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Redactioneel
De lente, nieuwe kansen en
mogelijkheden
Hoewel het weer het soms niet aangeeft,
het is bijna lente. En dat betekent dat
we weer mogen gaan genieten van de
ontluikende natuur met mooie bloemen,
jonge vogels en het lengen van de dagen.
En we staan weer voor de paasperiode met
Pasen als hoogtepunt in het christelijk jaar:
de Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus
uit de doden. God heeft zijn Zoon aan ons

En ik spreek de hoop uit dat onze parochie
net zo zal bloeien als het nieuwe leven in de
natuur. Ik zie in mijn omgeving zoveel positief
ingestelde medeparochianen die zich inzetten
om naar de woorden van Jezus te leven en
te werken aan het koninkrijk van God om
Hem te dienen. En als leerlingen van Jezus
weten we allemaal wel wat dat betekent: het
Koninkrijk van God is Gods Rijk van liefde,
vrede en gerechtigheid. niet zoeken naar ons
eigen rijk van geld en bezit. In het evangelie
zegt Jezus: “Zoek eerst het Koninkrijk en zijn
gerechtigheid en dan zal alles u erbij gegeven
worden”.
Als redactielid en parochiaan ben ik trots op
ons parochieblad. Er zijn veel mensen die
aan het gezicht van onze
geloofsgemeenschappen
Spirit
werken, er wordt
zoveel tijd en energie
ingestoken. En ondanks
dat, is Spirit een blad
van en voor ons
allen: zonder uw
inzet en kopij kan er
geen parochieblad
tot stand komen. De redactie
vraagt om uw pennenvrucht, liefst berichten
die de gehele parochie aangaan. Maar
bij twijfel, stuur gewoon uw verhaal aan
redactie@rkparochiedevierevangelisten.nl.
De schifting of uw bijdrage geschikt is voor
het parochieblad Spirit, de website of de
Nieuwsbrief wordt altijd gemaakt. Ik wens u
een goede voorbereiding van de Goede Week
toe.
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geschonken en geofferd door zijn dood aan
het kruis. En door de opstanding van Jezus
aan de dood heeft God ons ook laten zien dat
de dood niet het laatste woord heeft, maar
dat wij mensen een plek krijgen in zijn hemels
Koninkrijk waar plaats is voor velen.

Peter The
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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-12.00 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-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
Ineke Brizee-Baay, secretaris

Colofon
Email: redactie@
rkparochiedevierevangelisten.nl

Redactie:
Duncan Wielzen, pastor
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 mei 2017
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Yvonne Hartman, 1ste penningmeester
Henk-Jan Kok, 2de penningmeester
Patrique ten Bosch, lid

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
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
PCI de vier evangelisten
NL57 INGB 0000 5192 05 tnv PCI de vier evangelisten
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Pastoraal Woord
Bezielende krachten
Vrouwen maken geschiedenis. Tot voor kort stonden
vrouwen doorgaans in de schaduw van machtige
mannen die het publieke toneel beheersten. Zij
waren hooguit de vrouw of de moeder van hen
die de hoofdrol pleegden te spelen. Ze werden
gewaardeerd als een onmisbare hulp van de man,
maar zelden traden zij als gelijke naar voren. Als
zij in de maatschappij een taak vervulden, was het
doorgaans een dienende of verzorgende. Gelukkig
is daar in de laatste jaren een grote verandering
in opgetreden. Op heel het terrein van het
maatschappelijk leven vinden wij vrouwen in vrijwel
alle functies. Ook in het parochiebestuur en wat
mij betreft zou dat ook mogen en kunnen in het
grotere bestuursverband van onze Kerk. Het proces
van emancipatie is nog lang niet afgerond, maar er
worden onmiskenbaar vorderingen gemaakt.
Waar mannen volkeren onderdrukken, het
recht verkrachten en letterlijk over lijken gaan,
treden vrouwen naar voren ter bescherming van
de zwakken en de rechten van de verdrukten.
Tegenover schijnbaar onbuigzame machten blijven
zij opkomen voor recht en gerechtigheid. Zij houden
stand tegen de verdrukking in.

Zoon, treedt het heil van God voor alle mensen de
geschiedenis binnen. Zijn leven heeft ook heel het
leven van Maria veranderd. Zij was de eerste die
weet had van de grootse veranderingen die God met
zijn schepping beoogt. In haar loflied zingt ze van
zijn grote daden. Zij weet dat Gods toekomst is aan
de kleinen, de armen, de hongerenden. Haar loflied,
haar magnificat, is als het ware een visioen, dat
ondanks de schijn van het tegendeel werkelijkheid
zal worden. Dit lied hief zij aan voor Jezus werd
geboren. Dit geloof droeg zij mee een leven lang
tot onder het kruis van Jezus. Waar anderen hem
hadden verloochend en gekruisigd, bleef zij trouw.
Maria leefde in de kracht van de heilige Geest. Deze
kracht bezielde haar ook in de donkerste dagen. De
Schrift zegt, dat liefde krachtiger is dan de dood. Wie
vol is van Gods Geest, deelt in het eeuwig leven.
De Kerk belijdt daarom dat Maria nu al deelt in het
leven van de verrijzenis, waarin Christus de eerste
is van hen die ontslapen zijn. Zelfs de laatste vijand,
de dood, heeft geen macht meer over haar. Zij is
een teken van hoop voor allen die werken aan een
nieuwe schepping.
Kees Dernee, pastoor

In deze vrouwen ademt de scheppingskracht van
de Geest. Zij laten zich niet uit het veld slaan door
de wapens van de machtigen en de dreigementen
van de machthebbers. Zij weten zich de hoeders
van het leven, die mensenlevens niet opofferen
aan de macht van de dood. Doordat vrouwen zo
opvallend de laatste jaren op de voorgrond treden,
verandert ook het beeld van vrouwen. De vaak
vergeten geschiedenis van de vrouw wordt opnieuw
bestudeerd. Bij lezing van de Schrift blijkt dat
sommige vrouwen in de geschiedenis van Gods volk
een vooraanstaande rol speelden. Sara, Ruth, Judith
en Esther blijven door de geslachten heen tot de
verbeelding spreken.
Ik zou nu even willen stilstaan bij Maria. In haar
kunnen wij zien hoe Gods Geest een mensenleven
kan laten uitgroeien. Het onbetekenende meisje
uit Nazareth treedt in het volle licht van de
geschiedenis. Zij weet van haar eigen menselijke
geringheid, maar geeft aan God alle ruimte in haar
leven. Overschaduwd door Gods Geest, draagt zij
zijn Woord en brengt het ter wereld. In Jezus, Gods
3
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Katholiek onderwijs op r.-k.
basisschool De Drie Linden
In gesprek met Anne Bloemarts, directeur
Hoe wordt godsdienst of levensbeschouwelijk onderwijs
gegeven in een klas met leerlingen van uiteenlopende
religieuze achtergronden? En hoe bereidt 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?

De katholieke basisschool De Drie Linden bestaat
al 86 jaar en is gelegen in de Heesterbuurt, aan de
2e Braamstraat 5. De school is in het verleden gestart
als parochieschool van de toenmalige Heilige Familie
parochie. De huidige naam dankt de school aan drie
prachtige lindebomen op de speelplaats. Ondanks
deze naamsverandering blijft de school zichzelf
zien als een ‘moderne katholieke basisschool.’ De
gehanteerde normen en waarden zijn daaraan
ontleend: de kinderen wordt geleerd om respect
en waardering voor elkaar te hebben, zowel op het
gebied van geloof als cultuur. Dat sluit ook aan bij de
gemengde samenstelling van de leerlingen populatie
met kinderen uit verschillende geloofsrichtingen
en culturen. Uitgangspunt is om met kinderen in
gesprek te gaan over geloven; door middel van
Bijbelverhalen, projecten en lessen; maar ook door
bezoeken aan gebedshuizen zoals kerk, moskee,
enz. Er is ook aandacht voor de belangrijke feesten
in de verschillende godsdiensten zoals Holi Phagwa,
Diwali en Suikerfeest. Met Kerst en Pasen zijn er
bijeenkomsten met alle kinderen waarbij ook de
ouders worden uitgenodigd. De school neemt deel
aan de Palmpaasviering en volgt ieder jaar een ander
vastenproject.
Een bevlogen juf Anne, directeur van de school,
vertelt: ‘Juist in deze wijken kan je veel meer
bieden aan kinderen, die hebben behoefte aan
een stukje veiligheid, een stukje aandacht, een
bredere kijk op de samenleving. Dat vind ik juist zo
leuk aan deze school, dat zijn niet alleen kinderen
met een achterstand, maar ook ouders die bewust
kiezen om met hun kinderen midden in de wijk te
staan… We hebben hier alle soorten kinderen, van
tweeverdieners tot bijstandsmoeders en alles wat
4

daartussen zit. En dat maakt dat ik het extra leuk
vind om, ondanks alle verschillen, samen te kijken
hoe wij het hier met elkaar goed kunnen hebben,
hoe wij met elkaar samen het verschil kunnen
maken.’
Op de vraag hoe katholiek onderwijs invulling
krijgt op een school die ondergedompeld is in
religieuze diversiteit reageert juf Anne als volgt: ‘ik
denk dat wij als school veel eerder intercultureel
of interreligieus of zoiets dergelijks, zijn; eigenlijk
maakt het niet zoveel uit wat voor stickertje je
erop plakt. We besteden er aandacht aan dat we
katholiek zijn, maar we besteden ook aandacht
aan alle andere feesten hier die op school gevierd
worden door andere kinderen, zoals het Islamitisch
Offerfeest… Ik vind het mooi dat we dat kunnen
doen, ondanks dat we een katholieke school zijn.
Dat maakt dat mensen zich hier welkom voelen
denk ik, dat je er mag zijn, ondanks wie je bent. En
we hebben een goede samenwerking met de kerk.
Dat maakt het ook gemakkelijker om kinderen iets
mee te geven over de katholieke oorsprong van
deze school, over de feesten zoals we ze hier vieren,
binnen het katholieke geloof. Ik vind het belangrijk
dat je dat ook weer meegeeft aan de kinderen. Ons
schoolteam vindt het ook belangrijk dat we met
elkaar naar de kerk gaan, met Kerst en Pasen.’

Wat de specifieke rol van het katholieke geloof
betreft wijst juf Anne op de levensvragen die
verschillende godsdiensten aan de orde stellen;
vragen bijvoorbeeld, met betrekking tot geboorte
ziekte en dood. Ze vindt het belangrijk om met
kinderen daarover van gedachten te wisselen, maar
‘inderdaad niet meer op een belerende manier,
maar wel op een onderzoekende manier.’ Die
katholieke invloed zou volgens haar juist gezocht
moeten worden in het onderzoekende: ‘wat heeft
het leven mij te bieden en is daar iemand die daarin
nog een rol extra in zou kunnen spelen in de vorm
van God of hoe we dat ook mogen noemen.’

Spirit
Ouders krijgen bij de intake te horen dat de school
van oorsprong een katholieke school is waar
iedereen van harte welkom is en dat veel belang
wordt gehecht aan het creëren van een prettige en
veilige omgeving voor kinderen. Het schoolteam
vindt het belangrijk dat kinderen die na groep 8 de
school verlaten, dit doen met de overtuiging dat
het mogelijk is om met alle verschillen in cultuur
en godsdienst met elkaar op
een veilige en prettige manier
samen te leven. Wanneer
deze kinderen later eenmaal
volwassen zijn geworden en
een buurman of buurvrouw
hebben uit een andere cultuur
of godsdienst, moeten zij
die nieuwsgierigheid kunnen
opbrengen om met elkaar
manieren te vinden die het mogelijk maken prettig
naast en met elkaar samen te leven; ‘dat ze een
rugzakje hebben met tools om dat te gaan doen. Dat
is wat ik ouders vertel…dat is een beetje mijn doel’,
zegt juf Anne.

•

"wat moet ik doen wanneer ik wil
samenspelen?"

•

"wat moet ik doen wanneer iemand iets
onvriendelijks tegen me zegt?"

•

"hoe geef ik een ander een compliment?"

•

"hoe kan ik helpen om een ruzie te beëindigen?"

Enkele kinderen uit de bovenbouw zijn getraind
om mediator te zijn. Zij bemiddelen bij ruzies
tussen andere kinderen. Alle leerkrachten zijn
eveneens getraind om aan de hand van deze
methode kinderen vaardigheden aan te leren om,
onder andere, zelfstandig problemen op te lossen.
De training is ook gevolgd door overige partners
van het speelplein, zoals medewerkers van het
kinderdagverblijf. Volgens juf Anne is deze methode
belangrijk ‘omdat het kinderen leert om harmonieus
samen te leven’. ‘Maar’, voegt ze nadrukkelijk
eraan toe, ‘het is net zo belangrijk dat zij ook goede
voorbeelden meekrijgen van samenwerking tussen
religieuze leiders… Ik denk dat dat wel dingen zijn
waar je als school een vindplaats voor bent.’
Duncan Wielzen, pastoraal werker

Christelijke normen en waarden zoals respect
voor elkaar, verdraagzaamheid, openheid en
sociaal-maatschappelijk bewustzijn, krijgen op een
eigentijdse wijze concreet invulling. Kinderen leren
om overeenkomsten te ontdekken met gangbare
normen en waarden in andere godsdiensten en
levensbeschouwingen. Zo worden de kinderen
voorbereid op de multiculturele samenleving. Dat
gebeurt met name via de methode ‘de vreedzame
school’. Met behulp van deze methode oefenen
alle leerlingen wekelijks situaties waarmee zij in de
omgang van alledag te maken hebben:
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Concerto Valiante

VocAnimo - Een Gouden Koor

U kent hem ongetwijfeld: Leonardo Valiante.
Pianist/organist bij VocAnimo, maar ook met enige
regelmaat organist in de Emmauskerk of op andere
locaties binnen onze parochie.
Minder bekend van Leonardo echter is zijn
virtuositeit op het klavecimbel, wanneer hij zijn
ensemble van beroepsmusici en vocalisten begeleidt
én leidt tijdens uitvoeringen van opera’s van
onder andere Vivaldi en Händel. Op locaties als de
Emmauskerk, de Bergkerk en de Triumfatorkerk gaf
Leonardo gedurende de afgelopen jaren reeds vele
concerten, met indrukwekkend resultaat.
Wilt u eens getuige zijn en genieten van een
uitvoering van Leonardo: neem dan eens een kijkje
op zijn website: www.concertovaliante.com
Van harte aanbevolen
Loek Ruijters

De jongeren in de toenmalige Parochie Onze Lieve
Vrouw van Fatima staken hun nieuwsgierigheid
over het geloof niet onder stoelen of banken.
Ze maakten hem bespreekbaar. Met elkaar en
met hun betreffende ouders. Er werden serieuze
onderwerpen aangesneden, er ontstonden nieuwe
ideeën. Korte tijd later konden de geloofsbelevingen
worden omgezet in zogenaamde thematische
vieringen, die eens in de maand gestalte kregen
in de parochiekerk. En waar gevierd wordt, wordt
gezongen. De jongeren ondersteunden aanvankelijk
vanuit bank 17 de overige aanwezigen. Na enige
tijd vormden zij het begin van een koor, onder
bezielende leiding van dirigent/organist Paul
Ballhaus. Bank 17 werd korte tijd later ingeruild voor
het priesterkoor. We schrijven…1967.
Het Fatima Jongerenkoor werd Fatimakoor. Dirigent
Loek Ruijters nam in 1976 het stokje over van Paul
Ballhaus. Het koor werd enige tijd begeleid door
enkele elkaar afwisselende organisten, totdat drie
jaar later Ton America in beeld kwam. Hij nam
twintig jaar lang de honneurs waar op de toetsen.
Op zijn beurt werd Ton in 1999 vervangen door
Leonardo Valiante.
In 2012 werd de naam van het koor gewijzigd in:
VocAnimo…
Vele thematische vieringen, kerstconcerten, musicals
en anderszins muzikale hoogtepunten verder bestaat
het koor in 2017 vijftig jaar…! En dat moet gevierd…!
Op zondag 11 juni 2017 vindt een
jubileumviering plaats, gevolgd
door een reünie met oud-leden
van het koor. Vanzelfsprekend is
iedereen van harte uitgenodigd
om de viering bij te wonen en
na afloop een feestelijk kopje
koffie of thee te drinken met het
jubilerende koor.
Voor meer informatie over
VocAnimo:
www.vocanimo.nl
Loek Ruijters
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Spirit

Overplaatsing
pater Richard Lobo
Na bijna 3 jaren pastorale
arbeid in de parochie
de Vier Evangelisten in
Den Haag Zuid, ben ik
nu door het Provinciale
team van mijn congregatie
SVD gevraagd om naar Breda te verhuizen, om
daar onze nieuwe communiteit te versterken.
Ik zal vanaf september 2017 beginnen met mijn
nieuwe benoeming in Breda Noord. Als lid van de
communiteit zal ik meewerken met de teamleden
van de Augustinus parochie. Ik begrijp dat mijn
vertrek uit de parochie voor velen een teleurstelling
zal zijn. Echter, onze provinciaal is nog in gesprek
met het bisdom Rotterdam om een juiste vervanger
te vinden. Ik wil langs deze weg eenieder bedanken
voor het vertrouwen en de steun die ik in de
afgelopen periode heb mogen ontvangen.
Pater Richard Lobo, SVD

’t Praethuys als
brug tussen kerk
en wijk
In de tuin van de Heilige Familiekerk
(Geloofsgemeenschap Titus Brandsma) staat een
gebouwtje dat ooit in gebruik was als bouwkeet
en bibliotheek. Het heet ‘t
Praethuys en is voor veel
doeleinden gebruikt (scouting,
repetitieruimte, vergaderingen
enz.), maar de laatste jaren
werd het als opslagplaats
gebruikt. Dat was zonde van
zo’n leuk gebouwtje!

kaartje leggen. Daarnaast moet het ook een ruimte
worden waarin de jongeren van onze parochie
terecht kunnen.
Daarom zijn wij (Bert en Martha) in mei 2016
begonnen met het opknappen. Gelukkig worden we
af en toe geholpen door de jongeren en hebben zich
in februari twee vrijwilligers aangemeld, maar een
paar extra handen is natuurlijk welkom!
U zou ons enorm kunnen helpen om deze brug
te bouwen! Niet alleen door de handen uit de
mouwen te steken, maar ook door ons financieel
te steunen. Met de inrichting is namelijk nog aardig
wat geld gemoeid voor vloerbedekking in en nieuwe
toiletten (en voor de jongeren zou het leuk zijn als
er een magnetron aanwezig zou zijn). U kunt een
bijdrage overmaken op het rekeningnummer van
Geloofsgemeenschap Titus Brandsma (NL83 INGB
0003 2598 60 t.n.v. Kerkbijdrage Titus Brandsma
Parochie) onder vermelding van “Praethuys”. Bij
voorbaat hartelijk dank!
Wilt u ons meehelpen deze brug te bouwen? Laat
het ons weten
mobiel:

06-44422379 (ook WhatsApp)

of mail:

Martha-Bert@hetnet.nl

(opgeven kan ook via ons secretariaat:
070-3255675)
Hartelijke groeten
van Bert en Martha Vermeulen

In onze Geloofsgemeenschap
leeft al jaren de wens om er als
kerk te zijn voor de wijk. Door
laagdrempelige activiteiten te
organiseren in ‘t Praethuys zou
dit gebouwtje een brug kunnen
zijn voor dit contact. Gedacht
wordt aan een inloopmiddag
voor de wijk, waarbij men elkaar
ontmoet bij een kopje koffie,
maar ook kan sjoelen of een
7

Spirit

liturgisch rooster Emmaus
wijzigingen voorbehouden

woensdag:

10.00 uur

Eucharistieviering

Zaterdag:

13.00 uur

Eucharistieviering

Zondag:

10.00 uur

Eucharistieviering

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

za

01 apr

5e Zondag Veertigdagentijd

21.30 uur

zo

02 apr

5 Zondag Veertigdagentijd

10.00 uur

za

08 apr

Palmzondag

13.00 uur

E

Lobo

Leonardo Valiante

zo

09 apr

Palmzondag

10.00 uur

E

Dernee

Meidenkoor
Cathia Alkema

wo

12 apr

Boeteviering

10.00 uur

B

Dernee

do

13 apr

Witte Donderdag
Paas triduüm

19.00 uur

E

Dernee

do

13 apr

Nachtwake

20.30 uur 5.00 uur

Werkgroep

vr

14 apr

Goede Vrijdag, Kruisweg

15.00 uur

Bleumer/The

Emmauskoor

Goede Vrijdag,Plechtigheden

19.00 uur

E

Dernee

VocAnimo

e

type

E

Voorganger

Koor

Dernee

Leonardo Valiante

W&C van Adrichem

Emmauskoor
Barnabas Hegyi

Emmauskoor

za

15 apr

Paaswake

21.30 uur

E

Dernee

Emmauskoor
Barnabas Hegyi

zo

16 apr

Hoogfeest van Pasen

10.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor
Barnabas Hegyi

ma

17 apr

2e Paadag

10.00 uur

E

Allen

Emmauskoor
Barnabas Hegyi

wo

19 apr

10.00 uur

E

Dernee

za

22 apr

2 Zondag van Pasen

13.00 uur

zo

23 apr

2e Zondag van Pasen

10.00 uur

E

Lobo

wo

26 apr

10.00 uur

E

Dernee

za

29 apr

3e Zondag van Pasen

13.00 uur

E

Lobo

Leonardo Valiante

zo

30 apr

3e Zondag van Pasen

10.00 uur

E

Pex

Emmauskoor
Barnabas Hegyi

wo

03 mei

10.00 uur

E

Dernee

za

06 mei

4e Zondag van Pasen
Roepingenzondag
B: Collecte Priesterstudent

13.00 uur

E

Dernee

Leonardo Valiante

zo

07 mei

4e Zondag van Pasen
Roepingenzondag
B: Collecte Priesterstudent

10.00 uur

E

Lobo
1e H. Communie

Meidenkoor
Cathia Alkema

8

e

W&C Ria Scholtes
Emmauskoor
Barnabas Hegyi

Spirit
wo

10 mei

za

13 mei

zo

14 mei

wo

17 mei

za

20 mei

zo

21 mei

wo

24 mei

do

25 mei

za

10.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor
Ed van Aken

5e Zondag van Pasen
Oosterse kerken

13.00 uur

E

Dernee

Leonardo Valiante

5e Zondag van Pasen
Oosterse kerken

10.00 uur

W&C Toos Engel

Phoenixkoor
Nico Vlasveld

10.00 uur

E

Dernee

6e Zondag van Pasen

13.00 uur

E

Wielzen

Leonardo Valiante

6 Zondag van Pasen

10.00 uur

E

Groenewegen

Emmauskoor
Barnabas Hegyi

10.00 uur

E

Dernee

Hemelvaartdag

10.00 uur

E

Dernee

27 mei

7e Zondag van Pasen

13.00 uur

E

Lobo

Leonardo Valiante

zo

28 mei

7e Zondag van Pasen

10.00 uur

E

Pex

Emmauskoor
Barnabas Hegyi

wo

31 mei

10.00 uur

E

Dernee

za

03-Jun

Hoogfeest van Pinksteren
A: Pinksteractie / Week
Nederlandse Missionaris

13.00 uur

E

Dernee

Leonardo Valiante

zo

04-Jun

Hoogfeest van Pinksteren
A: Pinksteractie / Week
Nederlandse Missionaris

10.00 uur

Dernee

Meidenkoor
Cathia Alkema

ma

05-Jun

2e Pinksterdag

wo

07-Jun

Emmauskoor
Ed van Aken

za

10-Jun

zo

11-Jun

wo

14-Jun

za

17-Jun

zo

18-Jun

wo

21-Jun

za

24-Jun

zo

25-Jun

e

10.00 uur

E

Dernee

H. Drieeenheid

13.00 uur

E

Lobo

H. Drieeenheid

10.00 uur

E

Lobo

10.00 uur

E

Dernee

Sacramentsdag
Hoogfeest

13.00 uur

E

Lobo

Sacramentsdag
Hoogfeest

10.00 uur

W&C van Adrichem

Phoenixkoor
Nico Vlasveld
Leonardo Valiante
Emmauskoor
Barnabas Hegyi

10.00 uur

E

Dernee

12e Zondag door het Jaar

13.00 uur

E

van Waasdijk

Leonardo Valiante

12e Zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Pex

Emmauskoor
Barnabas Hegyi
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liturgisch rooster Maria van Eik en Duinen
wijzigingen voorbehouden

Dinsdag

10.00 uur

Eucharistieviering

Zaterdag:

13.00 uur

Eucharistieviering

Zondag:

10.00 uur

Eucharistieviering

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

za

01 apr

5e Zondag Veertigdagentijd

13.00 uur

zo

02 apr

5 Zondag Veertigdagentijd

za

08 apr

za

08 apr

Uitvoering van de The
Crucifixion van John Stainer

19.00 uur

zo

09 apr

Palmzondag

10.00 uur

E

van Waasdijk

Gezinskoor

di

11 apr

Boeteviering

10.00 uur

B

van Adrichem

Samenzang

do

13 apr

Witte Donderdag

19.00 uur

E

van Waasdijk / van
Adrichem

Dameskoor

vr

14 apr

Kruisweg

15.00 uur

van Adrichem / Wil
van der Lans

Kantorij

vr

14 apr

Goede Vrijdag plechtigheden

19.00 uur

Lobo

Herenkoor

za

15 apr

Paaswake

21.30 uur

E

Lobo

Deo Sacrum

zo

16 apr

Hoogfeest van Pasen

10.00 uur

E

Groenewegen

Deo Sacrum

za

22 apr

2e Zondag van Pasen

13.00 uur

E

Lobo

Gezinskoor

zo

23 apr

2e Zondag van Pasen

10.00 uur

E

Pex

Deo Sacrum

za

29 apr

3 Zondag van Pasen

13.00 uur

E

Dernee

Samenzang

zo

30 apr

3e Zondag van Pasen

10.00 uur

do

04 mei

Doden herdenkingsdienst

19.30 uur

za

06 mei

4e Zondag van Pasen
Roepingenzondag
B: Collecte Priesterstudent

13.00 uur

zo

07 mei

4e Zondag van Pasen
Roepingenzondag
B: Collecte Priesterstudent

za

13 mei

zo

za

10

e

e

Type

Voorganger

Koor

E

Lobo

Samenzang

10.00 uur

E

Dernee

Gezinskoor

13.00 uur

E

Dernee

Samenzang

in samenwerking met Deo Sacrum
Hosanna

W&C Kuhlmann

Herenkoor

Oecumenische
werkgroep

Samenzang

E

Lobo

Samenzang

10.00 uur

E

Dernee

kinder- en Gezinskoor

5e Zondag van Pasen Oosterse
kerken

13.00 uur

E

Lobo

Gezinskoor

14 mei

5e Zondag van Pasen
Oosterse kerken
Moederdag

10.00 uur

E

van Waasdijk

Deo Sacrum

20 mei

6e Zondag van Pasen

13.00 uur

E

Lobo

Samenzang

Spirit
zo

21 mei

6e Zondag van Pasen
1ste H. Communie

10.00 uur

E

Lobo

Gezinskoor

do

25 mei

Hemelvaartsdag

10.00 uur

E

van Waasdijk

Dameskoor

za

27 mei

7e Zondag van Pasen

13.00 uur

E

Dernee

Gezinskoor

zo

28 mei

7 Zondag van Pasen

10.00 uur

za

03 jun

Hoogfeest van Pinksteren
A: Pinksteractie/ Week
Nederlandse Missionaris

13.00 uur

E

Lobo

Samenzang

zo

04 jun

Hoogfeest van Pinksteren
A: Pinksteractie/ Week
Nederlandse Missionaris

10.00 uur

E

Lobo

Deo Sacrum

za

10 jun

H. Drieeenheid

13.00 uur

E

Dernee

Gezinskoor

zo

11 jun

H. Drieeenheid
Vaderdag

10.00 uur

E

Pex

Kantorij

za

17 jun

Sacramentsdag

13.00 uur

zo

18 jun

Sacramentsdag

10.00 uur

E

Groenewegen

Deo Sacrum

za

24 jun

12 Zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Lobo

Gezinskoor

zo

25 jun

12e Zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Lobo

Cantor

e

e

W&C Ria Scholtes

W&C van Adrichem

Deo Sacrum

Samenzang

liturgisch rooster Pastoor van Ars
wijzigingen voorbehouden

Donderdag

10.00 uur

Eucharistieviering

Vrijdag

09.00 uur

Eucharistieviering

Zaterdag:

19.00 uur

Eucharistieviering

Zondag:

10.30 uur

Eucharistieviering

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

za

1 apr

5e Zondag Veertigdagentijd

19.00 uur

E

Lobo

zo

2 apr

5e Zondag Veertigdagentijd

10.30 uur

E

Vervooren

do

6 apr

Boeteviering

10.00 uur

B

?

za

8 apr

Palmzondag

19.00 uur

E

v.Waasdijk

zo

9 apr

Palmzondag

10.30 uur

E

Lobo

do

13 apr

Witte Donderdag

10.00 uur

vr

14 apr

Goede Vrijdag

za

15 apr

Paaswake

Koor

Decibelle

Connection

Lobo
Lobo

19.00 uur

E

v. Waasdijk

Parochiekoor+ Hartman
11

Spirit
zo

16 apr

do

20 apr

za

22 apr

2e Zondag van Pasen

19.00 uur

E

Lobo

zo

23 apr

2 Zondag van Pasen

10.30 uur

E

v. Waasdijk

do

27 apr

za

29 apr

3e Zondag van Pasen

19.00 uur

E

v. Waasdijk

zo

30 apr

3e Zondag van Pasen

10.30 uur

E

Dernee

do

4 mei

za

6 mei

4 Zondag van Pasen
Roepingenzondag
B: Collecte Priesterstudent

19.00 uur

E

vd Kooi

zo

7 mei

4e Zondag van Pasen
Roepingenzondag
B: Collecte Priesterstudent

10.30 uur

E

v. Adrichem

do

11 mei

za

13 mei

5e Zondag van Pasen
Oosterse kerken

19.00 uur

E

Lobo

zo

14 mei

5e Zondag van Pasen
Oosterse kerken
1ste H. Communie

10.30 uur

E

Lobo

do

18 mei

10.00 uur

za

20 mei

19.00 uur

E

v.d. Kooi

zo

21 mei

10.30 uur

E

Vervooren

Phoenix

do

25 mei

Hemelvaartdag

10.00 uur

E

Lobo

Hartman

za

27 mei

7 Zondag van Pasen

E

v. Waasdijk

zo

28 mei

7e Zondag van Pasen

E

Dernee

do

1 jun

za

3 jun

Hoogfeest van Pinksteren
A: Pinksteractie / Week
Nederlandse Missionaris

19.00 uur

E

Lobo

zo

4 jun

Hoogfeest van Pinksteren
A: Pinksteractie / Week
Nederlandse Missionaris

10.30 uur

E

v. Waasdijk

Gaudete

ma

5 jun

2e Pinksterdag

E

Allen

olv Parochiekoor

do

8 jun

za

10 jun

H. Drieeenheid

19.00 uur

E

Lobo

zo

11 jun

H. Drieeenheid

10.30 uur

E

Dernee

do

15 jun

10.00 uur

za

17 jun

19.00 uur

E

v.d. Kooi

zo

18 jun

10.30 uur

E

Lobo

do

22 jun

za

24 jun

12e Zondag door het Jaar

19.00 uur

E

Lobo

zo

25 jun

12e Zondag door het Jaar

10.30 uur

E

Wielzen

do

29 jun

12

Hoogfeest van Pasen

10.30 uur

Lobo

Phoenix

10.00 uur
e

Parochiekoor

10.00 uur
Philipijns koor

10.00 uur
e

-

10.00 uur

e

10.30 uur

Connection

Parochiekoor

10.00 uur

10.00 uur

Sacramentsdag, Hoogfeest

Connection

Phoenix

10.00 uur

10.00 uur

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

zo

2 apr

5e Zondag Veertigdagentijd

10.30 uur

vr

7 apr

Boeteviering

10.00 uur

zo

9 apr

Palmzondag

09.30 uur

zo

9 apr

Palmzondag

10.30 uur

E

Pex

VocAnimo

do

13 apr

Witte Donderdag

19.00 uur

E

Pex

VocAnimo

vr

14 apr

Goede Vrijdag

15.00 uur

Werkgroep

Caritaskoor

vr

14 apr

Goede Vrijdag

19.00 uur

Werkgroep

za

15 apr

Paaswake

21.30 uur

E

Pex

Titus Brandsmakoor

zo

16 apr

Pasen Hoogfeest

10.30 uur

E

Pex

VocAnimo

ma

17 apr

Tweede Paasdag

zo

23 apr

2e Zondag van Pasen

10.30 uur

zo

30 apr

3 Zondag van Pasen

10.30 uur

E

Lobo

Titus Brandsmakoor

zo

7 mei

4e Zondag van Pasen
Roepingenzondag
B: Collecte Priesterstudent

10.30 uur

E

Pex

Titus Brandsmakoor

zo

14 mei

5e Zondag van Pasen
Eerste Heilige Communie

10.30 uur

E

Dernee

Kinderkoor

zo

21 mei

6e Zondag van Pasen

10.30 uur

WC Wielzen

Caritaskoor

do

25 mei

Hemelvaartsdag

10.30 uur

E

Pex

Titus Brandsmakoor

zo

28 mei

7 Zondag van Pasen

10.30 uur

E

Lobo

Titus Brandsmakoor

zo

4 jun

Pinksteren Hoogfeest

10.30 uur

E

Pex

Titus Brandsmakoor

ma

5 jun

Tweede Pinksterdag

zo

11 jun

H. Drieeenheid
Jubileumviering VocAnimo

10.30 uur

zo

18 jun

Sacramentsdag Hoogfeest

10.30 uur

E

Pex

Caritaskoor

zo

25 jun

12e Zondag door het Jaar

10.30 uur

E

v. Waasdijk

Titus Brandsmakoor

za

1 jul

oecumenische gebedsviering
in het kader van herdenking
afschaffing slavernij.

11.00 uur

zo

2 jul

13e Zondag door het Jaar

10.30 uur

e

e

Voorganger

Koor

E

Lobo

Titus Brandsmakoor

B

Werkgroep

WG Wielzen

WC Scholtes

WC Kuhlmann

Titus Brandsmakoor

VocAnimo

Haagsche
gemeenschap van
kerken
E

Pex

Titus Brandsmakoor

13

Spirit

Vrouwen van de Vier Evangelisten,
een nieuw opgerichte 'VVE'
De Vrouwen van de Vier Evangelisten stellen zich
graag aan u voor.
Na ruim 20 jaar is de Katholieke Vrouwen Gilde
(KVG) afdeling Kijkduin opgeheven. Dat vinden
wij heel jammer, maar zoals het veel verenigingen
vergaat, waren er voor het KVG-bestuur geen
(nieuwe) mensen te vinden om de voortgang te
waarborgen. Toch kijken we met veel voldoening
terug op alle voorgaande jaren. We hebben genoten
van leerzame lezingen, mooie activiteiten en
goede contacten. Een aantal vrouwen wilde elkaar
toch blijven ontmoeten. Dat heeft geleid tot de
geboorte van iets nieuws: de Vrouwen van de Vier
Evangelisten (VVE).

Na wat overleg hebben wij besloten iedere
1e donderdagmiddag van de maand bij elkaar te
komen. Dat doen wij in een zaal in de pastorie van
de O.L.Vrouw Hemelvaartkerk aan de Loosduinse
Hoofdstraat 6 (Maria van Eik en Duinen).
Daarvoor zijn we uiteraard dankbaar en heel blij.
14

Inmiddels hebben de eerste drie ontmoetingen
plaatsgevonden. Als dames gezellig bij elkaar om
over van alles en nog wat te praten, een spelletje te
doen met daarbij koffie, thee en wat lekkers. Ook
een drankje ontbreekt niet.
Wij zijn geen vereniging en alle dames zijn van harte
welkom. Wij vragen alleen een kleine vergoeding
voor de kosten die wij maken. Met uw enthousiasme
gaan wij samen verder met vertrouwen de toekomst
tegemoet. Wij nodigen u van harte uit om mee te
komen genieten van een gezellige middag, iedere
1e donderdag van de maand van 14.00-16.00 uur.
Namens de Vrouwen van de Vier Evangelisten,
Greet Boek-Beijersbergen

Deo Sacrum en
Hosanna zingen
The Crucifixion
in Loosduinen
Op zaterdagavond
8 april om 19.00 uur
zal Deo Sacrum samen
met het koor Hosanna
uit Gouda, olv André
Vis het prachtige
lijdensverhaal The
Crucifixion vertolken van
John Stainer. De uitvoering vindt plaats in de
O.L. Vr. Hemelvaartkerk in
Loosduinen. John Stainer schreef
veel kerkmuziek, waaronder The
Crucifixion (1887), the Sevenfold
Amen en vele hymnen, waarvan
de twee meest bekende uit
The Crucifixion afkomstig zijn
(Cross of Jesus en All for Jesus)
en verder nog Love Divine. Zijn
composities verloren na zijn dood veel aanzien.
The Crucifixion is een van de weinige stukken dat
nog wordt uitgevoerd. Het stuk wordt met name in
Engeland in de lijdensweek uitgevoerd, maar ook
in Nederland behoort het tegenwoordig tot het
repertoire van verschillende koren. Naast de beide
koren zullen solisten zich laten horen: David van der
Braak tenor, Robert-Jan Agricola bariton en Aarnoud
Groen orgel. De toegang is gratis, wel zal er bij de
uitgang een schaalcollecte zijn voor de onkosten.
Van harte aanbevolen.
Peter Visser

Spirit

Vasten-soepmaaltijd

Filmmiddagen in de ARS
Naar aanleiding van een (bioscoop)film gaan we met
elkaar in gesprek over een bepaald thema dat met
geloof en zingeving te maken heeft.

zaterdagmiddag 22 april, 14.30 - 17.00 uur
In de veertigdagentijd worden afwisselend bij de
vier geloofsgemeenschappen vasten-soepmaaltijden
gehouden en schenken we aandacht aan/steunen
we het gezamenlijke vastenactieproject in San
Salvador.

de film ‘De Apostel’. De Apostel (L’Apôtre) vertelt het
waargebeurde verhaal van Akim, een jonge moslim
in Frankrijk, die samen met zijn broer wordt opgeleid
tot imam. Maar dan breekt Akim met de religie van
zijn familie en sluit hij zich aan bij een kerk. Zijn
broer zint op wraak…

Hier volgt een overzicht voor de vasten-soepmaaltijd
die na verschijning van Spirit nog plaatsvinden:
Titus Brandsma
zondagochtend

2 april 2017 om 11.30 uur

Maria van Eik en Duinen
dinsdagavond
4 april 2017 om 17.30 uur
Pastoor van Ars
zaterdagavond

8 april 2017 om 17.30 uur

Geduld als weg naar geloof
Bijeenkomsten naar aanleiding van het boek Geduld
met God van de Tsjechische theoloog Tomás Halik.
De figuur van Zacheüs, maar ook de herontdekking
van de geschriften van de karmelietes Thérèse
van Lisieux en literaire bronnen vormen daarin
handreikingen voor eigentijdse bespiegelingen over
de zoektocht naar God in onze complexe leefwereld.
Na een inleiding door pater Vervooren is er
gelegenheid tot dialoog. Ook bronteksten van
Thérèse van Lisieux komen ter sprake. Het
aanschaffen van het boek is vrijblijvend, maar wordt
van harte aanbevolen: Tomás Halík, Geduld met
God, Twijfel als brug tussen geloven en niet geloven,
Zoetermeer (Boekencentrum) 2014, ISBN 978 90 239
2766 2H.
Wanneer:
dinsdagmiddag

4 april, 14.00 - 16.00 uur

dinsdagmiddag

2 mei, 14.00 - 16.00 uur

dinsdagmiddag

6 juni, 14.00 - 16.00 uur

Locatie:
Pastoor van Ars,
Aanmelden:
bij het secretariaat van deze geloofsgemeenschap of
bij dexis@hetnet.nl

zaterdagmiddag 17 juni, 14.30 - 17.30 uur
de film ‘The way’. Amerikaan Tom reist naar Frankrijk
om de stoffelijke resten van zijn zoon Daniël op te
halen. Deze is tijdens een storm omgekomen in de
Pyreneeën terwijl hij de Camino de Santiago aan
het lopen was. Gedreven door zijn verdriet en om
zijn zoon eer te bewijzen, besluit Tom ook aan de
historische pelgrimstocht te beginnen. Tijdens de
reis ontmoet hij tal van mensen die eveneens op
zoek zijn naar iets in hun leven.

Locatie:
Pastoor van Ars,
Aanmelden:
bij het secretariaat van deze geloofsgemeenschap
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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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Esther en het Cycle4Plan Zambia

Beste medeparochianen,
Hopelijk kennen jullie mij
nog! Ik ben Esther van
Winden. Parochiaan van
de locatie Emmaus. Vorig jaar heb ik een reis
gemaakt naar Tanzania om hulp te bieden aan
kinderen in een weeshuis. Voor deze reis heb ik
een beroep op u mogen doen voor wat betreft de
reis- en verblijfkosten. Via deze weg wil ik u hartelijk
bedanken voor uw donatie. Ik heb uiteindelijk een
fantastische reis gehad en goed kunnen helpen bij
het weeshuis. Zo heb ik een hele koffer met kleding,
speelgoed, ondergoed en praktische spullen aan het
weeshuis kunnen schenken. Door deze reis ben ik
erg enthousiast geworden om nog meer mensen te
gaan helpen. Het plan is als volgt:

Dodenherdenking in Loosduinen
Op donderdag 4 mei wordt er wederom een
oecumenische herdenkingsdienst gehouden in de
kerk van de geloofsgemeenschap van Maria van
Eik en Duinen aan de Loosduinse Hoofdstraat 4
in Loosduinen. Voorafgaand aan de kranslegging
bij het bevrijdingsmonument, kunt u de dienst
van gebed, meditatie en zang bijwonen. Zoals
ieder jaar zal er achterin de kerk weer een krans
liggen, waarin u uw kaartje met uw vredeswens
kunt steken. De kerkdeuren gaan die avond om
19.00 uur open en de dienst begint om 19.30 uur.
Tegen 20.00 uur lopen we onder het klokgelui naar
het bevrijdingsmonument. De krans die wordt
meegedragen, zal na de 2 minuten stilte bij het
monument worden gelegd. Wij hopen u weer te
mogen begroeten!
Namens de werkgroep Oecumene,
Hetty de Borst-van Setten.

Ik ben dit jaar deelnemer van Cycle4Plan
Zambia, dit is een initiatief van Plan Nederland.
Cycle4Plan strijdt tegen kindhuwelijken en
tienerzwangerschappen in Zambia. Als deelnemer
zal ik € 4000,-- sponsorgeld ophalen om de
projecten van Plan Nederland te kunnen blijven
steunen. Daarnaast ga ik als ook 600 km fietsen
door het prachtige Zambia. Zo kan ik, samen met
de andere deelnemers, met eigen ogen zien welke
veranderingen het sponsorbedrag teweeg zal
brengen.
Aangespoord door de overweldigende giften van
vorig jaar zou ik voor deze actie weer een beroep op
u willen doen. Dit houdt in dat u mij in de komende
maanden een keer achterin de kerk zal zien staan
om te collecteren. Ik hoop dat u weer net zo
enthousiast mijn actie zal steunen als de afgelopen
keer!
Bij voorbaat hartstikke bedankt!
Groetjes,
Esther van Winden
Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en een beter leven
voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor
gelijke rechten en kansen voor meisjes.
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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

Geopend:

Jutphaasstraat 16
2546 XZ Den Haag
06-18 051 307

Na afloop van elke viering op de woensdag,
zaterdag en zondag en op dinsdag tijdens de
kerkopenstelling(9.30 uur-15.00 uur)

* Behandeling volgens afspraak

**
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Lid van branche organisatie Pro Voet

Spirit
Young
Spirit

Agenda Jongerenactiviteiten
zondag

05 mrt

Jong voor oud, parochie noord

vrijdag/zaterdag

10 / 11 mrt

NL Doet

zondag

12 mrt

Programma in Waldeckstate

Pastoor van Ars

zondag

19 mrt

Jongerenviering

Zoetermeer

zondag

19 mrt

Inzameling voor de voedselbank

zaterdag

25 mrt

Project het Restaurant

Emmaus

zondag

26 mrt

Ontmoetingsmiddag

Emmaus

zaterdag/zondag

1/ 2 apr

24 Extreme

zaterdag

8 apr

Sponsorloop Duinenmars

zondag

9 apr

Workshop Kees Dernee – Passieverhaal

woensdag

12 apr

Chrismamis

donderdag

13 apr

Gebedsmoment nachtwake

Emmaus

vrijdag

14 apr

Jongerenviering Goede Vrijdag

Emmaus

maandag

17 apr

2de paasdag - spelletjesdag

Loosduinen

zondag

7 mei

Volleybaltoernooi

zondag

14 mei

Jongerenviering

Loosduinen

zondag

14 mei

Jong voor oud 3

Emmaus

zaterdag

20 mei

Project het restaurant

Loosduinen

zondag

28 mei

Blauwe Zusters

woensdag

31 mei

Food for Faith

M25/Inside Out
Half december heeft overleg
plaatsgevonden in het
gezamenlijke bestuur
van M25 en Inside Out.
In september waren de
besturen al samengevoegd
om meer samenwerking
te krijgen. In het overleg in december kwam naar
voren dat de M25 groep, ondanks verschillende
pogingen, niet goed liep. De groep groeit niet,
waardoor er steeds maar 3 jongeren aanwezig zijn.
En soms vielen er jongeren af vanwege bijvoorbeeld
huiswerk, zodat er maar 1 jongere overbleef.
Er is daarom besloten dat de M25 groep wordt
opgeheven. Maar dit betekent niet dat het ook
meteen het einde is van de activiteiten van M25.
Afgesproken is dat Inside Out de activiteiten van
M25 gaat overnemen. Deze activiteiten bestaan uit
de activiteit de wensboom, de daklozenmaaltijd en

?

Emmaus

Loosduinen
de M25 brede activiteiten met jongeren van beide
parochies in Den Haag. Ook de M25 jongeren zijn
uitgenodigd om zich bij Inside Out aan te sluiten.
Op 8 januari heeft de eerste bijeenkomst van het
jaar plaatsgevonden. We zijn het nieuwe jaar gestart
met de jongeren van M25 en Inside Out gezamenlijk
als volledige Inside Out groep. De eerste bijeenkomst
bestond uit de bijbelquiz en het jaarlijkse
nieuwjaarsdiner.
Inmiddels zijn we alweer een paar activiteiten
verder en de M25 jongeren die zijn overgestapt zijn
enthousiast en hebben het samen met de Inside Out
jongeren prima naar hun zin, bij de activiteiten die zij
gezamenlijk ondernemen!
Bart van Leeuwen
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Kerstmarkt 2016

Jong voor oud

In december was het natuurlijk weer zover. De
jaarlijkse kerstmarkt! Na een paar maanden van
voorbereiding konden we weer van start. Naast de
markt was er ook een restaurant, een mini kermis
met snoepkraam en natuurlijk het kerststukjes
maken.

Op 29 januari vond voor de 2de keer dit jaar jong
voor oud plaats en ditmaal op de locatie Maria van
Eik en Duinen. De jongeren hebben dit jaar een
programma opgesteld rond de 4 jaargetijden. De 4
jaargetijden worden door de jongeren uitgebeeld
d.m.v. zang, sketches, improvisaties en toneel.
Tijdens de middag is er ook een quiz en een bingo.
De ouderen hebben weer van deze middag mogen
genieten!

We hebben het weekend weer hard gewerkt en
het resultaat mag er zijn. We hebben € 1.240,opgehaald. Dit bedrag zullen we in 2017 weer
besteden aan onze diaconale activiteiten.
We willen nogmaals alle mensen die weer gul
spullen hebben gedoneerd en alle mensen die de
kerstmarkt hebben bezocht, hartelijk danken!!!

Project het restaurant
Afgelopen zaterdag 14 januari, hebben wij voor
de 2de keer ons nieuwe restaurant geopend. Dit
keer was het thema Holland. De jongeren waren
al vanaf 14.00 uur druk bezig met het koken van
een driegangenmenu. Alle eters kwamen tussen
17:30 uur en 18:00 uur binnen en waren er
helemaal klaar voor. Na een opening met gebed,
werd het voorgerecht geserveerd. Groentesoep of
erwtensoep met stokbrood en kruidenboter. Na
dit heerlijke voorgerecht duurde het even voor het
hoofdgerecht kwam. En hoe kon het ook anders,
dat was stamppot. Er kon gekozen worden uit
andijviestamppot, hutspot of hete bliksem. En voor
degenen die alle stamppotten wilden proeven, was
er de mogelijkheid om van alle 3 de stamppotten
een beetje te krijgen. En natuurlijk mochten de
rookworsten en gehaktballen ook niet ontbreken.
Bij het nagerecht was de keuze tussen een vla trio of
banaan/karamelijs. En als afsluiter was er luxe koffie
of thee. Na het afsluiten van de maaltijd hebben we
gezamenlijk het themalied van Inside Out gezongen:
One Big Family. Het was weer een geslaagde maaltijd
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Op 5 maart zal Inside Out jong voor oud nogmaals
uitvoeren op een van de kerklocaties van de
parochie in Den Haag Noord en in mei zal dit
seizoen jong voor oud worden afgesloten op de
Emmauslocatie.

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

