Tio
hebben de kinderen aangegeven
graag te willen blijven zingen in
onze vieringen. Wij zoeken daarom een nieuwe
dirigent en tevens een muzikale begeleider.
Het repertoire bestaat uit vrolijke charismatische
liederen, lofzangen en gospels. Maar ook zingen ze
de mis. We hebben de beschikking over een piano,
een orgel en een Tyros keyboard. En soms zingen en
dansen de kinderen ook met youtube mee.
De kinderen variëren in leeftijd van 8 tot 14 jaar.
Ze oefenen elke dinsdag van 5 tot 6 uur in de
Emmauskerk en ze treden ongeveer 8x per jaar
op in vieringen van onze parochie, meestal in de
Emmauskerk, maar ook in de andere kerken.

We leven opnieuw in een onrustige, drukke wereld.
Alles beweegt, weinig blijft hetzelfde. We moeten
heel veel, maar dat willen zelf ook best wel. Soms
dreigen wij onszelf voorbij te lopen, want er is te
weinig tijd. Geen tijd om bij onszelf naar binnen te
kijken. Toch is dat soms wat wij willen. Niet langer
geregeerd door de agenda, maar gewoon even stil.
In het kloosterweekend dat de parochie houdt is er
‘geen’ dwang van de agenda, maar wel van de tijd.
Tijd voor God, tijd voor de ander, tijd voor jezelf. De
gebouwen en de tuinen van het kloosterdorp Steyl
nodigen uit tot verstilling en bezinning.
Het weekend vindt plaats van 14 oktober tot
16 oktober. De kosten van overnachting en
verzorging zijn € 90,--. De reiskosten zijn daarin
niet inbegrepen. Over de reis naar Steyl en terug
moeten aparte afspraken gemaakt worden. Voor
meer informatie over het klooster en de congregatie:
www.steyl.eu. Een uitgelezen plek dus voor het
kloosterweekend van de parochie van de vier
Evangelisten. U bent van harte welkom. U kunt zich
melden bij de centrale parochie secretariaat cps@
rkparochiedevierevangelisten.nl of bij Pater Richard
Lobo, richardsvd@gmail.com.
Pater Richard Lobo
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Wij zoeken een of twee enthousiaste muzikale
begeleiders die van kinderen en van muziek houden.
Eigen muzikale inbreng wordt op prijs gesteld.
Hebt u belangstelling: neem dan contact op met
Peter The, tel. 06-27062978

Bereikbaarheid kerken
1. Emmaus
Leyweg 930, Tram lijn 9 en 16, Leyweg
Buslijn 21, 23 en 25, Leyweg
2. Maria van Eik en Duinen
Loosduinse Hoofdstraat 4, Tramlijn 2,
Burgemeester Hovylaan Buslijn 26, Louis
Armstrongplein
3. Pastoor van Ars
Aaltje Noordewierstraat 4, Randstadrail 3,
Heliotrooplaan. Bereikbaar per auto, gratis
parkeren in de directe omgeving
4. Titus Brandsma
Kamperfoeliestraat 279, Tramlijn 3,
Goudenregenstraat, tramlijn 12,
Goudenregenstraat, Buslijn 21, Mient/
Kamperfoeliestraat

