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Redactioneel
Het licht in ons

De onlangs overleden Canadese singersongwriter Leonard Cohen had het niet
treffender kunnen verwoorden. De
internationale media getuigen er dagelijks
van: barsten in de samenleving. Conflicten
in omringende landen en ver daarbuiten,
protestbijeenkomsten in geciviliseerde
maatschappijen, vluchtelingen op weg naar
geborgenheid en vrede. Miljoenen…, miljarden
observanten consumeren het nieuws in hun
harten en hoofden, en zijn oprecht bezorgd…
Wanneer komt een eind aan deze duisternis..?
Vanaf zijn werkplek ziet de verlate ambtenaar
de lichten één voor één uitgaan. Het vergeten
licht dat nog brandt in het trappenhuis lijkt te
strijden om sterker te zijn dan de duisternis die
het kantoor binnendringt. Maar het licht laat
zich niet overmeesteren. Het werpt zichzelf
vooruit… Weerbarstig als het is…

sprankje hoop. De hoop die aan het licht komt
en wereldwijd mensen verbindt. Ook dit jaar
weer…

In aansluiting op bovenstaande wijs ik de
lezer graag op artikelen in deze Spirit, die
eveneens refereren aan het licht. Het licht
dat niet op een afstand blijft, maar is vlees
geworden. Gestalte geworden in een kind, dat
vrede brengt. Met Kerstmis worden wij weer
aangewakkerd om boodschapper te zijn van
een toekomst van vrede in onze vaak duistere
wereld.

Laat overal ter wereld de klokken luiden, nu
het nog kan…
Loek Ruijters

In de weken voor Kerstmis verlangen wij
eens temeer naar het licht dat de duisternis
verdrijft. En elke week gloort weer een
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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 t/m donderdag 9.00 u-13.00 u,
tel 070-3080414, email: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl
Emmaus: Leyweg 930, 2545 GV Den Haag,
secretariaat open: maandag t/m donderdag 9.00 u-13.00 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, lid
Peter Madjid, lid

Rekeningnummers
Geloofsgemeenschap Emmaus
NL54 INGB 0000 5584 47 tnv Parochie Vier Evangelisten wijkkerk Emmaus

Colofon
Email: redactie@
rkparochiedevierevangelisten.nl

Redactie:
Duncan Wielzen, pastor
Peter Madjid
Peter The
Peter Visser
Loek Ruijters
Ria van Dommelen
De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden tekst te weigeren of
in te korten
Kopij inzenden voor:
1 februari 2017
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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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Het licht kwam in de wereld

Johannes heeft over de komst van Jezus
gemediteerd. Dan schrijft hij de proloog, een gedicht
als een voorwoord bij zijn evangelie. Hij is het die
ons wil meenemen naar de kern: waar gaat het ten
diepste om in ons geloof in Jezus Christus? Daarom
komt hij tot die moeilijk te begrijpen zinnen over
God, het Woord, Licht en Leven. Daarmee beschrijft
hij ook het mysterie van ons leven. Ik bedoel
daarmee niet een raadsel, maar de diepste waarheid
die we nauwelijks in woorden kunnen vatten.
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons
gewoond. De God van leven en licht blijft niet op
een afstand, maar is vlees geworden. In vlees, in
een lichaam hebben mensen God gezien. God en
mens komen samen in Jezus. In een Kind, geboren
in Betlehem, in die Joodse man, Jezus van Nazaret,
zagen mensen God. Of zoals Johannes zelf eraan
toevoegt: Hij heeft ons God doen kennen, heeft ons
God laten zien. Het mysterie van ons bestaan heeft
een gezicht gekregen. Het krijgt daarom gestalte
in ons leven van alledag, in mensen van vlees en
bloed, in gebaren van dienstbaarheid en liefde, in
verbondenheid met wie op onze weg komt.
Als je droomt van het licht, als je hoopt op een
wereld, waarin gerechtigheid, vrede, goedheid
een kans krijgen, moet je wel weten waar je moet
kijken anders kom je bedrogen uit. In het kleine, het
alledaagse schijnt vaak onopgemerkt Gods licht.
Het geboortefeest van Jezus gaat niet alleen om
een eeuwenoud verhaal te vertellen, maar met dit
verhaal te kijken naar onszelf, te weten hoe het ons
kan helpen juist als mens wat levensgeluk te vinden.
Het verhaal krijgt voor ons pas waarde als het ons
een antwoord laat vinden op de vraag: een mens te
zijn op aarde, hoe doe je dat? Wat betekent dat voor
jou, zoals je bent, met je licht- en je schaduwkanten?

verwachte verlosser werd geboren. Door de eeuwen
heen zijn er heel wat symbolen en gebruiken rond
deze geboorte ontstaan en doorgegeven. Vooral in
onze westerse wereld. En soms lijkt het erop of alle
franje het wint van de oorspronkelijke zin van het
kerstfeest.
Het ligt er aan hoe wij er zelf invulling aan geven. Het
gaat om Jezus geboorte, de blijde boodschap voor
ons en hoe wij er mee omgaan. Betekent het nog
iets voor ons, raakt het ons echt van binnen, maakt
het ons open, maakt het ons tot nieuwe mensen?
Worden wijzelf misschien opnieuw geboren?
Als we Jezus bij ons binnen laten, als we Hem
opnieuw in ons geboren laten worden, dan worden
wij gastvrije mensen in het voetspoor van Jezus.
Het feest van Jezus geboorte, mag ook het feest
zijn van onze wedergeboorte. Van het opnieuw
ontdekken van waar het werkelijk omgaat.
Dit Kind, deze Jezus van Nazareth, heeft in zijn leven
laten zien dat een mens werkelijk kan leven vanuit
Gods droom. Hij was niet alleen van goede wil, Hij
leefde er ook naar. Het kan, een mens kan werkelijk
leven vanuit vrede, vanuit liefde en licht. Dit Kind,
deze mens met zijn levensechte droom. Maar wat
doen wij met die droom? Wat betekent Gods droom
voor ons? Pak je hem na de kerstdagen weer in? Zet
je hem weer een jaar op zolder bij de kerstspullen?
Of laten wij ons door deze droom in beweging
zetten?
Wijzelf mogen de mensen zijn waarin de vonk
aanwakkert tot een echt licht. Wij mogen, net als de
herders, boodschappers zijn van de geboorte van
het Kind, door te getuigen van het licht, door zelf in
kleine en grote daden te laten zien dat we geloven in
een toekomst voor mensen, een toekomst van vrede
voor onze wereld.
Namens het pastorale team wens ik u allen Zalig
Kerstfeest, een goede jaarwisseling en een goed
begin van 2017 toe.
Paul Kuhlmann, diaken

Wat was er zo bijzonder aan dat kleine Kind in de
kribbe? De belofte die God, aan zijn volk gedaan had,
dat Hij zijn enige Zoon zou zenden om de wereld
te redden. Die belofte die door profeten steeds
was herhaald, werd met de komst van dit Kind
werkelijkheid. Het woord ging in vervulling. De lang
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Van het bestuur
Recent hebben we als bestuur stilgestaan bij ons
functioneren aan de hand van een drietal vragen:

•

Zoeken naar die ‘ene’ parochie, één in
verscheidenheid.

•

Meer contact met de gemeenschappen.

•

Meer reflectie en minder bezig zijn met de
lopende zaken in de bestuursvergadering.

•

De ‘stip aan de horizon’ meer benoemen.

1. Wat is mijn inspiratie?
2. Wat gaat goed en wat gaat minder goed?
3. Waar liggen onze aandachtpunten?
Ik wil jullie hierin meenemen vanuit: ‘Wij zijn er voor
jullie’.
Kort noem ik de daarbij behorende verschillende
aspecten die werden genoemd vanuit ons bestuur.

Wat is mijn inspiratie?
•

Mijn geloofsovertuiging.

•

Het bijzondere bij de mensen ervaren.

•

Werken samen en met mensen.

•

De kerk is een gemeenschap van mensen en daar
deel van uit mogen maken.

•

Een doel stellen dat uiteindelijk toch lukt.

•

Wat gaat goed en wat gaat minder goed?
+

We vullen elkaar aan als bestuur.

+

Verslaglegging en de noodzakelijke
communicatie met bisdom.

+

Het oppakken van moeilijke dossiers. Soms
samen met vrijwilligers, zoals verzekeringen.
Afstemmen en oppakken van groot onderhoud
samen met de beheercommissies.

-/- Actiegerichtheid. Niet nakomen van afspraken of
niet reageren op e-mails.
-/- Beschikbare tijd. Het is in verschillende situaties
woekeren met de beschikbare tijd.
-/- Het bewaken van de stip aan de horizon. Waar
gaan we naar toe? Welke richting?
-/- De betrokken mensen eerder en sneller
informeren.

Waar liggen onze aandachtspunten in de
komende twee jaar?
•

Ons beter bewust zijn van het communiceren
van het bestuur naar de omgeving.

•

Samenwerking met pastoraal team (PT). Wij zijn
er voor de mensen en dus ook het PT.
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Het laatste aandachtspunt heeft voor mij ook van
doen met de vreugde van het evangelie waarin
Paus Franciscus ons uitnodigt met “Laten wij erop
uitgaan om aan allen het leven van Christus aan
te bieden. Ik geef de voorkeur aan een Kerk die
gekneusd, gewond en vuil is, omdat zij langs straten
is uitgetrokken, boven een kerk die ziek is, omdat zij
gesloten is en uit gemakzucht zich vastklampt aan
eigen zekerheden. Ik wil geen Kerk die zich erom
bekommert het middelpunt te zijn en uiteindelijk
opgesloten raakt in een wirwar van obsessies en
procedures.”
Hoe hier in onze parochie vorm aan te geven is een
stip aan de horizon.
Dirk Knook, vicevoorzitter

Vergevorderde plannen bij de
Sacramentskerk en de Pauluskerk
Bij de Sacramentskerk (Sportlaan) en de Pauluskerk
(Nolenslaan) zijn vergevorderde plannen ontwikkeld
die hopelijk zullen leiden tot de definitieve verkoop
van beide kerkgebouwen.
De Sacramentskerk zal worden afgebroken om
ruimte te maken voor twaalf woningen en in en
naast de Pauluskerk komen appartementen. De
verwachting is dat in 2017-2018 hiermee een
aanvang wordt gemaakt.
Dirk Knook, vicevoorzitter
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We maken een hongerdoek
Voor gebruik in de hele parochie willen wij een
hongerdoek maken, met inbreng van de vier
geloofsgemeenschappen. Het wordt een groot
scherm van zes paneeltjes. Doordat het uit elkaar
genomen kan worden, is de hongerdoek goed te
vervoeren. De panelen zijn ‘gebouwd’ en het overige
voorwerk is ook gedaan.

Vlakken vullen
Het is de bedoeling dat binnenkort meerdere
parochianen aan het werk gaan om de afbeeldingen
van het kleine ontwerp op het grote paneel te gaan
schilderen. Wie mee wil doen kan zich aanmelden
bij het centraal parochiesecretariaat (070 308
04 14) of het secretariaat van Maria van Eik en
Duinen (070 397 94 13). Graag ook opgeven naar
welke momenten (dagdelen) uw voorkeur uitgaat.
De jongeren hebben zich al gemeld. Zij vullen het
centrale deel.

verschillende werkjes kunnen we ook een keer
exposeren op de verschillende locaties.

Wilt u meedoen?
Laat het weten! Meld u aan bij het centraal
parochiesecretariaat
(070 308 04 14), het secretariaat van Maria van Eik
en Duinen (070 397 94 13),
bij diaken Jos van Adrichem, diaken.
josvanadrichem@p4ev.nl of ondergetekende
gerard-van-dijk@planet.nl.
Gerard van Dijk

Iedereen kan meedoen!
De afbeeldingen op de hongerdoek kunnen ook in
diverse andere vormen van kunst/handwerk worden
gemaakt. Heel veel parochianen van de verschillende
geloofsgemeenschappen kunnen zó hun eigen
bijdrage leveren aan dit parochieproject. Zo zijn Riet
en enkele andere dames van de handwerkgroep
op de locatie Maria van Eik en Duinen al bezig met
een quiltwerk van één van de afbeeldingen. Het
zou mooi zijn als elke geloofsgemeenschap straks
een aantal afbeeldingen van de hongerdoek in één
of andere kunstvorm heeft gemaakt. Berna heeft
bijvoorbeeld al het ‘Dorstige Hert’ gehaakt. Frans
heeft een reuze legpuzzel gezaagd.

Uw eigen techniek
Verschillende deelontwerpen liggen klaar.
Quiltmodel, borduurmodel, haakpatroon,
kleurplaat… Misschien is uw techniek er nog niet
bij, maar daar kunnen wij vast wel een mouw
aan passen. We hopen dat iedereen op eigen
wijze mee wil doen. Dan vinden wij straks op alle
kerkplekken kunstwerken, als afbeeldingen van
een stukje hongerdoek. Elk stuk gemaakt met iets
eigens, op wat voor manier dan ook. De band tussen
parochianen van elke geloofsgemeenschap en met
het grotere geheel van de parochie komt daarmee
heel goed tot uitdrukking. De grote hongerdoek
staat symbool voor de eenheid en de samenwerking.
De kleine werkjes vullen ieders eigenheid in. Alle
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Kerkbalans 2017 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn
weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar:
‘Mijn kerk verbindt’. Net als voor een huishouden
is een gezonde financiële situatie belangrijk voor
Parochie de Vier Evangelisten. Daarom vragen we
elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage.
Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen
niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen
de financiële basis voor onze parochie. We hopen
dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij
uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken
blijven vervullen en nieuwe plannen maken en
kunnen wij ervoor zorgen dat uw kerk goed wordt
onderhouden, maar ook kunnen wij hierdoor beter
invulling geven aan ons missiewerk!

lans 2017
Thema Kerkba

Oecumenisch leerhuis
'De werken van barmhartigheid'
Het oecumenisch leerhuis staat dit jaar in het kader
van de werken van barmhartigheid. Het heilig jaar
van de barmhartigheid is weliswaar op zondag 20
november, het hoogfeest van Christus, Koning van
het heelal, afgesloten. Dat wil echter nog niet zeggen
dat we voorlopig aan barmhartigheid geen aandacht
meer hoeven te schenken. Integendeel! De paus
heeft het afgelopen jubeljaar juist ingesteld om de
aandacht op barmhartigheid te vestigen als impuls
voor de jaren die voor ons liggen.
Tijdens de vier maandagavonden waarop het
leerhuis wordt georganiseerd, zullen, ingeleid
door protestantse en katholieke deskundigen
uit onze eigen gemeente/parochie, de volgende
onderwerpen aan de orde komen:
de wijze waarop de Bijbel over barmhartigheid
spreekt;
•

de werken van barmhartigheid vanuit het
diaconale perspectief belicht;

•

de visie van paus Franciscus op barmhartigheid;

•

barmhartigheid, verbeeld in de kunst.

We beginnen maandag 23 januari 2017 om
19.30 uur met een vesper in het kader van de week
van gebed voor de eenheid onder de christenen.
De volgende avonden vinden plaats op de
maandagen 6, 20 februari en 6 maart 2017
Tijd:
van 20.00-22.00 uur.

In januari gaat de actie Kerkbalans van start.
Het thema is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. Alle
parochianen krijgen een brief met het verzoek
om een bijdrage. De kerk krijgt zoals u weet
geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van
de financiële bijdragen, van mensen zoals u. Is
de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en
inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het
toezeggingsformulier ruimhartig in.
Namens Aktie Kerkbalans,
Peter Paul Madjid
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Plaats:
Abdijkerk, Willem III- straat 40.
Leiding:
Oecumenische Werkgroep Zuidwest.
Jos van Adrichem, diaken
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Thema Vastenactie 2017:
Eilanden van Hoop

•

Het werk van de vrijwilligers van CBC ( Centro
Bartholome de las Casas ) op basisscholen.

•

Centro Barthelome de las Casas traint de
vrijwilligers en steunt hen bij de uitvoering van
hun werk.

Dit is het project wat vanuit de Vastenactie wordt
voorgesteld.
Op 1 maart 2017 begint de veertigdagentijd, de
vastentijd. Een moment van rust. Tijd om eens stil te
staan bij wat wij kunnen betekenen voor mensen om
ons heen, dichtbij en ver weg. De vastentijd nodigt
ons uit tot soberheid en delen met mensen die het
minder hebben.
Vasten kan een goede oefening zijn voor jezelf, maar
het kan ook een goede manier zijn om je solidariteit
met je medemensen en met de schepping gestalte
te geven. Iedereen kan vervolgens het feitelijke
vasten op zijn of haar eigen manier invullen.
Voor Jezus horen vasten, aalmoezen geven en
bidden onlosmakelijk bij elkaar. In de bergrede geeft
Hij aan dat het er uiteindelijk niet om gaat door de
mensen geroemd te worden, maar om je te tonen
aan de Vader: die in het verborgene is en die in het
verborgene ziet.
Vasten gaat om soberheid, solidariteit en
spiritualiteit. Geen soberheid zonder solidariteit dus!

In de nieuwsbrieven van onze vier geloofs‑
gemeenschappen kunt u begin volgend jaar lezen
welk initiatief ondersteund wordt. We gaan dan
ook weer soepmaaltijden organiseren, die in
een estafette – vorm in de hele parochie worden
gehouden.
Vasten doe je niet voor jezelf, vasten doe je voor een
ander, Zegt Augustinus. Solidariteit is ook altijd iets
van jezelf geven, voegt emerituspaus Benedictus er
aan toe. En daardoor doe je beide ten diepste voor
de Ander, voor God.
Van 1 maart t/m 16 april 2017 is het vastentijd. Tijd
van bezinning. Een tijd om het met wat minder te
doen. Dan kunt u uw tijd, geld en aandacht delen
met iemand die uw steun kan gebruiken, of dat nu
ver weg is of juist heel dichtbij.
Namens MOV Parochie de Vier Evangelisten,
Paul Kuhlmann, diaken.

Het thema van de campagne 2017 is: Eilanden van
Hoop, opbouwwerk in Apopa en Mejicanos.
Met onze bijdrage steunen we volgend jaar,
verschillende initiatieven in El Salvador. Het zijn
stuk voor stuk kansrijke “eilanden van hoop”. Die
zijn onontbeerlijk, want de samenleving van het
Midden-Amerikaanse land is helaas nog altijd heel
gewelddadig. De vijf initiatieven zijn:

•

Het jeugdcentrum in Apopa van de zusters Angel
de la Guarda.

•

De oprichting van een jeugdcentrum in
Mejicanos.

•

Het sociale werk van de paters Passionisten in
Mejicanos.
7

Spirit

liturgisch rooster Emmaus
wijzigingen voorbehouden

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
Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingsccollecte naast de reguliere collecte
Dag

Datum

Bijzonderheden

Tijdstip

type

Voorganger

za

24 dec

Kerstavond

19.00 uur

W&C Dernee

Koor

Kinderkoor

22.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor Barnabas

10.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor
Barnabas

zo

25 dec

Kerstmis Hoogfeest

ma

26 dec

2e Kerstdag Gezamelijke Viering 10.30 uur
Titus Brandsma

za

31 dec

Oudjaarsdag

13.00 uur

E

Dernee

Leonardo Valiante

zo

1 jan

Nieuwjaarsdag
Maria Moeder Gods

11.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor of
samenzang
Huibert Heukensfeldt
Jansen

wo

4 jan

10.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor
Ed van Aken

za

7 jan

Openbaring van Christus /
Driekoningen

13.00 uur

E

Dernee

Leonardo Valiante

zo

8 jan

Openbaring van Christus /
Driekoningen

10.00 uur

E

Wooning

Phoenixkoor
Nico Vlasveld

wo

11 jan

10.00 uur

E

Dernee

za

14 jan

Doop van de Heer

13.00 uur

E

van der Geest

Leonardo Valiante

zo

15 jan

Doop van de Heer

10.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor
Barnabas

wo

18 jan

10.00 uur

E

Dernee

za

21 jan

2e zondag door het jaar
Actie Kerkbalans
Gebedsweek vd eenheid

13..00 uur

E

van der Geest

zo

22 jan

2e zondag door het jaar
Actie Kerkbalans
Gebedsweek vd eenheid

10.00 uur

wo

25 jan

za

28 jan

zo

29 jan

wo

1 feb

za

4 feb
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W&C Wielzen

Leonardo Valiante

Emmauskoor
Barnabas

10.00 uur

E

Dernee

3e zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Dernee

Leonardo Valiante

3e zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Pex

Emmauskoor
Barnabas

10.00 uur

E

Dernee

13.00 uur

E

van der Geest

4e zondag door het Jaar

Leonardo Valiante

Spirit
zo

5 feb

4e zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Dernee

Meidenkoor
Cathia Alkema

wo

8 feb

10.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor
Ed van Aken

za

11 feb

5e zondag door het Jaar

13.00 uur.

E.

Dernee

Leonardo Valiante

zo

12 feb

5e zondag door het Jaar

10.00 uur

E

van Waasdijk

Phoenixkoor
Nico Vlasveld

wo

15 feb

10.00 uur

E

Dernee

za

18 feb

6e zondag door het Jaar

13.00 uur

zo

19 feb

6e zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Pex

wo

22 feb

10.00 uur

E

Dernee

za

25 feb

7e zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Lobo

zo

26 feb

7e zondag door het Jaar

10.00 uur

wo

1 mrt

Aswoensdag
Start Vastenaktie (B)

10.00 uur

E

Dernee

za

4 mrt

1e zondag Veertigdagentijd

13.00 uur

E

Dernee

Leonardo Valiante

zo

5 mrt

1e zondag Veertigdagentijd

10.00 uur

E

Allen

Meidenkoor m.m.v.
leden andere koren

wo

8 mrt

10.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor
Ed van Aken

za

11 mrt

2e zondag Veertigdagentijd

13.00 uur

E

Lobo

Leonardo Valiante

zo

12 mrt

2e zondag Veertigdagentijd

10.00 uur

wo

15 mrt

za

18 mrt

zo

19 mrt

wo

22 mrt

za

25 mrt

zo

26 mrt

Gezamenlijke viering

W&C van Adrichem

W&C Kuhlmann

W&C Toos Engel

Leonardo Valiante
Emmauskoor
Barnabas
Leonardo Valiante
Emmauskoor
Barnabas

Phoenixkoor
Nico Vlasveld

10.00 uur

E

Dernee

3e zondag Veertigdagentijd

13.00 uur

E

Lobo

Leonardo Valiante

3e zondag Veertigdagentijd

10.00 uur

E

Pex

Emmauskoor
Barnabas

10.00 uur

E

Dernee

4e zondag Veertigdagentijd

13.00 uur

E

Lobo

Leonardo Valiante

4e zondag Veertigdagentijd

10.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor
Barnabas
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Spirit

liturgisch rooster Maria van Eik en Duinen
wijzigingen voorbehouden

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
Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingsccollecte naast de reguliere collecte
Dag

Datum

Bijzonderheden

Tijdstip

Type

Voorganger

Koor

za

24 dec

Kinder- en gezinsviering
Kerstavond

19.00 uur

E

van Adrichem

Gezinskoor

za

24 dec

Kerstnachtmis

22.00 uur

E

Lobo

Gemengdkoor Deo
Sacrum

zo

25 dec

Hoogfeest van Kerstmis

10.00 uur

E

Groenewegen

Gemengdkoor Deo
Sacrum

zo

25 dec

Kindje wiegen

12.00 uur

za

31 dec

Oudejaarsviering

17.00 uur

E

Lobo

Herenkoor

zo

1 jan

Nieuwjaarsdagviering

11.00 uur

E

Groenewegen

Gemengdkoor Deo
Sacrum

za

7 jan

Drie Koningen

13.00 uur

E

van der Geest

Samenzang

zo

8 jan

Drie Koningen

10.00 uur

za

14 jan

Doop van de Heer

13.00 uur

E

Dernee

Gezinskoor

zo

15 jan

Doop van de Heer

10.00 uur

E

Pex

Cantorij

za

21 jan

2e zondag door het jaar
Actie Kerkbalans
Gebedsweek vd eenheid

13.00 uur

zo

22 jan

2e zondag door het jaar
Actie Kerkbalans
Gebedsweek vd eenheid

10.00 uur

E

Wooning

gemengdkoor Deo
Sacrum

za

28 jan

3e zondag door het Jaar

13.00 uur

E

van der Geest

Gezinskoor

zo

29 jan

3e zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Dernee

Herenkoor

za

4 feb

4e zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Dernee

Samenzang

zo

5 feb

4e zondag door het Jaar
Kinder- en gezinsviering

10.00 uur

E

van der Geest

Gezinskoor

za

11 feb

5e zondag door het Jaar

13.00 uur

E

van der Geest

Gezinskoor

zo

12 feb

5e zondag door het Jaar

10.00 uur

za

18 feb

6e zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Lobo

Samenzang

zo

19 feb

6e zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Groenewegen

Cantor

za

25 feb

7e zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Dernee

samenzang

zo

26 feb

7e zondag door het Jaar
H. Vormsel

10.00 uur

E
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W&C van Adrichem

W&C Wielzen

W&C Wielzen

gemengdkoor Deo
Sacrum

Samenzang

Gemengdkoor Deo
Sacrum

Connection

Spirit
wo

1 mrt

Aswoensdag, Oecumenische.
Viering
Start Vastenaktie (B)

19.00 uur

za

4 mrt

1e zondag van de vasten

13.00 uur

E

Lobo

Samenzang

zo

5 mrt

1e zondag Veertigdagentijd
Gezamenlijke viering Emmaus

10.00 uur

E

Allen

Meidenkoor m.m.v.
leden andere koren

za

11 mrt

2e zondag van de vasten

13.00 uur

E

Dernee

Gezinskoor

zo

12 mrt

2e zondag van de vasten

10.00 uur

E

van Waasdijk

Gemengdkoor Deo
Sacrum

za

18 mrt

3e zondag van de vasten

13.00 uur

zo

19 mrt

3e zondag van de vasten

10.00 uur

E

Groenewegen

Cantorij

za

25 mrt

4e zondag van de vasten/Maria 13.00 uur
Boodschap

E

Dernee

Gezinskoor

zo

26 mrt

4e zondag van de vasten/
Laetare

10.00 uur

Gezinskoor

W&C Kuhlmann

W&C van Adrichem

Samenzang

Gemengdkoor Deo
Sacrum

liturgisch rooster Pastoor van Ars
wijzigingen voorbehouden

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
E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering
Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingsccollecte naast de reguliere collecte
Dag

Datum

Bijzonderheden

Tijd

TYPE Voorganger

Koor

za

24 dec

Kinderviering

19.00 uur

E

Kuhlmann

Kerstnachtmis

22.00 uur

E

van Waasdijk;

Connection

zo

25 dec

Hoogfeest van Kerstmis

10.30 uur

E

Wooning

Phoenix

za

31 dec

Oudejaarsviering

19.00 uur

E

van der Geest

Leo Hartma, orgel

zo

1 jan

Nieuwjaarsdag, Maria Moeder
Gods

10.30 uur

E

van der Geest

Leo Hartman, orgel
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Spirit
za

7 jan

Driekoningen / Openbaring

19.00 uur

E

Van der Kooi

zo

8 jan

Driekoningen / Openbaring

10.30 uur

E

Vervooren

za

14 jan

Doop van de Heer

19.00 uur

E

Van Waasdijk

zo

15 jan

Doop van de Heer

10.30 uur

E

van der Geest

za

21 jan

2e zondag door het jaar
Actie Kerkbalans
Gebedsweek vd eenheid

19.00 uur

E

Van der Kooi

zo

22 jan

2e zondag door het jaar
Actie Kerkbalans
Gebedsweek vd eenheid

10.30 uur

E

Van Waasdijk

za

28 jan

3e zondag door het jaar

19.00 uur

E

van der Geest

zo

29 jan

3e zondag door het jaar

10.30 uur

za

4 feb

4e zondag door het Jaar

19.00 uur

E

Van der Kooi

zo

5 feb

4e zondag door het Jaar

10.30 uur

E

Vervooren

za

11 feb

5e zondag door het jaar

19.00 uur

E

Van Waasdijk

zo

12 feb

5e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Dernee

za

18 feb

6e zondag door het jaar

19.00 uur

E

Van der Kooi

zo

19 feb

6e zondag door het jaar

10.30 uur

za

25 feb

7e zondag door het jaar

19.00 uur

E

Lobo

zo

26 feb

7e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Van Waasdijk

wo

1 mrt

Aswoensdag,
Start Vastenaktie (B)

19.00 uur

E

Lobo

za

4 mrt

1e zondag Veertigdagentijd

19.00 uur

E

Van der Kooi

zo

5 mrt

1e zondag Veertigdagentijd

10.00 uur

E

Allen

za

11 mrt

2e zondag Veertigdagentijd

19.00 uur

E

Lobo

zo

12 mrt

2e zondag Veertigdagentijd

10.30 uur

E

Dernee

za

18 mrt

3e zondag Veertigdagentijd

19.00 uur

E

Van Waasdijk

zo

19 mrt

3e zondag Veertigdagentijd

10.30 uur

za

25 mrt

4e zondag Veertigdagentijd

19.00 uur

E

Lobo

zo

26 mrt

4e zondag Veertigdagentijd

10.30 uur

E

Lobo
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Gezamenlijke viering
Emmaus

Connection
Phoenix

parochiekoor

W&C Kuhlmann

W&C Van Adrichem

W&C Kuhlmann

Connection

Phoenix

Parochiekoor

Meidenkoor m.m.v.
leden andere koren

Phoenix
parochiekoor

Spirit

liturgisch rooster Titus Brandsma
wijzigingen voorbehouden

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
Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingsccollecte naast de reguliere collecte
Dag

Datum

Bijzonderheden

tijd

Voorganger

Koor

zo

1 Jan

Nieuwjaarsdag

10.30 uur

E

Pex

Titus Brandsmakoor

zo

8 Jan

Driekoningen

10.30 uur

E

Dernee

VocAnimo

zo

15 jan

Doop van de Heer
Oecumenische gebedsviering
met Bergkerk

10.30 uur

zo

22 jan

2e zondag door het jaar
Actie Kerkbalans
Gebedsweek vd eenheid

10.30 uur

E

Pex

Titus Brandsmakoor

zo

29 jan

3e zondag door het Jaar

10.30 uur

E

Wooning

Titus Brandsmakoor

zo

5 feb

4e zondag door het Jaar

10.30 uur

zo

12 feb

5e zondag door het Jaar

10.30 uur

E

Wooning

VocAnimo

zo

19 feb

6e zondag door het Jaar

10.30 uur

E

Lobo

Caritaskoor

zo

26 feb

7e zondag door het Jaar

10.30 uur

E

Pex

Titus Brandsmakoor

wo

1 mrt

Aswoensdag
Start Vastenaktie (B)

19.00 uur

W&G

Zo

5 mrt

1e zondag Veertigdagentijd
Gezamenlijke viering Emmaus

10.00 uur

E

Allen

Meidenkoor m.m.v.
leden andere koren

zo

12 mrt

2e zondag Veertigdagentijd

10.30 uur

E

Lobo

VocAnimo

zo

19 mrt

3e zondag Veertigdagentijd

10.30 uur

E

Lobo

Caritaskoor

zo

26 mrt

4e zondag Veertigdagentijd

10.30 uur

E

Pex

Titus Brandsmakoor

W&G Wielzen

W&C Kuhlmann

Caritaskoor

Titus Brandsmakoor
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Spirit

Parochiefeest d.d. 2 oktober
Ieder jaar, begin oktober komen wij als parochie
bijeen om met elkaar te vieren. Deze keer was
ons parochiefeest in de Onze Lieve Vrouw
Hemelvaartkerk, locatie Maria van Eik en Duinen.
Wij hoorden de woorden van de profeet Habakuk
(1,2-3) die uitriep: ”Hoe lang nog…”, hetgeen wij
hem wel na lijken te zeggen. Misschien moeten wij
wat meer vertrouwen hebben, vertrouwen in elkaar,
maar vooral ook vertrouwen op de Heer, dat het
uiteindelijk goed komt.

Ontmoetingskerkkoor, het gelegenheidskoor
Pastoor van Ars-Emmaus en Deo Sacrum. Om
het concert kracht bij te zetten hingen ook de
werkstukken van de schilder workshop met het
thema ‘Barmhartigheid’ in de kerk. Door of namens
de schilders hoorden we een kleine toelichting
op de werken. Het waren geen werken van
barmhartigheid, maar de schilderijen gaven daar
wél een bijzondere kijk op. Barmhartigheid kan niet
zonder gebed. Wij baden het Onze Vader in het
Surinaams.
De parochie wil er graag toe doen; niet alleen naar
binnen kijken, maar ook naar de stad waarin wij
leven en vooral naar de mensen die er leven. Deze
dag gaf daarvan een goed beeld. Aan het eind van
het concert was er een collecte; de opbrengst van
€ 320,- is bestemd voor de Stichting Straatpastoraat
Den Haag. Dank daarvoor. Een mooie afsluiting van
een mooie parochiedag.
Gerard van Dijk
Op de website vindt u nog wat meer foto’s.

Aan het eind van de viering lieten de kinderen zien
wat zij hadden gemaakt. Een tekening met liefde,
geloof en… hoop! Ze konden (durfden) er niet zo
veel over vertellen, maar de tekeningen spraken
voor zich. Niet alleen met tekeningen lieten de
kinderen van zich horen. Het was Wereldmissiedag
van de kinderen. Daarom deden zij hun spaardoosjes
in het mandje, waarmee zij hun bijdrage aan een
betere wereld leverden.
Voor de liefhebbers was er koffie en een eenvoudige
lunch; een broodje,
met zorg en liefde
klaar gemaakt en
van harte rond
gedeeld. Daarna
woonden velen
het concert vol
barmhartigheid
bij. Verschillende
koren leverden
hun bijdrage aan
dit evenement: het
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•

http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/
blog/2016/10/02/5363/

•

http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/
blog/2016/10/02/concert-vol-barmhartigheid-2oktober/

Spirit

Voltooid leven is deel van het leven

mensen zelfstandig moeten gaan leven desastreus is
geweest en de vereenzaming heeft bevorderd.
Het was vroeger heel gebruikelijk dat vader of
moeder of zelfs beiden werd opgenomen en
verzorgd in een gezin van een van hun kinderen. Dit
legde vaak een grote druk op gezinnen. Er is heel
wat afgeruzied tussen de generaties. De bejaarde
mensen hadden zo hun ideeën over de opvoeding en
huishouding.
Man en vrouw werken nu meestal allebei en kunnen
de zorg voor hun ouders niet of nauwelijks aan. Het
samenwonen van generaties ging veel beter en werd
vaak zelfs als positief ervaren, als de bejaarde ouders
een eigen leefruimte hadden.

De aankondiging van de huidige regering een
wetsvoorstel in te dienen dat het mogelijk moet
maken om zonder allerlei problemen het eigen leven
te nemen, op grond van de overtuiging dat het leven
voltooid is, roept veel discussie op.

Op het platteland zie je soms nog dat aan een
boerderij of voormalige boerderij een kleiner huis
of alleen maar een kamer is aangebouwd waar de
bejaarde ouders wonen. Laatst heb ik nog iemand
begraven zien worden vanuit zo’n aangebouwde
kamer. Bouwen in hofjes is een poging het goede van
het verleden te redden.

Veel artsen en psychiaters menen in staat te zijn
vast te stellen of iets een depressie is of niet. Een
depressie is goed te behandelen, zelfs bij ouderen op
hoge leeftijd.

Hoe stel je vast dat het leven voltooid is? Of anders
gezegd: is het lijden aan een voltooid leven niet ook
een deel van het leven? Geen plezierig deel van het
leven, maar mag het leven alleen maar plezierig zijn?

Het kan echter moeilijk zijn te bepalen of er hier en
nu sprake is van een depressie. Maar als vastgesteld
is dat deze persoon geen depressie heeft, wordt
het moeilijk hem of haar op andere mogelijkheden
te wijzen. Als iemand geen depressie heeft, komt
de vraag op of hij of zij niet een recht heeft op
zelfdoding en terecht een beroep mag doen hierbij
te assisteren.

Je hoeft de pijn en de last van het leven niet te
zoeken, maar als ze je overkomen, moet je proberen
er iets mee te doen. Een voltooid leven kan een last
zijn, zoals ziekte, maar zoals ziekte vraagt om het
leven dan uit te houden, zo vraagt een voltooid leven
om het uit te houden.

André Lascaris o.p. heeft de ziekte van Parkinson, ‘maar
verder gaat het goed’.

Mensen met een wens dood te gaan kunnen er
onder lijden dat hun wens niet vervuld wordt.
Er zijn redenen om aan te nemen dat mensen hun
leven voltooid zien, omdat zij geen kind of kraai
meer hebben en geen perspectief meer voor zichzelf
zien.
Eenzaamheid wordt gezien als een belangrijke
bron van de doodswens. Die eenzaamheid is in
onze samenleving waarschijnlijk sterker aanwezig
dan vroeger. Waar kom je nog mensen tegen in de
moderne maatschappij? Er wordt gepleit voor een
andere architectuur, meer bouwen in hofjes, zodat
mensen elkaar spontaan tegenkomen en contact
kunnen maken.

Voltooid is het leven nooit. Ook in een voltooid leven
kan het onverwachte gebeuren. Maar ik schrijf dit
op een moment dat ik nog niet het gevoel heb dat
mijn leven voltooid is, als een buitenstaander bij
wijze van spreken. Is een voltooid leven niet ook een
uitdaging?
André Lascaris o.p.
Bron: h
. ttp://www.meerdanikzelf.nl, onder redactie van Arjan
Broers.

Mensen die in een verpleeghuis werken, wijzen erop
dat de sluiting van bejaardenhuizen en de eis dat
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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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Het onderwijs op onze katholieke
scholen

protestantschristelijke als katholieke scholen sterk
‘opgekleurd’.
In Den Haag zijn er katholieke scholen waar de

Dit inleidend artikel is het begin van een serie over
het onderwijs op enkele katholieke basisscholen
in onze parochie. Hiervoor worden scholen
bezocht en gesprekken gevoerd met leerkrachten,
schooldirecteuren en ouders van leerlingen. Deze
gesprekken moeten inzicht geven in kansen en
uitdagingen voor het katholiek onderwijs in de 21ste
eeuw, hier in Den Haag. Deze serie staat ook in het
kader van het versterken van de relatie tussen onze
parochie de Vier Evangelisten met de aanwezige
katholieke basisscholen.
Bij gelegenheid van de Week van het Katholiek
Onderwijs (7-11 november jl.) gaf ons bisdom een
kaart uit (Gebed voor het onderwijs). Daarin deelt de
bisschop van Rotterdam, Mgr. J. van den Hende de
opvatting over onderwijs aan kinderen en jongeren
als “een grote dienst aan de samenleving”. Dat
begint met kleine processen die gericht zijn op de
ontwikkeling van de hele menselijke persoon. Want
het is juist de mens en zijn mogelijkheden, zijn door
God geschonken gaven en talenten, die het mogelijk
maken om deze grote dienst aan de samenleving
handen en voeten te geven.
Goed onderwijs is gericht op de integrale
ontwikkeling van leerlingen. Goed onderwijs wil
leerlingen vaardigheden aanleren die zij ook na
de schoolperiode kunnen aanwenden om zichzelf
en anderen van dienst te zijn. Vaardigheden
die noodzakelijk zijn om zichzelf een actieve rol
te kunnen toe-eigenen in het bevorderen van
een leefbare omgeving. Die omgeving wordt in
verschillende opzichten, waaronder religieus
en cultureel, steeds meer divers. Dit proces van
toenemende religieuze en culturele diversiteit
kwam goed op gang met de komst van de eerste
gastarbeiders in de zestiger jaren van de vorige
eeuw uit Marokko, Turkije en Tunesië. Toen bleek
dat hun aanwezigheid in Nederland steeds meer
een permanent karakter begon te krijgen, werd
vanuit de politiek de mogelijkheid gecreëerd
voor gezinshereniging. Dat betekende dat in het
land van herkomst achtergebleven familieleden
naar Nederland konden migreren om zich bij de
echtgenoot- gastarbeider te voegen.
Onder de nieuwe migranten waren er ook veel
kinderen. Deze kinderen hadden recht op onderwijs.
Veel van hen kwamen op katholieke scholen terecht.
Van toen af aan is de leerlingenpopulatie op zowel

religieuze achtergrond van de leerlingenpopulatie
in minder dan 30 jaar aanzienlijk is veranderd.
Aanvankelijk waren deze scholen mono-religieus
met een dominante rooms-katholieke populatie.
Tegenwoordig zijn er katholieke scholen met
een overwegend islamitische populatie. Andere
scholen kennen een nog grotere religieuze of
levensbeschouwelijke diversiteit. Onder de
leerlingen bevinden zich naast rooms-katholieken
en protestanten ook moslims, hindoes en kinderen
uit een niet-gelovige of atheïstische milieu. Een
andere groep kinderen zijn van ouders die niet
dezelfde godsdienstige achtergrond hebben, of niet
praktiserend (kerkelijk betrokken) zijn.
Deze religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit
van de leerlingenpopulatie op katholieke scholen
stelt het katholiek onderwijs voor uitdagingen.
Hoe wordt godsdienst of levensbeschouwelijk
onderwijs gegeven in een klas met leerlingen van
uiteenlopende religieuze achtergronden? En hoe
bereid de school deze kinderen voor op hun actieve
inbreng in een samenleving met toenemende
pluraliteit? Hoe worden zij voorbereid om te leren
leven met verschillen en verbindingen aan te gaan
over religieuze en culturele grenzen heen? Welke
rol speelt de katholieke traditie daarbij en wat is
haar inbreng? In de volgende afleveringen van Spirit
komen deze en andere vragen ter sprake. Voor deze
serie over het katholiek onderwijs komt telkens een
katholieke school in de parochie aan bod.
Namens de redactie van Spirit,
Duncan Wielzen, pastoraal werker
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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
Young
Spirit

Connection 25 jaar!

Presentatieviering vormelingen

Dit jaar viert Connection haar 25 jarig jubileum. Op 5 november werd het jubileum afgetrapt met een spetterend
feest voor vrienden, familie en natuurlijk oud-koorleden
in de omgebouwde aula van de Pastoor van Ars kerk. Een
feestelijke opening door Martin, Stephanie en Jessica de
Jong (alle drie lid van het eerste uur, de laatste twee nog
steeds lid), gaf een inzicht in de repetities in de begindagen.
Daarna ging het feest pas echt los met een silent disco.
Hierdoor konden de mensen, die willen dansen dat doen
(met een koptelefoon op met muziek), terwijl de rest
rustig kon bijpraten in dezelfde ruimte. De bestuurskamer
was omgebouwd tot experience room, met daarin het
verleden van Connection: kleding, foto’s, misboekjes,
oude muziek. Je werd meegenomen naar het verleden.
Het feest was een inspanning van het hele koor. We bedanken Patrique en Léonie voor de organisatie!
In juni 2017 volgt nog een concert van het koor, waar we
jullie allen voor uitnodigen!
Patrique ten Bosch

Op zondag 6 november kwamen de nieuwe
vormelingen zich presenteren en ze kregen een
warm welkom!
Ook dit keer kwamen ze in elke kerk naar voren voor,
tijdens of na de viering.
Ze startten in de Emmauskerk, waarna de
H. Familiekerk, Maria Hemelvaartkerk in Loosduinen
en de Pastoor van Ars aan de beurt waren.
De ontvangst in de Emmaus was hartverwarmend,
zoals u op de foto kunt zien: met brandende fakkels.
We hebben om uw gebed gevraagd om tijdens de
voorbereiding in Uw Geest te groeien.
Het is een drukke, maar inspirerende tocht
geworden!
En op zondag 26 februari 2017 komt Bisschop
J. van den Hende om ons te vormen in de
geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen.
Engeline van der Ark
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Doorstart van het kinderkoor
Na het afscheid van Carolien Tan als dirigente
en Stefan Tio als organist van het kinderkoor is
er gezocht naar opvolgers. Immers, 12 kinderen
van het kinderkoor hebben te kennen gegeven
dat ze graag door willen gaan met zingen. Het is
niet alleen het zingen dat hun bindt; het is een
hechte vriendengroep geworden! Na een oproep in
Spirit, gecombineerd met wat netwerkactiviteiten
kan ik u melden dat Cathia Alkema de nieuwe
dirigente is geworden van het meidenkoor. Cathia
is cantor van het dames en herenkoor van Maria
van Eik en Duinen. Zij studeert aan het Haagse
conservatorium. Na een introductie en kennismaking
met de koorleden zijn Cathia en de kinderen na
de zomervakantie hard aan de slag gegaan. Er
is begonnen met het repeteren van de bekende
liederen om aan elkaar te wennen. Het repertoire zal
worden uitgebreid.

Op 6 november heeft het meidenkoor voor het
eerst onder leiding van Cathia in een Woord- en
Communieviering in de Emmauskerk gezongen. Ook
hebben we tijdens deze viering kennis mogen maken
met het mooie pianospel van Huibert Heukensfeld
Jansen. Hij heeft toegezegd het meidenkoor
muzikaal te ondersteunen tijdens de vieringen.
We zijn blij met de voortgang van het meidenkoor.
Peter The
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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

