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Redactioneel

In een verlaten gebied je vakantie 
doorbrengen, vaak is het voor veel mensen 
niet aantrekkelijk. Men gaat het liefst naar 
een gezellige, volle camping en vindt het niet 
erg als het strand op een zonnige dag overvol  
is. Als het maar gezellig is! Een gezellige tijd 
hebben met zijn allen, daar draait het toch 
om? Er zijn ook mensen die de rust opzoeken, 
dichtbij of veraf. Kleinschalige campings, 
verlaten stranden die er heus nog wel te 
vinden zijn, maar je moet het willen. Ik denk 
aan het TV programma “Naar het einde 
van de wereld” van Floortje Dessing, waar 
mensen er zelfs bewust voor kiezen om in de 
onbewoonde wereld te leven en te werken. 

Ging Jezus eigenlijk wel met vakantie? Nee, 
vakantie in die tijd was alleen voor de rijken 
weggelegd. Jezus ging dus niet met vakantie, 
maar vaak zocht Hij wel de rust en de stilte. 
Een mooi voorbeeld is, als Jezus gehoord 
heeft dat Johannes de Doper dood is. Zijn 
dood is voor Jezus aangrijpend en dat moet 
Hij verwerken, zoals zoveel mensen die in 
een rouwproces verwikkeld zijn. Hij gaat naar 
een eenzame plek en wil alleen zijn. Maar het 
lukt hem niet, de mensen vinden hem toch 
weer en in alle hectiek worden steeds weer 
zieken aangedragen die vragen om genezing. 
Maar dan stuurt Hij de mensen naar huis. 
De leerlingen gaan naar de overkant van het 
meer en pas dan komt Jezus aan zichzelf toe. 
Hij vindt de eenzaamheid, de afzondering. 
En die benut Hij voor contact met zijn Vader. 
Bij Hem vindt Jezus weer kracht, moed en 
energie om verder te gaan. Zo kan ook onze 

vakantie zijn om nieuwe kracht en moed te 
vinden. Nieuwe energie om er weer een heel 
jaar tegenaan te kunnen. Die energie kunnen 
wij vinden bij God. Als je naar de dagplanning 
van Jezus kijkt, zou je zeggen dat er voor deze 
stille momenten helemaal geen tijd was. Rust 
kreeg Hij bijna niet, maar Hij nam hem wel. De 
stilte krijgt bij Jezus een bijzondere wending in 
zijn laatste uren. De leerlingen had hij achter 
gelaten en in eenzaamheid en stilte bad hij 
in de hof van Getsemane, waar Hij overigens 
wel vaker kwam en Judas hem dus daar 
gemakkelijk kon vinden. In alle rust bad hij tot 
zijn Vader om kracht en energie. Er verscheen 
zelfs nog een engel om Hem extra kracht te 
geven, totdat Hij overgeleverd werd.

Energie en spirit 
proberen wij 
u weer mee te 
geven met deze 
zomer editie. 
Het is duidelijk 
komkommer-tijd 
op de redactie 
van de Spirit en 
het lijkt wel of 
onze parochie 
ook even tot 
rust komt. Richard schrijft over het hoogfeest 
van Pinksteren en neemt afscheid van onze 
parochie. Klemens Hayon stelt zich, als 
opvolger van Richard aan ons voor. Ook is er 
aandacht voor 2 jubilarissen; Pater Ben Pex en 
het koor Connection, zij hebben wat te vieren! 
Er is nieuws over de Abdijdag op 4 augustus in 
de Pastoor van Ars kerk en er wordt aandacht 
besteed aan de populaire zomerkampen van 
het Bisdom. Namens de redactie wens ik u 
een mooie zomer!

Peter Visser. 

Ging Jezus met vakantie?
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tel 070-3080414, email: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl 
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl
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Pastoraal Woord

Pinksteren ontstond uit 
het Joodse Wekenfeest 
(of Sjavoeot). Dit feest 
is ter herinnering aan 
de gebeurtenis bij de 
berg Sinaï, toen God aan 
Mozes de 10 geboden 
gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze 

een gelijkenis zagen met de neerdaling 
van de heilige Geest. In beide 
gevallen was er een vereniging 
met God. En precies op het 
joodse pinksterfeest werd de 
heilige Geest uitgestort over 

de volgelingen van Jezus zoals 
Jezus dat beloofd had. Door 

deze uitstorting van de heilige 
Geest werd de kerk van Christus 

geboren.  
Pinksteren als feest van de eerste oogst krijgt ook 
zijn vervulling. God heeft Zijn Zoon ‘gezaaid’ in de 
aarde. De goddelijke graankorrel is gestorven. De 
eerste oogst van dit Zaad vindt plaats op  het joodse 
Pinksterfeest waarbij de Kerk van Christus werd 
geboren uit de heilige Geest.

Pinksteren het feest van de communicatie!?
Pinksteren is het feest van de communicatie. 
En communicatie blijkt in onze wereld best een 
probleem te zijn. In onze geloofsgemeenschappen 
en de parochie als geheel ontbreekt het vaak aan 
communicatie. Wanneer we straks weer de grens 
overtrekken om op vakantie te gaan, dan merkt 
eenieder van ons het probleem van de communicatie 
al vrij snel. Het “Grüß Gott” van onze oosterburen 
en het “Buona Sera” in de Spaanstalige gebieden 
valt nog wel mee, maar als het verder gaat, wordt 
het lastiger. Wanneer we door onze multiculturele 
steden en dorpen lopen, dan horen we om ons heen 
allerlei talen waar geen touw aan vast te knopen is. 

Pinksteren het feest van de communica-
tie!? Wat is Pinksteren?
Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 
‘pentekostè’, dat vijftig betekent. Het is altijd 10 
dagen na Hemelvaart en de 50e dag na Pasen. 
We herdenken de neerdaling van de heilige 
Geest over de apostelen en het ontstaan van de 
Christelijke Kerk. 

Communiceren wordt dan heel moeilijk. Maar ook los 
van die ‘vreemde’ talen is het al lastig. Wat te denken 
van de taal die jongeren gebruiken. Het is een mix 
van allerlei woorden en afkortingen. Een taal die voor 
buitenstaanders niet meer te volgen valt.

Ons wordt door de evangelist Lucas op 
Pinksterzondag in de lezing uit de Handelingen 
van de Apostelen het ontstaan van de eerste 
christengemeenschap, de geboorte van de Kerk, 
geschetst. 

Ze staan plotseling in vuur en vlam. Waar het 
vandaan komt en waar het naartoe gaat? Geen 
idee, maar plotseling is het er: de bezieling, het 
enthousiasme, de geestdrift. Wat hier op Pinksteren 
gebeurde zou je een nieuw Pasen kunnen noemen: 
een nieuwe uittocht, hier begint iets nieuws, iets dat 
lijkt op het visioen van het komende Rijk van God 
vol van vrede en gerechtigheid voor iedere mens, 
waarover de profeten van Israël van oudsher hadden 
gedroomd en gesproken. 

In de Handelingen van de Apostelen 2:7-8 lezen wij: 
Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 
“Het zijn toch allemaal Galliërs die daar spreken? 
Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen 
moedertaal horen?” 

In de wereld waarin wij leven tref je vandaag de 
dag nogal wat communicatiestoornissen aan. Op 
verschillende plaatsen praten mensen niet meer met 
elkaar en staan ze met  wapens tegenover elkaar. 

Communicatiestoornissen komen ook voor in de kerk 
van Christus. Het lijkt soms wel of er een grauwsluier 
over de kerk hangt. We begrijpen elkaar niet altijd en 
wij willen elkaar soms niet begrijpen. Vaak staan onze 
verwachtingen van geloof en kerk(gemeenschap) 
dan ook diametraal tegenover elkaar. Behalve dat dit 
op termijn zal leiden tot interne verlamming, is één 
van de gevolgen ook, dat al het voor de buitenwacht 
aanstekelijk enthousiasme dreigt te doven. Maar de 
Kerk is er toch juist voor bedoeld ‘om mensen van alle 
talen, tongen en naties te brengen in de kring van het 
enthousiasme’ , in de kring van het leven vanuit en 
door het evangelie van de Levende, van Christus.

Het Pinksterverhaal zal ons weer vertellen dat 
God ons zijn Geest wil schenken om aan al die 
communicatiestoornissen een einde te maken. Een 
Geest die de volgelingen van Jezus op één spoor wil 
zetten, een spoor naar de mensen toe, een spoor 
dat bij God uitkomt. Een verhaal dat vertelt over 
een visioen dat werkelijkheid wordt, dat mensen 
hoe verschillend ook verbonden willen zijn door de 
Geestdrift van die eerste Pinksterdag en dat zij er 



4

Spirit

te bidden. Ik kan natuurlijk tegen de provinciaal 
zegen: “Ik wil niet, ik heb geen zin”. Dan denk ik 
aan de woorden van iemand: “Dan moet je maar 
zin maken”. Een priester is een medewerker van 
de congregatie en staat in dienst van de Kerk. 
Een priester staat niet in dienst van zichzelf. 
Gehoorzaamheid aan God en aan de congregatie is 
het allerhoogste in een religieus leven.

Maar ik moet daardoor wel veel loslaten en afscheid 
nemen van mensen die mij zeer dierbaar zijn en 
van een omgeving, een plekje op aarde, waar het 
goed wonen is. Loslaten wat je lief is, doet pijn. 
Mijn ervaring is: wij hebben niets blijvends in deze 
wereld. Ik heb in de parochie heel veel meegemaakt 
en geleerd van veel leuke mensen.

Als lid van de SVD communiteit zal ik deelnemen 
in een team van de Augustinus parochie met vier 
geloofsgemeenschappen. Het wordt een nieuwe 
uitdaging. Ik neem de herinnering mee. Ik wil niet 
achterom kijken. De toekomst ligt voor ons en ligt 
in Gods hand. Wat achter ons ligt is voorbij en komt 
niet meer terug! Ik wil niet zijn als de vrouw van Lot, 
die omkeek en in een zoutpilaar veranderde. Klamp 
je niet vast aan wat vroeger was, aan het oude, want 
je raakt versteend!

Tegen u kan ik alleen maar zeggen: “Blijf Jezus 
Christus trouw, blijf de Kerk trouw. Wees positief, 
wees opbouwend en laten we ons kruis manmoedig 
dragen”. Een kerk die bidt, een kerk die sacramenten 
viert, een kerk die dient. 

Ik wens u allen van harte Gods zegen toe.  Straks 
bent u van harte welkom in Breda Noord. Moge de 
vrede van Christus, de vrede die Christus is, altijd 
met ons zijn. 

Richard Lobo, pater

Wij zijn allemaal 
pelgrims onderweg. 
Wij komen veel 
mensen in onze 
pelgrimstocht 
tegen, die ons 
leven inspireren 
en bemoedigen. 
Er komt vaak een moment waar wij afscheid 
moeten nemen. Afscheid is vaak niet leuk. Na twee 
en een half jaar werkzaam te zijn geweest in de 
Parochie de Vier Evangelisten moet ik verder met 
mijn pelgrimstocht. Ik ben afgelopen jaar door 
mijn provinciale overste gevraagd de communiteit 
in Breda Noord te gaan versterken. Mijn eerste 
reactie was neen. Ik was zeker op dat moment niet 
bereid om een nieuwe uitdaging aan te gaan. In 
gebed, en na veel overleg, heb ik gemeend dat ik op 
het verzoek van de provinciaal moest ingaan. Het 
duurde maanden om deze weloverwogen beslissing 
te nemen.

Er zijn verschillende redenen om aan 
dit verzoek gehoor te geven. 
In de Kerk en door de Kerk heb ik mijn priester-
roeping ontvangen en ik heb daar met vreugde op 
geantwoord. Als de Kerk, en namens de congregatie 
de provinciaal mij nu roept voor een nieuwe functie 
dan moet ik daar serieus over nadenken. Ik heb 
tijd gekregen om erover na te denken en er voor 

Afscheids-
woorden

Na de 
afscheidswoorden 
van Richard wil ik mij 
aan u voorstellen.  Ik 
ben Klemens Hayon, 
geboren op 16 februari 
1969 in Ritaebang op 
het Indonesische eiland 
Solor-Oost (Flores).  
Ik ben in 1989 bij de 

samen op uit trekken om daar de hele bewoonde 
wereld in te doen delen.

Communiceren is moeilijk. Daarom is het goed dat 
het elk jaar weer Pinksteren wordt. Het feest van de 
communicatie. Het feest waarop ons wordt verteld: 
“Ze verstonden elkaar, ieder in zijn eigen taal.”

Richard Lobo, pater

Mag ik mij 
voorstellen
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SVD gekomen als noviciaat en tot priester gewijd 
op 5 september 1998. In mei 2001 ben in naar 
Nederland gezonden.

Ik kom uit een half vissers-, half boeren-familie. In 
de droge tijd ging mijn vader naar de zee en in de 
regentijd bewerkte hij het land. Deze levenswijze 
heeft ook mijn jeugd bepaald en is nog steeds 
actueel voor veel bewoners van het eiland Solor, 
Oost Flores. Als de oudste van vijf kinderen (vier 
jongens en een meisje) ben ik opgevoed met het 
idee om goed voor mijn broers en zus te zorgen. Van 
de oudste wordt verwacht dat hij participeert in de 
verantwoordelijkheid van de ouders voor het gezin. 
Dat hoort bij onze gewoonte, onze cultuur.

Mijn ouders hebben ons opgevoed in de katholieke 
traditie. Zowel godsdienstig als maatschappelijk 
waren zij met woord en daad een goed voorbeeld  
voor ons. Mijn vader wilde eigenlijk dat ik leraar zou 
worden om op die wijze de familie goed  te kunnen 
helpen. Maar ik wilde priester - missionaris worden. 

Op 5 september 1998 werd ik priester gewijd. Na 
enige parochie-ervaring ging ik naar West Timor 
toen er in Oost Timor een burgeroorlog heerste 
en er veel vluchtelingen naar Flores, West Timor 
en andere eilanden kwamen. Deze vluchtelingen 
hadden mensen nodig om hen te helpen, om hen 
naar veilige plaatsen te brengen, want velen van 
hen werden gezocht door de milities. Onder hen 
waren ook vele gewonden en zieken. Als lid van  het 
medische team van Flores zorgde ik voor mensen  
die medicijnen nodig hadden. Later werd ik gevraagd 
door UNHCR en IOM om lid van het evacuatieteam 
te worden om de vluchtelingen die terug wilden naar 
hun plaats van herkomst, uit het kamp te evacueren. 

In maart 2001 kreeg ik het visa dat ik naar Nederland 
mocht gaan. Op 1 mei 2001 kwam ik in Nederland 
aan en werd benoemd voor de Missionaire 
Leefgroep SVD, in Nieuwegein. Bij het ROC in Utrecht 
heb ik bijna acht maanden een taalcursus gevolgd. 
Intussen deed ik wat vrijwilligerswerk, onder 
andere voor de Algemene Hulpdienst Nieuwegein. 
Zo zorgde ik onder andere voor een gehandicapte 
vrouw. Bovendien ging ik elke zaterdag naar de 
Penitentiaire Inrichting Nieuwegein om aanwezig 
te zijn in de gebedsdienst, aandacht te schenken 
aan de gedetineerden en om naar hen te luisteren. 
Vanwege mijn verblijfsvergunning, die verlengd 
moest worden, moest ik stoppen.

Daarna liep ik stage in de Jozefparochie te Utrecht. 
Ik had mij op het buurtpastoraat geconcentreerd en 
mij niet beziggehouden met  binnenkerkelijke zaken 

zoals liturgie, etc. Buurtpastoraat is het pastoraat 
van nabijheid.  

In het begin ging het goed, maar mijn 
begeleidster werd ziek en daardoor had ik  in het 
parochiecentrum geen echte thuisbasis meer. Een 
thuisbasis is voor mij niet alleen een plek, maar 
het zijn vooral de mensen met wie ik mijn ervaring 
kan delen en gedachten kan uitwisselen. Ik nam 
daarna contact op met de deken van Utrecht. 
Na een gesprek met hem heeft de deken contact 
opgenomen met een pastoraalwerker in de Johannes 
de Doper- en Bernardus parochie in Hoograven. Daar 
heb ik zes maanden  pastorale activiteiten gedaan.

Daarna ging ik een Klinisch Pastoraal Vorming (KPV) 
volgen om goede methoden te leren kennen om 
niet alleen met de oren maar ook met het hart naar 
mensen te luisteren. De KPV is een intensieve cursus 
en een ware oefening in echte ontmoeting voor 
wie als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg 
of bij justitie wil werken. Het is ook nuttig voor veel 
anderen in en buiten de categoriale zielzorg. 

Na deze cursus heb ik het Antonius Ziekenhuis te 
Nieuwegein gevraagd of ik mee zou kunnen doen 
in het  team van de geestelijke verzorging. Vanwege  
bepaalde redenen, onder andere het niet hebben 
van een werkvergunning, werd ik alleen gevraagd  
als  oproepkracht voor het toedienen van de 
ziekenzalving. 

Omdat ik in het Antonius Ziekenhuis  alleen een 
oproepkracht was ging ik naar Tolsteeg te Utrecht. 
Daar bezocht ik elke dinsdag de bejaarden in het 
Woonzorgcentrum Tolsteeg als een vorm van 
pastorale nabijheid. ’s-Morgens bracht ik, samen 
met vrijwilligers van de Johannes de Doper en 
Bernardus parochie, de communie naar meer dan 
twintig personen. ’s-Middags bezocht ik  mensen op 
de gesloten afdeling. Ik gaf hun aandacht, gaf hun 
de hand, en bad met vijf personen die niet uit bed 
konden. 

In parochieverband was ik ingeroosterd als 
voorganger van de Heilige Drie-Eenheid, Nieuwegein 
en omgeving maar ik deed niet mee met het basis 
pastoraat. 

Naast mijn activiteiten te midden van de 
Indonesische Katholieke Gemeenschap (KKI), de 
oecumenische contacten met Indonesiërs van 
allerlei gezinnen en mijn aandeel in de weekend 
vieringen in de parochie werkte ik ook samen met 
Vluchtelingen Werk Nieuwegein en de Stichting 
Welzijn Nieuwegein (SWN). 
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Jubileumconcert Licht!
Koor Connection in samenwerking 
met Koninklijke Haagse Harmonie.

Koor Connection bestaat 25 jaar en 
geeft op 24 juni om 20.00 uur een 
jubileumconcert in de Emmauskerk 
aan de Leyweg 930. Het koor is voor 
dit jubileum een unieke samenwerking 
aangegaan met de Koninklijke Haagse 
Harmonie. Op het programma staan 
enkele speciaal voor koor en harmonie 
gearrangeerde stukken zoals de Missa 
Brevis van Jacob de Haan, maar ook 
bewerkte stukken zoals het Hallelujah van Leonard 
Cohen. Daarnaast zal het koor zelf ook enkele ‘lichte’ 
koorstukken ten gehore brengen. Het belooft een 
gevarieerd en bijzonder concert te worden waarin 
u muzikaal wordt meegenomen van zonsopgang tot 
sterrenlicht. U bent 24 juni van harte uitgenodigd 
om te komen luisteren. Toegang is gratis, met een 
vrijblijvende deurcollecte. 

Koor Connection zingt met veel enthousiasme 
tijdens vieringen in de parochie van de Vier 
Evangelisten en geregeld ook in de parochie van 
Maria Sterre der Zee. In november 1991 begon Koor 
Connection met een klein aantal jonge zangtalenten 
als jongerenkoor in de Pastoor van Ars. Nu, ruim 
25 jaar later, is het koor uitgegroeid tot een 
jongvolwassen koor in de leeftijd van 18-45 jaar, dat 
streeft naar hoge muzikale kwaliteit. 

Naast de maandelijkse vieringen heeft Koor 
Connection in de loop der jaren een heel scala aan 
muzikale activiteiten verzorgd. Geregeld nemen we 
deel aan korenfestivals en u heeft ons ook al twee 
keer in het theater kunnen treffen. Ook de televisie 
is voor ons geen onbekend terrein. Zo waren we te 
zien bij ‘Nederland Zingt’, namen we deel aan het 
tweede seizoen van ‘Korenslag’ en ondersteunden 
we een TV-mis vanuit de Heilige Jacobus de 
Meerdere. Daarnaast verhogen we al 25 jaar de 
feestvreugde tijdens belangrijke momenten in het 
leven van koorleden en vrienden door te zingen 
tijdens bruiloften en doopvieringen. We hopen u 
24 juni te ontvangen in de Emmauskerk voor een 
bijzondere muzikale ontmoeting. Weest Welkom!

Sinds mei 2010 zit ik in het provinciaal bestuur van 
de Nederlands/Belgische SVD Provincie. In het begin 
was het zwaar, want ik moest nog wennen aan een 
hele dag vergaderen. Maar langzamerhand ben ik 
nu gewend.  Vorig jaar, in mei 2016 ben ik  herkozen 
voor drie jaar. 

In september 2012 ben ik verplaatst naar 
Duivendrecht. Samen met drie medebroeders 
hebben wij een communiteit gevormd  in de pastorie 
naast de Urbanuskerk in Duivendrecht. Wij zijn 
benoemd als de leden van het pastorale team van 
de Regio Amsterdam Zuid-Oost, Amsterdam Oost en 
Duivendrecht -Diemen. 

Na drie jaar, op 1 oktober 2015 ben ik verhuisd naar 
de Schilderswijk Den Haag om onze communiteit 
te versterken omdat er enkele veranderingen 
waren.  Een van onze medebroeders die in Ursula-
Sion Delft werkzaam was als een van de leden van 
het pastoraal team, ging voorgoed terug naar zijn 
land. Ik ben gevraagd als zijn plaatsvervanger tot 
juni 2017. 

Na een gesprek van de provinciaal van de SVD met 
de staf van het bisdom Rotterdam krijg ik per 1 
september een nieuwe benoeming in de Parochie de 
Vier Evangelisten. Vooruitlopend hierop heb ik mij 
vast aan u voorgesteld op papier. 

Klemens Hayon, SVD

Wat:  Jubileumconcert Koor Connection i.s.m. 
Koninklijke Haagse Harmonie

Wanneer:  24 juni om 20.00 uur
Waar:  Emmauskerk, Leyweg 930 te Den Haag
Toegang:  gratis
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Het bisdom Rotterdam 
organiseert jaarlijks 
zomerkampen. Ga mee 
en beleef een week 
vol ontspanning, sport 
en spel, lol, inspiratie 
en geloof! De zomerkampen staan open voor 
iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de parochies 
van het bisdom Rotterdam en duren van zondag 16 
t/m zaterdag 22 juli, dat is de tweede week van de 
zomervakantie. 

Er zijn drie zomerkampen, die ingedeeld zijn op 
leeftijd.

Kinderkamp:  8-12 jaar  
 (€ 120,- per kind) in Amerongen

Tienerkamp:  13-14 jaar  
 (€ 130,- per tiener) in Lisse

Jongerenkamp:  15-17 jaar  
 (€ 140,- per jongere) in Roosendaal

De kampen zijn in scoutinggebouwen, op een mooie, 
vaak bosrijke, locatie in een prima omgeving. Er is 
sport, spel en activiteiten. De deelnemers worden in 
groepjes ingedeeld. In de groepjes worden spellen 
gedaan en wordt het thema verdiept. Het uitstapje 
is één van de hoogtepunten van de week. Het is 
vooral de gezelligheid en vriendschap onderling 
die de kampen zo leuk maken. Leonie (15): “Het 
zomerkamp is een week vol sportiviteit, spelletjes, 
zingen en lachen. Ieder jaar verheug ik me er 
ontzettend op.” 

Op de Zomerkampen wordt het katholieke geloof 
gedeeld. Er is een thema, ontleend aan een 
bijbelverhaal. Dit jaar is dat ‘Handen uit de mouwen’ 
waarin de werken van barmhartigheid centraal 
staan: iets goeds doen voor een ander naar het 
voorbeeld van Jezus. Dit thema wordt op ieder kamp 
creatief en aansprekend uitgewerkt. 

De genoemde prijs voor het kamp dekt alle kosten: 
verblijf, maaltijden en activiteiten. Kinderen, tieners 
en jongeren kunnen zich opgeven vóór 10 juni 2017. 

Meer informatie en een digitaal inschrijfformulier 
zijn te vinden op www.bisdomrotterdam.nl/
zomerkampen  of via pastoraledienstverlening@
bisdomrotterdam.nl 

Zomerkampen voor kinderen, 
tieners en jongeren uit de parochies 
van het bisdom

Daarom organiseren wij in 
dit Lutherjaar (1517-2017) de 
2e  ‘Abdijdag’ op zijn naamdag. 
De dag staat onder leiding van 
gastdominee Trinette Verhoeven (Den Haag) en 
gastpater Frans Vervooren ocd (Amsterdam) en 
heeft als thema: 

‘1 Petrus 2,1-10:  
het algemeen priesterschap der gelovigen’. 

Sámen zijn wij kerk en dat willen wij die dag samen 
vieren. Aanvang om 10.30u. Er wordt een lunch 
verzorgd; en na afloop een drankje en een hapje. 
Een [vrijwillige] bijdrage wordt op prijs gesteld.

10.00 uur: Kerk open, ontvangst met koffie

10.30 uur: OPENING  (door één van de leden van 
de pastoraatgroep) 

10.35 uur: PSALMGEBED 

10.45 uur: LEZING door ds Trinette Verhoeven 
getiteld: ‘Het algemeen priesterschap 
der gelovigen’.

11.30 uur: GEBED 

11.45 uur: EUCHARISTIEVIERING t.g.v. het 
naamfeest van de Pastoor van Ars; 
celebranten pater Richard Lobo en 
pater Frans Vervooren. 

13.00 uur: LUNCH 

14.00 uur: Enkele STATEMENTS over kerk-zijn 
door pater Vervooren, discussie 

14.30 uur: PLENAIR GESPREK 

14.50 uur:  AFSLUITING (door lid Pastoraatgroep)

14.55 uur: OECUMENISCHE VESPERS VAN DE 
DAG 

15.30 uur: FEESTELIJKE AFSLUITING VAN DEZE 
BEZINNINGSDAG

Pater Lobo SVD zal een deel van de dag meemaken, 
opdat u informeel afscheid van hem kunt nemen. 
Aanmelden bij i.giezeman@hetnet.nl, 06-53543665.

Abdijdag - vrijdag 4 augustus 2017
4 augustus is de sterfdag van de naamgever van ons 
kerkgebouw: de Heilige Johannes Maria Vianney, pastoor 
van het dorpje Ars, nabij Lyon. Hij 
is ook de patroonheilige van de 
parochiepriesters. ‘Barmhartigheid’ 
was zijn belangrijkste pastorale 
‘handelsmerk’. 



8

Spirit

Liturgisch rooster Emmaus
wijzigingen voorbehouden

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

Dag Datum Bijzonderheden Tijdstip type Voorganger Koor

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

za 01 jul 13e zondag door het jaar 13.00 uur E Lobo Leonardo Valiante

zo 02 jul 13e zondag door het jaar 10.00 uur E Lobo Emmauskoor Barnabas

wo 05 jul 10.00 uur E Lobo Emmauskoor Ed van 
Aken

za 08 jul 14e zondag door het jaar 13.00 uur  E  Lobo

zo 09 jul 14e zondag door het jaar 10.00 uur E Lobo Phoenixkoor Nico 
Vlasveld

wo 12 jul 10.00 uur E Dernee

za 15 jul 15e zondag door het jaar 13.00 uur W&C Toos Engel

zo 16 jul 15e zondag door het jaar 10.00 uur E van Waasdijk Emmauskoor Barnabas

wo 19 jul 10.00 uur E Dernee

za 22 jul 16e zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee

zo 23 jul 16e zondag door het jaar 10.00 uur E Dernee Emmauskoor Barnabas

wo 26 jul 10.00 uur E Dernee

za 29 jul 17e zondag door het jaar 13.00 uur E Lobo Leonardo Valiante

zo 30 jul 17e zondag door het jaar 10.00 uur W&C Kuhlmann Emmauskoor Barnabas

wo 02 aug 10.00 uur E Dernee

za 05 aug 18e zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante

zo 06 aug 18e zondag door het jaar 10.00 uur W&C Ria Scholtes Meidenkoor

wo 09 aug 10.00 uur E Dernee Emmauskoor Ed van 
Aken

za 12 aug 19e zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante

zo 13 aug 19e zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Phoenixkoor Nico 
Vlasveld

ma 15 aug Maria Tenhemelopneming 
hoogfeest

10.00 uur W&G The/Kramps Mariaviering

ma 15 aug Maria Tenhemelopneming 
hoogfeest (med)

19.00 uur E Allen (MED)

wo 17 aug 10.00 uur E

za 19 aug 20e zondag door het jaar 13.00 uur E Lobo Leonardo Valiante

zo 20 aug 20e zondag door het jaar 10.00 uur E Pex Emmauskoor Barnabas

wo 25 aug 10.00 uur E Dernee
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za 26 aug 21e zondag door het jaar 
�:missie verkeersmiddelen 
actie/ miva

10.00 uur 10.00 
uur

Dernee Leonardo Valiante

zo 27 sep 21e zondag door het jaar 
�:missie verkeersmiddelen 
actie/ miva

10.00 uur E Lobo Emmauskoor Barnabas

wo 31 aug 10.00 uur E Dernee

za 01 sep 22e zondag door het jaar 13.00 uur E Lobo Leonardo Valiante

zo 02 sep 22e zondag door het jaar 10.00 uur W&C Wielzen Meidenkoor Cathia 
Alkema

wo 06 sep 10.00 uur E Dernee Emmauskoor Ed van 
Aken

za 09 sep 23e zondag door het jaar, 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante

zo 10 sep 23e zondag door het jaar 10.00 uur E Groenewegen Phoenixkoor Nico 
Vlasveld

wo 13 sep 10.00 uur E Dernee

za 16 sep 24e zondag door het jaar 13.00 uur W&C van Adrichem Leonardo Valiante

zo 17 sep 24e zondag door het jaar 10.00 uur E Pex Emmauskoor Barnabas

wo 20 sep  10.00 uur E Dernee

za 23 sep 25e zondag door het jaar  
�: vredesweekcollecte

13.00 uur E Hayon/Kuhlmann Leonardo Valiante

zo 24 sep 25e zondag door het jaar  
�: vredesweekcollecte

10.00 uur E Hayon/Kuhlmann Emmauskoor Barnabas

wo 27 sep 10.00 uur E Dernee

za 30 sep 26e zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante

zo 01 okt 26e zondag door het jaar 10.00 uur E Lobo Meidenkoor Cathia 
Alkema

Bewust van ons 
verleden slaan wij 
in het heden de 
handen ineen om 
gezamenlijk de 
toekomst in te gaan 
als vrije mensen.

1 Juli Oecumenische 
Emancipatieviering
De Haagse Gemeenschap van kerken (HGK) 
nodigt u uit voor 
het herdenken van 
het Nederlands 
slavernij verleden 
en het feestelijke 
vieren van 
een gedeelde 
toekomst in 
vrijheid.

Datum: zaterdag 1 juli 2017

Tijd: 11.00 uur

Locatie: Heilige Familiekerk 
Kamperfoelieplein 29, 
Den Haag

Bereikbaar vanaf Den Haag CS met 
RR 3, uitstappen halte Goudenregenstraat;

RR 2, uitstappen halte Kamperfoeliestraat;

Bereikbaar vanaf Den Haag HS met: 
tram 12, uitstappen halte Goudenregenstraat

Deze herdenkingsdienst wordt u aangeboden door 
de HGK, met medewerking van de koren Afimo en 
VocAnimo.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
in de ontmoetingsruimte van de kerk, onder het 
genot van een hapje en een drankje.
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Liturgisch rooster Maria van Eik en Duinen
wijzigingen voorbehouden

Dag Datum Bijzonderheden Tijdstip Type Voorganger Koor

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: bestemmingscollecte naast de reguliere collecte

za 1 jul 13e zondag door het jaar 13.00 uur E van Waasdijk Samenzang

zo 2 jul 13e zondag door het jaar 10.00 uur W&C Kuhlmann   Gezinskoor

za 8 jul 14e zondag door het jaar 13.00 uur E van Waasdijk Gezinskoor

zo 9 jul 14e zondag door het jaar 10.00 uur W&C van Adrichem Deo Sacrum

za 15 jul 15e zondag door het jaar 13.00 uur E Lobo Samenzang

zo 16 jul 15e zondag door het jaar 10.00 uur E Groenewegen Deo Sacrum

za 22 jul 16e zondag door het jaar 13.00 uur E Lobo Samenzang

zo 23 jul 16e zondag door het jaar 10.00 uur E van Waasdijk Deo Sacrum

za 29 jul 17e zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Samenzang

zo 30 jul 17e zondag door het jaar 10.00 uur E Groenewegen Deo Sacrum

za 5 aug 18e zondag door het jaar 13.00 uur E van Waasdijk Samenzang

zo 6 aug 18e zondag door het jaar 10.00 uur E Pex Deo Sacrum

za 12 aug 19e zondag door het jaar 13.00 uur E Lobo Samenzang

zo 13 aug 19e zondag door het jaar 10.00 uur W&C Kuhlmann   Kantorij

di 15 aug Maria Ten Hemelopneming 19.00 uur E Allen Deo Sacrum

za 19 aug 20e zondag door het jaar 13.00 uur E Wielzen Samenzang

zo 20 aug 20e zondag door het jaar 10.00 uur E Groenewegen Cantor

za 26 aug 21e zondag door het jaar 13.00 uur E Lobo Gezinskoor

zo 27 aug 21e zondag door het jaar 10.00 uur E Dernee Deo Sacrum

za 2 sep 22e zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Samenzang

zo 3 sep 22e zondag door het jaar 
Kinderzegen

10.00 uur E Dernee/v. Adrichem Gezinskoor

za 9 sep 23e zondag door het jaar 13.00 uur E Lobo Gezinskoor

zo 10 sep Ziekenzondag 10.00 uur E Lobo Deo Sacrum

za 16 sep 24e zondag door het jaar 13.00 uur E Lobo Samenzang

zo 17 sep 24e zondag door het jaar 10.00 uur E Groenewegen Cantor

za 23 sep 25e zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Gezinskoor

zo 24 sep 25e zondag door het jaar 10.00 uur W&C Ria Scholtes Kantorij

za 30 sep 26e zondag door het jaar 13.00 uur E Hayon Samenzang
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Liturgisch rooster Pastoor van Ars
wijzigingen voorbehouden

Dag Datum Bijzonderheden Tijd TYPE Voorganger Koor

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:  bestemmingscollecte naast de reguliere collecte

za 1 jul 13e zondag door het jaar 19.00 uur E Vervooren
zo 2 jul 13e zondag door het jaar 10.30 uur E Vervooren Phoenix
za 8 jul 14e zondag door het jaar 19.00 uur E Lobo 
zo 9 jul 14e zondag door het jaar 10.30 uur E van Waasdijk Connection
za 15 jul 15e zondag door het jaar 19.00 uur E van Waasdijk
zo 16 jul 15e zondag door het jaar 10.30 uur W&C Wielzen
za 22 jul 16e zondag door het jaar 19.00 uur E Lobo 
zo 23 jul 16e zondag door het jaar 10.30 uur E Lobo Nico Vlasveld orgel
za 29 jul 17e zondag door het jaar 19.00 uur E van Waasdijk
zo 30 jul 17e zondag door het jaar 10.30 uur E Lobo Nico Vlasveld orgel
za 5 aug 18e zondag door het jaar 19.00 uur E Vervooren
zo 6 aug 18e zondag door het jaar 10.30 uur E Vervooren Nico Vlasveld orgel
za 12 aug 19e zondag door het jaar 19.00 uur E Lobo 
zo 13 aug 19e zondag door het jaar 10.30 uur E Lobo Nico Vlasveld orgel
za 19 aug 20e zondag door het jaar 19.00 uur E Lobo 
zo 20 aug 20e zondag door het jaar 10.30 uur R Lobo/v. Adrichem Leo Hartman orgel
za 26 aug 21e zondag door het jaar 19.00 uur E Lobo
zo 27 aug 21e zondag door het jaar 10.30 uur W&C van Adrichem
za 2 sep 22e zondag door het jaar 19.00 uur E Lobo
zo 3 sep 22e zondag door het jaar 10.30 uur E Vervooren Cantate Domino
za 9 sep 23e zondag door het jaar 19.00 uur E Lobo
zo 10 sep 23e zondag door het jaar 10.30 uur E van Waasdijk/ 

Kuhlmann
Connection

za 16 sep 24e zondag door het jaar 19.00 uur E van Waasdijk
zo 17 sep 24e zondag door het jaar 10.30 uur E Vic. L. van Deelen 

Lobo/Hayon
Phoenix

za 23 sep 25e zondag door het jaar 19.00 uur E Hayon
zo 24 sep 25e zondag door het jaar 10.30 uur E Dernee parochiekoor
za 30 sep 26e Zondag door het jaar 19.00 uur E van Waasdijk
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Liturgisch rooster Titus Brandsma
wijzigingen voorbehouden

Dag Datum Bijzonderheden tijd Voorganger Koor

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: bestemmingscollecte naast de reguliere collecte

zo 2 jul 13e zondag door het jaar 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor
zo 9 jul 14e zondag door het jaar 10.30 uur WC Kuhlmann Caritaskoor
zo 16 jul 15e zondag door het jaar 10.30 uur E Lobo Caritaskoor
zo 23 jul 16e zondag door het jaar 10.30 uur E Groenewegen Caritaskoor
zo 30 jul 17e zondag door het jaar 10.30 uur E Dernee Caritaskoor
zo 6 aug 18e zondag door het jaar 10.30 uur E van Campen Caritaskoor
zo 13 aug 19e zondag door het jaar 10.30 uur E van Waasdijk Caritaskoor
zo 20 aug 20e zondag door het jaar 10.30 uur WC Wielzen Caritaskoor
zo 27 aug 21e zondag door het jaar 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor
zo 3 sep 22e zondag door het jaar 10.30 uur E Lobo Titus Brandsmakoor
zo 10 sep 23e zondag door het jaar 10.30 uur E Dernee VocAnimo
zo 17 sep 24e zondag door het jaar     
zo 24 sep 25e zondag door het jaar 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor

Ben wil uitdrukkelijk géén cadeaus. Wèl wil hij graag 
uw giften ontvangen. De opbrengst zal worden 
besteed voor ‘Christenen in nood in Pakistan’. Zoals 
u wellicht weet was Ben na zijn Priesterwijding 
Missionaris in Pakistan.

Wij hopen dat velen bereid zullen zijn die nood 
te helpen lenigen. U kunt uw bijdrage storten op 
bankrekening NL35INGB0004316181 t.n.v. Parochie 
de Vier Evangelisten, beheercie. Titus Brandsma, 
onder vermelding van Christenen in nood.

Wij hopen op een mooi  
feest.

Beheercommissie  
Titus Brandsma

Op 29 juni aanstaande is het   50 jaar geleden dat 
Ben Pex tot priester werd gewijd in de orde van de 
Missionarissen van Mill Hill.

Op zondag 2 juli 2017 zal dit feest gevierd worden in 
de H. Familiekerk.

Om 10.30 uur gaat de jubilaris voor in een plechtige 
eucharistieviering.

Na de viering is er in de ontmoetingsruimte van de 
kerk een feestelijke ontvangst - met koffie, thee, 
hapjes en drankjes – waar u Ben persoonlijk kunt 
feliciteren.

Gouden Priesterjubileum  
Pater Ben Pex
(emeritus pastoor van de voormalige Titus 
Brandsma Parochie)

50
priester
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De idee van een kerkproeverij is overgewaaid uit 
Engeland en inmiddels in meerdere landen opgezet. 
Het begon in 2014 met een initiatief van Michael 
Harvey, vanuit de Anglicaanse kerk in Manchester. 
Samen met anderen bedacht hij als eerste de actie 

Back to Church Sunday. Deze actie verspreidde 
zich snel in de Engelstalige wereld en is inmiddels 
overgewaaid naar het Europese vasteland. 

In het oorspronkelijk concept was de actie duidelijk 
gericht op kerkverlaters. Het doel was om te komen 
tot een hernieuwd engagement van deze groep met 
de kerk die zij de rug hadden toegekeerd. Dat werkte 
ten dele, want 15 procent van de uitgenodigden 
keerde ook daadwerkelijk terug. Hierover schreef 
Michael Harvey, de initiatiefnemer, een inspirerend 
boek dat inmiddels in het Nederlands is vertaald 
onder de titel: ‘Meer dan welkom!’, met als 
ondertitel ‘Samen werken aan een uitnodigende 
kerk’. Dit boek staat centraal bij de landelijke 
campagne ‘Kerkproeverij’.

In Nederland en Vlaanderen is eerder een 
soortgelijk initiatief genomen, maar dat bleef 
steken op het theoretisch niveau in de vorm 

van volwassenencatechese. Daarvoor werd het 
werkboek ‘Opnieuw beginnen’ van Leo Tanner 

en Klemens Armbruster uit het Duits vertaald en 
uitgegeven bij Halewijn. Dit boek is geschreven voor 
volwassenen die hun geloof willen revitaliseren. De 
tekst is gebaseerd op een methode die in Oostenrijk, 
Duitsland en Zwitserland bijzonder succesvol is 
gebleken en nu ook in Nederland en Vlaanderen 
wordt gepromoot.

De campagne Kerkproeverij gaat een stap verder. 
Daar zijn gewone gelovigen de dragers. Zij worden 
uitgedaagd om Kerkproeverij tot een succes te 
maken. Idee is, dat mensen uit de plaatselijke 
parochie en gemeente iemand uit de eigen 
kring uitnodigen die weinig vertrouwd is met 
de kerk en het best wel leuk vindt om samen 
met iemand anders een keer een kerkdienst 
te bezoeken. Inmiddels hebben zo’n twintig 
kerkelijke gemeenschappen (Rooms-katholieke 
en verschillende Protestantse denominaties) zich 
aangemeld. 

Onze parochie doet mee aan deze landelijke 
campagne op 10 september. Iedere parochiaan/
kerkganger wordt gevraagd iemand mee te nemen 
naar de viering in een van onze vier kerken. Dat kan 
een buurman/-vrouw, familielid, kleinkind, vriend(in) 
of kennis zijn. Dan zijn wij niet alleen een gastvrije 
kerk, maar ook een uitnodigende kerk.

Duncan Wielzen, pastoraal werker

Kerkproeverij 2017

Onder de naam ‘Kerkproeverij 2017’ is onlangs een 
landelijke campagne van start gegaan om mensen te laten 
‘proeven’ van de kerk. Deze campagne wordt ondersteund 
door de Raad van Kerken in Nederland. Het doel van deze 
campagne is dat kerkgangers erop uit gaan en iemand uit 
hun omgeving persoonlijk uitnodigen om in het weekend 
van 9 en 10 september een kerkdienst mee te vieren. 
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Katholieke wortels
Deze vragen vormen het uitganspunt van mijn 
gesprek met Peter-Paul Akkermans van de 
Parkietschool. De school ligt  aan de Parkietlaan 1 in 
de Vogelwijk. Ze dankt haar naam aan deze ligging. 
Vroeger heette de school de St. Theresiaschool 
en was ze de parochieschool (jongensschool) van 
de kerk van het Allerheiligst Sacrament aan de 
Sportlaan. In diezelfde wijk stond vroeger ook 
een meisjesschool, Mariaschool geheten, aan de 
Haviklaan. Deze werd geleid door de zusters van 
het H. Hart uit Veldhoven. In 1971 werden beide 
scholen samengevoegd tot de huidige basisschool. 
Maar het gebouw van de Parkietschool is veel ouder. 
Het dateert uit 1926. Vorig jaar werd het 90-jarig 
bestaan gevierd.

School identiteit
De school profileert zich naar de samenleving als 
‘katholieke basisschool’.  De schoolgids vermeldt 
hierover: “Onze school is een Rooms-Katholieke 
basisschool, die uitgaat van christelijke waarden en 
normen. Dit betekent, dat we ook open staan voor 
mensen met een andere levensovertuiging.” Deze 

Katholiek onderwijs op  
r.-k. basisschool De Parkiet

In gesprek met Peter-Paul Akkermans, 
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? 

boodschap krijgen ouders te horen wanneer ze hun 
kind aanmelden bij de school. Peter-Paul Akkermans 
hierover: “…daar praat ik met de nieuwe ouders 
over, in die zin dat ik ze probeer uit te leggen wat 
het katholiek zijn nu nog betekent voor de school, 
omdat de hele wereld om ons heen, in de afgelopen 
jaren natuurlijk heel anders is geworden. Was het 
zo dat ik vijftien jaar geleden nog voor 70 % van 
de inschrijfformulieren kon aantonen dat kinderen 
uit een katholiek nest kwamen, of christelijk, dat is 
niet meer zo. Dat is bijna geen issue mee. Maar in 
onze katholieke school blijven wel een aantal zaken 
zichtbaar. En dat beschrijf ik dan ook aan de ouders. 
Dan noem ik op dat we aan Palmpasen meedoen. 
En aan Pasen. Dat we Kerstmis uitgebreid vieren. Ik 
noem ook apart nog de Eerste Communie, hoewel 
daar heel weinig kinderen aan meedoen.  Tijdens de 
rondleiding sta ik ook altijd even stil bij de afbeelding 
van Maria in de hal van de school. Ook spreek ik over 
de methode Trefwoord die wij op school gebruiken. 
Trefwoord gaat uit van verhalen uit het oude en 
nieuwe testament waarover met kinderen wordt 
gesproken. Het gaat over filosofische vraagstukken 
die met kinderen worden besproken. Maar het 
sluit ook aan bij de gebeurtenissen uit andere 
wereldgodsdiensten. Dat betekent dat je vanuit die 
methode verbindingen kunt leggen met die andere 
wereldgodsdiensten. Daarover wisselen we dan van 
gedachten met onze kinderen.”

Waarden
Volgens dhr. Akkermans vinden ouders, zelfs als ze 
geen kerkelijke binding (meer) hebben het belangrijk 
dat de school belang hecht aan christelijke waarden 
en normen. “Ouders hechten ongelooflijk veel 
aan waarden. Die willen niets liever dat er een 
prettige school is voor kinderen waarin respect naar 
elkaar toe wordt geuit, waarin ze vriendelijk zijn 
voor elkaar, zeg maar de uitgangspunten van het 
christelijk geloof.”

De school hanteert dezelfde waarden en 
uitgangspunten zoals uiteengezet door het bestuur 
van het Lucas Onderwijs. Die zijn in oorsprong 
ontleend aan de traditie van de christelijke 
geloofsgemeenschap. “Daar wordt het woord 
‘naastenliefde’ bijvoorbeeld, heel nadrukkelijk 
benoemd… Men heeft uitgangspunten beschreven, 
waarvan men vindt dat het op de scholen moet 
worden uitgedragen. En eigenlijk doe je dat 
automatisch natuurlijk al, want je probeert die 
kinderen tot fatsoenlijke mensen op te voeden. En 
daar horen al dat soort termen die ik eerder noemde 
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Helaas is dit allemaal wat minder geworden al heb 
ik nog steeds collega’s die samen met de kinderen 
naar jou toe gaan en de katholieke kerk bezoeken, 

of men bezoekt de moskee of een synagoge. Dus op 
zo’n manier proberen wij dat ontmoetingsonderwijs 

enige vorm te geven. Maar dit is wel weer een 
aandachtspuntje. Een aantal jaren geleden was 
het de Gemeente die echt veel moeite deed 
om scholen bij elkaar te brengen; om kinderen 
van verschillende achtergronden elkaar te laten 
ontmoeten. Daar gaf men ook geld voor … Dan kon 
je ook gemeenschappelijk activiteiten met elkaar 
doen, je kon via het digitale systeem met elkaar in 
contact komen. Wij hadden toen een samenwerking 
met de toenmalige Savelbergschool. Die bestaat 
niet meer, en die samenwerking heeft helaas ook 
maar een jaar geduurd. Hun visie op omgaan met 
kinderen was totaal anders dan de onze. En dat liep 
dus eigenlijk niet goed. En daarmee werd dat stukje 
dat gestimuleerd werd vanuit de Gemeente om 
ontmoetingsonderwijs te bewerkstellingen, helaas te 
snel stopgezet.”

natuurlijk ook bij… En ik vind ook, dat is ook een echt 
schooluitgangspunt, dat we in principe openstaan 
voor iedereen.”

Intercultureel onderwijs
Via intercultureel onderwijs probeert de school 
leerlingen kennis te laten maken met andere 
culturen en andere gewoonten. Op die manier wil 
zij eraan bijdragen dat leerlingen zich ontwikkelen 
tot tolerante wereldburgers. Want het ligt niet 
direct voor de hand dat leerlingen van de school, 
vanzelfsprekend in aanraking komen met andere 
culturen en godsdiensten. De Parkiet is een 
overwegend witte school. Leerlingen komen uit de 
directe omgeving van de school in de Vogelwijk. 
In de klassen zitten amper leerlingen die met het 
Suikerfeest vrij zijn, of Divali vieren vanuit het 
hindoeïsme. “Dan moet je dus zelf gaan kijken hoe 
we onze kinderen daarmee in contact laten komen,” 
benadrukt dhr. Akkermans. “Daarom hebben wij al 
heel lang geleden besloten om een maand in het 
schooljaar te nemen – dat is meestal de maand 
januari, een beetje doorlopend naar februari – 
dat wij een ‘interculturele maand’ noemen. We 
hebben met elkaar vastgesteld dat elke groep een 
wereldgodsdienst dan bespreekt. Dit kan aan de 
hand van thema’s als feesten, geboorte of wonen.  
In groep 8 gaat het dan over het hindoeïsme; groep 
7 heeft het over de islam; groep 6 heeft het over 
het jodendom; het boeddhisme komt ook wel aan 
de orde, zij het wat minder; en de andere groepen 
bespreken het christendom, en dan zo breed 
mogelijk. 

Ontmoetingsonderwijs
Hoewel het intercultureel onderwijs via de methode 
Trefwoord kinderen kennis laat maken met andere 
wereldgodsdiensten en wij een zg. interculturele 
maand hebben, leidt dat nog niet persé tot concrete 
ontmoetingen met allochtone leerlingen. Dhr. 
Akkermans over deze ontmoetingen: “Kijk, dat zou 
het mooiste zijn. Wat zou het prachtig zijn als het 
ontmoeten in deze lessen centraal staat. Maar ik 
vind dat dat een beetje is blijven steken. Een aantal 
jaren geleden was het meer vanzelfsprekend dat 
ontmoetingsonderwijs ook zichtbaar gemaakt werd. 
Dus gingen de kinderen bij het behandelen van 
een thema naar de Haagse markt om met mensen 
in gesprek te gaan. Je zag onze leerlingen bijv. 
voorbijgangers en marktlui interviewen.  Ik heb een 
leerkracht gehad die contacten had met een andere 
school, waardoor kinderen met elkaar in aanraking 
kwamen. Want dat is het allerbelangrijkste. 
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Multicultureel project
Via het multicultureel project wordt best geprobeerd 
het ontmoetingsonderwijs gestalte te geven. Maar 
leerkrachten bepalen zelf hoever zij daarmee willen 
gaan. Zij worden niet gedwongen om stappen te 
nemen die tot ontmoeting leiden tussen leerlingen 
van verschillende culturen en godsdiensten. “Maar,” 
voegt dhr. Akkermans eraan toe, “ik waardeer wel 
de collega’s die die stappen wel nemen. Kortom 
verplicht is het daadwerkelijke ontmoeten dus niet 
als een wereldgodsdienst wordt besproken maar 
de wens is: ‘zorg dat er iets van een teken van 
ontmoeting zichtbaar is.’ 

Verwachtingen van ouders
Wat verwachten ouders van een katholieke school? 
In hoeverre hechten zij belang aan katholiek 
onderwijs en wat houdt dat volgens hen in? Deze 
vragen kwamen zo’n acht jaar geleden bij de 
aanmelding van een nieuwe leerling nog nadrukkelijk 
ter sprake. “Dat waren ook de momenten waarop 
we weleens met ouders gingen praten over de 
katholieke uitgangspunten van de school… Ik 
heb het gevoel dat het tegenwoordig bijna voor 
niemand meer een rol speelt. Dus dat is misschien 
een treurige constatering, maar er zijn hier, in de 
gesprekken die ik met ouders voer, nauwelijks 
nog ouders die daar nog de nadruk op leggen. 
Als ik uitleg dat verhalen uit het oude en nieuwe 
testament vanuit onze methode Trefwoord worden 
verteld, is het antwoord dat ik altijd krijg: ‘Nou, jullie 
zijn een katholieke school, wij vinden het fijn als 
kinderen daar iets van meekrijgen; of ouders zeggen: 
‘Het is goed als jullie af en toe wat verhalen uit de 
Bijbel vertellen.’ En daar houdt het eigenlijk mee op. 
En zo is het ook wat betreft Kerstmis, Palmpasen, 
eerste communie. Ik denk dat 95 % van de ouders dit 
soort activiteiten zien als een schoolactiviteit, dan 
dat ze het koppelen aan hun katholieke achtergrond. 
En dat was vroeger echt anders. Dus dat gaat echt 
wel degelijk een hele andere richting op.”

Duncan Wielzen, pastoraal werker

Haal eens een SVD-er in huis
door: Wim van der Steen

Voor mij was de orde SVD tot een jaar of drie 
eigenlijk onbekend. Ik wist wel dat er in Steyl, bij 
Venlo, aan de rivier De Maas drie kloosters staan. 
Een mooie plek, maar welke religieuzen daar 
woonden? 

SVD: Gezelschap van het Goddelijk Woord
De letters SVD zijn voor mij enigszins betekenisvol 
geworden sinds Pater Avin Kunnekkadan deel is 
gaan uitmaken van het pastoraal team van Parochie 
De Goede Herder. Dat is me helemaal duidelijk 
geworden vanaf het moment dat ik pater Avin mocht 
gaan helpen als vrijwilliger. In het kader bij dit artikel 
vindt u kort samengevat waar de SVD voor staat en 
wat deze doet. 

Buitenlandse missionarissen
De stroom van Nederlandse SVD paters en broeders 
is bijna opgedroogd. In de missielanden echter 
wordt nu geoogst wat ooit gezaaid is. In de wereld 
speelt de SVD als orde een rol van betekenis. 
Halverwege de jaren 90 is besloten om ook in 
landen als Nederland en België aanwezig te blijven. 
Vanaf dat moment zijn buitenlandse paters vanuit 
de traditionele missielanden naar onder meer 
Nederland en België gekomen. 

Doel van de aanwezigheid van buitenlandse paters 
in Nederland en België is, kort gezegd, het volgende. 
De paters willen een deel van hun tijd actief zijn als 
parochiepastor in de diocesane parochies. Een ander 
deel van hun tijd willen ze missionair bezig zijn. Ze 
richten zich daarbij op bijvoorbeeld kanslozen, dak- 
en thuislozen, vluchtelingen, vergeten groepen in 
onze samenleving, anders-gelovigen en op mensen 
die op zoek zijn naar spiritualiteit maar die niet meer 
binnen de traditionele kerk vinden. Ook willen ze 
actief zijn voor de verschillende migrantengroepen 
op diverse plaatsen in Nederland: Indonesiërs, 
Franstaligen, Filipijnen, Chinezen, internationale 
studenten. Last but not least zijn hun activiteiten 
gericht op het ontwikkelen van een lekenbeweging: 
een groep mensen, leken, die zich betrokken 
voelt bij het werk van de SVD en daarin ook wil 
participeren.

Taalstudie en inburgering
Inmiddels zijn er zo’n zestien buitenlandse SVD-
paters in Nederland. Gepland is dat er in de loop van 
dit jaar en begin volgend jaar nog zo’n drie tot vier 
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Geopend:

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

'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 
** Lid van branche organisatie Pro Voet 



19

SpiritYoung Spirit

SVD staat voor Sociatas Verbi Divini: 
Gezelschap van het Goddelijke 
Woord. De orde is opgericht in 
1875 door Arnold Janssen (in 2003 
door Paus Johannes Paulus II zalig 
verklaard). 
Vanuit Nederland hebben sinds die tijd meer dan 
500 mannen zich als pater of broeder ingezet in een 
van de missielanden waar de SVD actief is.  
Momenteel bestaat de Nederlands-Belgische 
provincie uit zo’n 60 leden met tien verschillende 
nationaliteiten. SVD-missionarissen uit de oude 
missiegebieden komen nu naar Nederland om zich 
in te zetten voor de maatschappelijke/missionaire 
projecten die de SVD initieert voor bijvoorbeeld 
vluchtelingen, dak- en thuislozen en voor 
Parochiewerk in Nederland. Naast het missiehuis 

Teteringen heeft de NEB-provincie 
nog interculturele missionaire 

communiteiten in Leuven, 
Montenau, Nieuwegein, Den Haag, 

Duivendrecht, Schiedam en Breda.

paters bijkomen. In de toekomst zal het aantal zich 
langzaamaan uitbreiden, ook, naar men hoopt, met 
enkele Broeders van de SVD.

Net als alle buitenlanders moeten de paters 
voldoen aan eisen voor wat betreft de kennis van 
de Nederlandse taal en wat betreft inburgering. 
Pas wanneer aan deze eisen voldaan is, krijgen de 
paters een langdurige verblijfsvergunning en een 
werkvergunning. Voor het werk van de paters is 
het daarnaast van belang dat ook kerkelijk gezien 
sprake is van inburgering: op de hoogte zijn van hoe 
de Rooms katholieke kerk in Nederland zijn vorm 
en inhoud heeft. De taalstudie en inburgering kost 
veel tijd en energie. Betrokken vrijwilligers zouden 
hier een handje bij kunnen helpen, waardoor de 
taalstudie en inburgering beter en sneller zou 
kunnen gaan en de paters eerder inzetbaar zouden 
kunnen zijn.

Haal eens een SVD-er in huis
Hoe zou die hulp er uit kunnen zien? Bijvoorbeeld 
door een van de paters een periode (een paar 
dagen, week, twee weken) in huis op te nemen. In 
huis en omgeving wordt dan veel Nederlands met de 
pater gesproken. Bijvoorbeeld door een deel van de 
(culturele) inburgering op u te nemen: bezoekjes aan 
grote steden maar ook dorpen in Nederland, musea, 
dierentuin, kerken, het Binnenhof, noem maar 
op. Bijvoorbeeld door op afstand via e-mail met 
paters te corresponderen, teksten (als bijvoorbeeld 
een preek) te corrigeren. Kortom: er zijn veel 
mogelijkheden. En de gemaakte onkosten worden, 
wanneer nodig, natuurlijk vergoed. 

Wilt u als vrijwilliger de SVD helpen? Hierbij of 
bij iets anders? Neem dan eens contact op met 
pater Avin Kunnekkadan, provinciaal (ispavin@
gmail.com of 06-12555768), of Wim van der Steen 
(w.vandersteen@svdneb.nl). We spreken dan graag 
met u verder.
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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 

Young Spirit

KidSpirit wordt geleid door een netwerk van meer 
dan 60 jeugdredacteurs in zes landen. De thuisbasis 
van de redactie ligt in New York. De redactie besluit 
over de kwartaalthema’s van het tijdschrift, stelt de 
redactionele agenda op en bespreekt vraagstukken 
die van betekenis zijn voor haar eigen missie.

KidSpirit werkt sinds haar oprichting in 2008 
samen met honderden jonge schrijvers, artiesten 
en dichters uit 18 landen. Kinderen ontvangen op 
hun bijdrage feedback, opmerkingen en suggesties 
voordat hun werk wordt gepubliceerd. Daarnaast 
biedt KidSpirit een webplatform voor jeugdstemmen 
die jaarlijks ongeveer 150.000 lezers uit 180 landen 
bereiken. KidSpirit-medewerkers en redacteuren 
besluiten jaarlijks tot vier kwesties, waar voor 
elk een eigen jeugdthema wordt gekozen. Alle 
ingezonden (en geaccepteerde) artikelen worden 
gepubliceerd op een advertentievrije website die in 
2016 opnieuw is ontworpen. 

Via KidSpirit kunnen tieners hun stem laten horen 
over kwesties die zij voor zichzelf, hun eigen 
leefomgeving en de wereld belangrijk vinden. 
In de afgelopen negen jaar zijn een groot aantal 
onderwerpen behandeld. Daaronder waren thema’s 
zoals: conflict en vredestijd, kracht, geslacht, geld, 
onderwijs, ethiek, verandering en verlies, humor, 
creativiteit, menselijke waardigheid en vele andere, 
die jongeren tegenwoordig zelden kunnen verkennen 
in een open forum.

Behalve dat kinderen hun stem kunnen laten 
horen over belangrijke thema’s is KidSpirit ook een 

stimulans om te leren gedachten in het Engels te 
verwoorden, met name voor diegenen die Engels 
niet als moedertaal hebben. Op die manier heeft 
KidSpirit ook een educatieve functie. 

Maar KidSpirit is ook toegankelijk voor kinderen 
die moeite hebben met de Engelse taal. Zij kunnen 
eigen kunstwerken (foto’s van objecten, tekeningen 
en schilderijen) die aan het kwartaalthema 
beantwoorden inzenden. Poëzie en kunstwerk in 
verband met het thema of het seizoen kunnen op 
elk moment naar submissions@kidspiritonline.com 
worden geupload. 

Iedereen tussen de 11 en 17 jaar is welkom om een 
kunstwerk, poëzie of een zelfgeschreven artikel in te 
zenden. Voor eventuele vragen contacteer je:  
info@kidspiritonline.com

KidSpirit accepteert inzendingen van tieners 
overal, zolang het werk betrekking heeft op de 
thema’s die aan de beurt zijn en past in een van de 
tijdschriftenafdelingen. 

Duncan Wielzen, pastoraal werker

KidSpirit: Internationale online 
tijdschrift voor kinderen
KidSpirit (www.kidspiritonline.com) is een non-profit online 
tijdschrift en gemeenschap door en voor de jeugd. Via een 
eigen (Engelstalig) platform gaan kinderen over de hele 
wereld met elkaar in gesprek over de grote vragen van het 
leven. Dat gebeurt in een geest van openheid en wederzijds 
respect. De missie is om wederzijds begrip tussen 11 tot 
17-jarigen van uiteenlopende achtergronden te bevorderen 
en hun ontwikkeling tot wereldburgers te ondersteunen.


