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Redactioneel

Het zal u niet zijn ontgaan…: de media 
besteedden het afgelopen jaar ruim aandacht 
aan omwentelingen binnen de katholieke 
geloofsgemeenschappen in ons land en 
erbuiten. Wantoestanden en de verrijking 
der kerkvorsten werden aan de kaak gesteld, 
toen - zo’n vijf eeuwen geleden - Maarten 
Luther zijn gedachtegoed tot uiting bracht, en 
met zijn stellingen de grondslag legde voor 
de reformatie en het protestantisme. Dat in 
de erop volgende decennia de beelden en 
complete inventarissen van kerkgebouwen 
het moesten ontgelden, hadden Luther en 
de zijnen (waaronder Johannes Calvijn) niet 
kunnen bevroeden.

Een aanzienlijk beter lot is de inventaris 
uit de verschillende, inmiddels aan 
de eredienst onttrokken voormalige 
kerkgebouwen beschoren. Zij vonden een 
nieuwe bestemming in met name huidige 
parochiekerken, alsmede in musea en 
gemeentearchieven. In deze editie van Spirit 
vindt u een overzichtelijk document, waarin 
de herbestemming van de inventaris van de 
Sacramentskerk is opgenomen. Er is waarlijk 
veel prijzenswaardige arbeid verricht door de 
werkgroep Cleanchurch…

De biografie van ene Jean Marie Vianney 
spreekt tot de verbeelding in een reisverslag 
dat in de nabijheid van Lyon werd opgetekend. 
Voornoemde dorpsbewoner zou een pad gaan 
bewandelen dat op zijn minst indrukwekkend 
genoemd mag worden.

Leed en geweld, martelingen en oorlogen 
zijn beelden die dagelijks voorbijkomen in de 
media, en die derhalve nauwelijks nog van 
ons netvlies lijken te verdwijnen. Tijdens de 
Werelddag van de Armen riep de paus ons 
allen op om de schouders te zetten onder het 
vele werk dat ondersteuning biedt aan hen 
die - om welke redenen dan ook - een beter 
bestaan verdienen. Laten wij aan deze oproep 
gehoor geven….

Met de kerstdagen voor ogen en de vrede in 
beeld wensen wij u al het goede in het nieuwe 
jaar...

Loek Ruijters

Kerstmis in beeld
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Pastoraal team 
Pastoor Kees Dernee, tel 070-3665562
Pater Klemens Hayon
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 Yvonne Hartman, penningmeester
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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
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Algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Parochiesecretariaat R.K. Parochie de Vier Evangelisten:
Leyweg 930, 2545 GV Den Haag,  
secretariaat open: maandag t/m donderdag 9.00 u-12.15 u,  
tel 070-3080414, email: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl 
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl
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Pastoraal Woord

De laatste jaren bruist het in de decembermaand 
aan initiatieven voor goede doelen, initiatieven om 
extra aandacht te schenken aan mensen die het niet 
zo breed hebben, die eenzaam zijn of die te kampen 
hebben met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking.

Blijkbaar vinden we, zo rond Kerstmis, dat we iets 
goeds moeten doen voor een ander, een ander 
moeten laten delen van het goede dat ons ten 
deel valt. Kerstklassiekers als ‘A Christmas Carol’ 
waarin de oude wrek Scrooge uiteindelijk zijn hart 
en portemonnee opent voor de arme, zieke en 
eenzame medemens, zijn misschien voor velen dé 
inspiratiebron om dat te doen. Met de Disneyversie, 
waarin Scrooge wordt vertolkt door de gierige oom 
Dagobert Duck, krijgen kinderen al op jonge leeftijd 
de boodschap mee om met Kerstmis iets goed voor 
een ander te doen. 

In die kerstklassiekers en ook in meer recente 
kerstfilms is het verband tussen het ‘goed doen’ 
en de geboorte van Jezus Christus vaak naar de 
achtergrond geschoven of zelfs helemaal verdwenen. 
In hoeverre speelt dit verband voor ons christenen 
nog een rol? Zijn het ‘goed doen voor een ander’ 
en het ‘naar de kerk gaan op kerstavond’ beide 
dingen die we doen, omdat het er gewoon bij hoort? 
Plaatsen we die dingen los van elkaar of heeft het 
goede dat we voor een ander doen, juist alles te 
maken met het geboortefeest van dit Goddelijk kind 
dat we op kerstavond in de kerk vieren? 

God zelf legt met de geboorte van zijn Zoon 
klaarblijkelijk wel een link naar de zorg voor onze 
noodlijdende medemens. Hij liet Jezus niet voor 
niets geboren worden als een klein en kwetsbaar 
kind, in erbarmelijke omstandigheden. God had 
Hem ook naar de wereld kunnen ‘sturen’ als een 
volwassen persoon, zoals Hij Hem aan het eind van 
zijn aardse leven ook weer in de hemel opnam. Maar 

nee, God koos er voor om zijn Zoon, die al vanaf het 
allereerste begin bij Hem was - zo lezen we in het 
Johannesevangelie - geboren te laten worden als 
een klein en kwetsbaar kind. En daarmee laat God 
ons in Jezus, al vanaf het prille begin van zijn aardse 
leven, zien waar zijn liefde vooral naar uitgaat: het 
kleine, het eenvoudige en kwetsbare. In het kind 
Immanuël, God met ons, laat God ons zien dat 
Hij kwetsbare mensen nabij wil zijn, mensen die 
in de maatschappij vaak niet meetellen, die door 
degenen die het voor het zeggen hebben, vaak niet 
gezien worden: mensen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking, mensen die al een tijdje 
niet meer meedoen aan het arbeidsproces, mensen 
die een keer een misstap hebben gemaakt en daar 
levenslang op aangekeken worden, mensen die zich 
anders gedragen dan door de gevestigde orde wordt 
geaccepteerd en mensen die…… U kunt hier vast 
nog enkele voorbeelden bij bedenken. God heeft 
een voorkeursliefde voor al deze kleine, eenvoudige 
en kwetsbare mensen. Over die liefde van zijn 
Vader zal Jezus later het volk toespreken. Die liefde 
van zijn Vader zal Jezus later in zijn doen en laten 
kenbaar maken. En dan zal Hij ook zeggen: ‘Wie 
mijn volgeling wil zijn, doe zoals Ik heb gedaan’. Dan 
zal Hij, ons mensen, ook wijzen op het tweevoudig 
liefdesgebod: ‘Heb de Heer, je God, lief met heel je 
hart, je ziel, je verstand en met heel je kracht én heb 
je naaste lief als jezelf.’ Met ‘je naaste’ bedoelt Hij 
niet alleen de medemens waarmee we een familie- 
of vriendschapsrelatie hebben. Met ‘je naaste’ heeft 
Jezus, net als zijn Vader, juist de kleine en kwetsbare 
medemens voor ogen. 

In dat kleine en kwetsbare kind in de kribbe toont 
God ons alvast, jaren voordat dat kind tot het volk 
zal spreken, waar het Hem om te doen is: dat wij 
Hem liefhebben en die liefde voor Hem vooral ook 
tot uiting laten komen door onze zorg, aandacht en 
liefde voor onze geringe en kwetsbare medemens. 

Ik wens ons allen toe dat het kerstfeest ons tot 
goede daden mag blijven bewegen en dat het 
kerstevangelie onze inspiratiebron daarvoor mag 
zijn. Dan zal onze liefdevolle en zorgzame inzet 
voor anderen zich immers niet beperken tot de 
decembermaand; dan zullen we ons continue 
bekommeren om elkaars welzijn. Dat het kerstfeest 
op deze manier tot zegen mag zijn van u en allen 
die u het komend jaar zult ontvangen, bezoeken en 
ontmoeten.

Namens het pastoraal team wens ik u allen een zalig 
kerstfeest en een gezegend 2018 toe. 
Diaken Jos van Adrichem

Kerstevangelie of Christmas Carol?
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Zo aan het einde van het jaar 
wordt door velen teruggeblikt 
op de afgelopen maanden en 
vooruitgeblikt naar het komende 
jaar. Kranten, tijdschriften, televisie en radio; het 
lijkt wel een aparte sport om zoveel mogelijk 
hoogte- en dieptepunten nog eens de revue te 
laten passeren. En ook in menig gezin en relatie 
wordt teruggeblikt. Bedrijven komen tegenwoordig 
al lang niet meer met alleen maar jaarcijfers; ter 
aanvulling een dossier met de plus- en minpunten, 
de wel of niet verwezenlijkte doelstellingen, de 
verwachting voor het komende jaar of jaren en zo 
kan ik nog even doorgaan. Voor het bestuur van de 
parochie geldt feitelijk hetzelfde. De fusie is zeven 
jaar geleden ingegaan. Hij was dwingend opgelegd 
door het bisdom en dat werkte na in de eerste 
periode. Na een gewenningsperiode waarin onder 
andere door wantrouwen (ingegeven door het 
onbekende?) en miscommunicatie menig probleem 
opgelost moest worden, constateren we nu dat het 
vertrouwen in elkaar is toegenomen. Misschien 
iets te realistisch geformuleerd: we zien elkaar niet 
meer als concurrenten, maar zijn bereid over de 
grenzen van de eigen parochiegemeenschap heen 
te kijken en elkaar waar mogelijk te helpen en te 
ondersteunen. Naast toenemend parochiebreed 
overleg en informatie-uitwisseling bemerken we dat 
de behoefte en plezier in samenwerking toeneemt. 
Dat is een groot winstpunt. 

Het is niet eenvoudig om heel concreet aan te 
geven wat wij het afgelopen jaar als bestuur bereikt 
hebben. Veel bereiken we met de inzet van onze 
gewaardeerde vrijwilligers. 

Een aantal zaken zal ik hieronder benoemen: 
• Het afronden van een heldere, eenduidige 

verzekeringsportefeuille bij Donatus. 

• Totstandkoming van een bestuurlijk beleidsplan, 
vrijwilligersbeleidsplan en beleidsplan muzikale 
ondersteuning liturgie. 

• Het bestuur heeft op alle locaties de 
gezamenlijke vergaderingen van pastoraatgroep 
en beheercommissie bijgewoond.

• De R&V 2016 en de begroting 2018 lopen bijna 
in de pas. 

• Een onderhoudscontract voor alle vier de 
locaties voor de technische cv-installaties.

• Uitwisselingen van ervaringen met parochie 
Maria Sterre der Zee.

• Groot onderhoud is aangepakt;

• Emmaus: renovatie van de twee glas-in-
loodgevels.

• Maria van Eik en Duinen: renovatie van 
kozijnen sacristie, gedeelte leien dak 
vernieuwd en inrichting Mariakapel.

• Titus Brandsma: renovatie van 2 torens en 
het opknappen van het Praethuys.

• Pastoor van Ars: herstel riolering, 
voormalige sacristie aangepast tot 2e 
vergaderkamer en aanpassen van de 
woonruimte (gevelramen draaibaar 
gemaakt, roestbehandeling en 
schilderwerk).

• De actie Kerkbalans wordt door het jaar heen 
beter gecoördineerd en gecommuniceerd.

• De twee leegstaande kerken hebben 
voortdurende aandacht gevergd met naar 
verwachting een afronding begin 2018.

Voor het komende jaar hebben we uiteraard ook 
wensen, zoals:
• Onze communicatie met het centrale 

parochiesecretariaat; vijf ochtenden bereikbaar. 

• Een actuele website.

• Een parochiepenning (is in de maak).

• Een vastgesteld budget voor iedere 
geloofsgemeenschap binnen de parochie.

• Versterking van ons bestuur en versterking van 
ons vrijwilligersbestand.

• Eén parochie zijn met gelijkgerichte belangen.

• Oog hebben voor wat ook buiten de parochie 
gebeurt met name in Den Haag Zuid.

Wij gaan met goede moed en zin weer aan het 
nieuwe jaar beginnen. Wij hopen dat u dat ook doet.

Namens het parochiebestuur,  
Ineke Brizee, secretaris

Van het bestuur
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In augustus 2008 werd de Sacramentskerk aan de 
eredienst onttrokken. In 2018 zal de kerk worden 
gesloopt om plaats te maken voor woningen. Na de 
sluiting van de kerk viel de parochiegemeenschap 
uiteen en stopte de communicatie via parochieblad 
en wekelijkse mededelingen. 
In de jaren na de sluiting van de kerk is gewerkt aan 
een passende herbestemming van de inventaris. Dit 
artikel is bedoeld om oud-parochianen daarover te 
informeren.  
Maar ook ter nagedachtenis van Han Vink, overleden 
in 2015. We waren vrijwilligers van de werkgroep 
Cleanchurch en bleven na de sluiting ‘in dienst’ om 
een helpende hand te bieden. Dat deden we ook 
om de onderlinge vriendschap te onderhouden. Han 
was dienstbaar en altijd bereid zijn beste krachten te 
geven. 
Aanvankelijk nam het toenmalige parochiebestuur 
zelf het voortouw bij de ontruiming. Liturgisch 
vaatwerk en andere liturgische gebruiksvoorwerpen 
werden verdeeld over de kerken van de parochie. 
Daarna nam de werkgroep Cleanchurch deze taak 
over. 

Geopereerd werd volgens de handreiking Roerend 
Religieus Erfgoed en de aanwijzingen van het 
parochiebestuur. De handreiking was het resultaat 
van een door de overheid gesteund landelijk 
initiatief van het Museum Catharijneconvent en de 
Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN). 
Het betreft hier een stappenplan waarmee kerkelijke 
inventaris op een zorgvuldige wijze kan worden 
herbestemd of afgestoten. Bij herbestemming is de 
volgorde: kerkelijke doelen in Nederland of in het 
buitenland en daarna maatschappelijke doelen zoals 
musea.  
Als herbestemming geen optie is dan is het afstoten 
van voorwerpen een mogelijkheid. Afstoting is 
verkoop of schenking aan derden of het vernietigen 
van voorwerpen.  

Teneinde beter aan te sluiten bij de Hoogfeesten 
heeft de redactie in samenspraak met het 
parochiebestuur besloten de verschijningsdatum 
van de Spirit een maand naar voren te halen. Dit 
nummer is dus geldig tot eind februari. Daarna 
verschijnt de Spirit half februari en hebben we de 
Veertigdagentijd, de Goede Week en Pasen voor ons. 
Het daarop volgende nummer omvat de feestdagen 
van Hemelvaart, Pinksteren, de H. Drie-eenheid 
en Sacramentsdag. Het laatste nummer gaat 
zich richten op de start van het nieuwe werkjaar, 
Allerheiligen, Allerzielen, Christus Koning tevens de 
afsluiting van het kerkelijk jaar. Het nummer dat half 
november zal verschijnen omvat de Advent en de 
Kersttijd.

Namens de redactie 
Peter Visser.

Datum verandert waarop de Spirit 
verschijnt

Begin van de Veertigdagentijd 
gezamenlijk vieren

Begin van de Veertigdagentijd gezamenlijk vieren

Op zondag 18 februari begint de Veertigdagentijd. 
We vieren om 10.00 uur gezamenlijk de eucharistie 
in de geloofsgemeenschap van Maria van Eik en 
Duinen. De ‘hongerdoek’, nou ja, beter gezegd 
‘het honger kunststuk’, dat vorig jaar door een 
aantal enthousiaste parochianen is gemaakt, zal 
wederom gepresenteerd worden en verschijnt 
tijdens de Veertigdagentijd ook in de andere 
geloofsgemeenschappen. De cantorij geeft tijdens 
deze viering de muzikale ondersteuning. De andere 
kerken zijn dus gesloten op zondag 18 februari. 
Tevens zal die dag een start worden gegeven aan de 
Vastenactie.

Peter Visser

Herbestemming inventaris 
Sacramentskerk
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In totaal kregen 207 voorwerpen of ensembles 
(bijvoorbeeld bijeen horende kandelaars, kazuifels, 
kerkbanken, etc.) een herbestemming. Afgestoten 
werden 63 voorwerpen. 

In het volgende overzicht is de verdeling over de 
diverse doelen uitgewerkt.

In 2012 werd een aantal voorwerpen verkocht 
tijdens een bazaar in de pastorie van de 
Sacramentskerk. Schenkingen gingen vooral naar 
priesterstudenten (missalen en andere liturgische 
boeken).  

Vernietigd werden voorwerpen met schade, die niet 
meer geschikt waren voor hergebruik. Maar ook 
altaarstenen die na verwijdering van de relieken 
moesten worden vernietigd in opdracht van het 
bisdom.  
Bij herbestemming was uitgangspunt: schenking of 
gratis bruikleen maar de kosten voor de verwijdering 
en transport voor rekening van de ontvangende 
partij. Dit kostenneutrale uitgangspunt was 
geformuleerd door het parochiebestuur en is steeds 
consequent gevolgd. 

Hieronder enkele voorbeelden van bereikte doelen 
van herbestemming:

• Aartsbisdom Riga in Letland: tabernakel, beeld 
Maria met Kind uit de dagkapel, credenstafel, 
hekwerk preekstoelen;

• Museum Swaensteyn in Voorburg: beelden 
Maria met Kind, Jozef met Kind en H.Hart van 
Christus. Beeldhouwer Albert Termote was 
burger van de gemeente Voorburg,. 

• Gemeente Archief Den Haag: het archief van de 
Sacramentsparochie.

• H. Maria Magdalena Parochie in Geffen: de twee 
deurtjes tussen de communiebanken. Blauwe 
Zusters in Valkenburg: hekwerk Sacramentskapel 
met afbeelding pelikaan, beeld Maria met 
Kind uit de opslag inventaris Fatimakerk. De 
zusters hebben dit beeld dat bij de overdracht 
in bronskleurig groen was uitgevoerd, op 
bijzondere wijze gerestaureerd en een centrale 
plek in de kloosterkapel gegeven;

• Priorij Broeders van Sint Jan in Den Haag: 
tabernakel gelakt hout en zittingen van de 
kerkbanken die na de bezetting van de kerk 
door asielzoekers niet meer bruikbaar waren. 
De zittingen zijn nu boekenplanken in de 
kloosterbibliotheek;

• Missie Witte Paters in Malawi: kruiswegstaties; 

• Parochie HH Nicolaas Pieck & Gezellen in 
Hoogvliet: altaarmeubilair;

• Haags Historisch Museum: portretschilderijen 
van pastoor Duymel en pastoor Heskes;

• NH Julianakerk in Veenendaal: bruikbare pijpen 
van het orgel op de zangzolder;

• Kerk van de Heilige Familie (Titus Brandsma): 
beelden kerstgroep en icoon Maria;

• Kathedrale kerk Bisschop Rotterdam: koperen 
lezenaar achter communiebank;

• Maria Hemelvaartkerk (Maria van Eik en Duinen): 
wandarmkandelaars bij inwijdingskruisjes.

Bedoeling is om de luidklokken en iconografische 
glas-in-lood ramen kort voor de sloop uit de 
kerk te verwijderen. De luidklokken zijn onder 
voorbehoud bestemd voor de kathedraal in het 
bisdom Riga. Ook voor de ramen wordt gestreefd 
naar herbestemming. Prognose is dat de kosten 
van verwijdering van de luidklokken en de ramen 
aanzienlijk zullen zijn, maar ook hier moet het 
kostenneutrale uitgangspunt worden gehandhaafd. 

De wens om alle kerken van de Parochie de Vier 
Evangelisten voorlopig in stand te kunnen houden 
laat geen andere keuze.

Frans Kerkhof & Leo van Veldhoven

Kerkelijke doelen binnen parochie  
Den Haag Zuid

162

Kerkelijke doelen binnen parochie  
Den Haag Noord

7

Kerkelijke doelen elders binnen Nederland 22

Kerkelijke doelen in het buitenland 10

Musea en gemeentearchief  Den Haag 6

Verkoop of  schenking aan derden 47

Vernietigd 16
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Het lichaam van Jean Marie
 Vian

ne
y

Ars-sur-Formans:  
11 februari 1818 - 11 februari 2018: 

ik: Ars-sur-Formans 
jij: Wat is dat?  
ik: Een dorpje in Frankrijk.  
jij: Oh, waar?  
ik: In de buurt van Lyon.  
jij: Nooit van gehoord.  
ik: Ik ook niet, behalve dat onze kerk genoemd  
 is naar de pastoor van Ars. Maar waar dat   
 lag? Geen idee. 

In augustus jongstleden ben ik er met mijn 
echtgenoot geweest om een beter beeld te krijgen 
van deze bijzondere pastoor. Als Jean Marie Vianney, 
geboren in 1786, groeide hij op als 4e kind in een 
gewone boerenfamilie in Dardilly, ook in de buurt 
van Lyon. Hij leert er zorgen voor de armen, doordat 
er dagelijks daklozen en armen aan de familietafel 
worden uitgenodigd. 

De devote getuigenis van zijn ouders gaven hem 
een rotsvast geloof. Hoewel hij niets van het Latijn 
begreep werd hij toch priester gewijd. In 1818 werd 
hij tot pastoor benoemd in Ars-sur-Formans. Bij zijn 
aankomst, waarschijnlijk op of rond 11 februari, 
bleek de pastorie weelderig ingericht dankzij de 
lokale freule. Hij verzocht haar alle meubels terug te 
nemen, behalve het hoogst noodzakelijke. 

Ontdaan van elk comfort begon hij daar zijn nieuwe 
leven van zware versterving (zijn dagelijks brood gaf 
hij meestal weg aan bedelaars) en gebed in lange 
uren van eenzaamheid. Gezien zijn zelfkastijding is 
het nog een wonder dat hij 73 jaar oud is geworden. 
‘Alles geven en niets houden’ was zijn geheim.

Door zelf het voorbeeld van boete en bidden 
te geven bracht hij velen tot geloof. "Mijn god, 
bekeer mijn parochie! Laat mij lijden, mits zij zich 
maar bekeren!" Barmhartigheid was zijn kenmerk. 
Niemand kwam vergeefs tot hem.  
Hij overleed op 4 augustus 1859. Op 4 augustus 
is er sinds 2016 in de Pastoor van Arskerk een 
zogenoemde 'abdijdag'. 

In 1905 werd Jean Marie Vianney zalig verklaard. 
Na zijn heiligverklaring in 1925 werd hij in 
1929 uitgeroepen tot beschermheilige van alle 
parochiegeestelijken. De huidige basiliek, waarin 
het kleine dorpskerkje nog terug te vinden is, werd 
ontworpen door de architect Bossan, een bekeerling 
van de pastoor van Ars. Jaarlijks bezoeken een half 
miljoen pelgrims dit heiligdom met het lichaam van 
de heilige en zijn hart (in een aparte schrijn). Helaas 

was het hart tijdelijk elders ‘uitgeleend’ toen wij er 
waren op 15 augustus (Maria Tenhemelopneming). 

Dagelijks zijn er drie of vier eucharistievieringen, te 
beginnen om 08.00 uur: ook op dat tijdstip waren 
wij niet de enigen: een kleine honderd mensen. 
Om 11.00 uur is de Hoogmis in een gigantische 
ondergrondse kerk die een paar duizend mensen kan 
herbergen. Je verwacht dus een behoorlijk (groot) 
dorp. Niets is minder waar. Het dorpje telt één 
bakker (wel zeven dagen per week open vanaf 6.00 
uur ‘s morgens voor de pelgrims), een piepkleine 
supermarkt, de gebruikelijke souvenirwinkels en een 
paar restaurantjes. Én een snoepig kleine camping, 
voor rustzoekers, slechts vijf minuten lopen van het 
dorp.

Op 11 februari 2018 wordt in de basiliek van Ars 
herdacht dat het (rond) die dag 200 jaar geleden 
is dat Jean Marie Vianney aankwam in Ars. Die 
dag zullen wij ook in de Pastoor van Arskerk hier 
aandacht aan besteden. Op dit moment is nog niet 
bekend in welke vorm, maar u bent in elk geval van 
harte welkom in de eucharistieviering om 10.30 uur 
die dag.

En als u weer eens over de route du soleil naar 
het Zuiden rijdt, maak een omweg langs Ars-sur-
Formans: een spirituele ervaring die u zal verrijken!

Ineke Giezeman, lid pastoraatgroep Pastoor van 
Arsgeloofsgemeenschap
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stuurde de Heer zijn dienaren naar de straten, 
de pleinen en de kruispunten van de wegen en 
nodigden wie daar maar was voor het bruiloftsmaal, 
slechten zowel als goeden. En de bruiloftszaal 
liep vol. Het feest van de Heer zal doorgaan. Rond 
de tafel van de Heer worden de mensen bijeen 
gebracht en wie ten volle mee wil doen is welkom. 

Een mooiere inleiding op dit veertigjarig feest is 
eigenlijk niet denkbaar. Werken in de wijngaard, en 
uiteindelijk te gast op het bruiloftsmaal van de Heer. 
In die gedachte vierden wij de Eucharistie. 

Na afloop van de viering kwamen er felicitaties uit 
alle hoeken van de parochie. De gemeenschap uit 
de Emmaus had een lied gemaakt waaraan allen 
mee konden zingen. De gemeenschap van de Titus 
Brandsma had een ingelijste prent opgediept uit 
de krochten van de kerk. Vanuit de gemeenschap 
van de Pastoor van Ars werd een mandje met 
verrassingen aangedragen. In de gemeenschap van 
Maria van Eik en Duinen was door parochianen 
uit alle vier de locaties een schildering gemaakt, 
een puzzel met veel symbolische betekenis. 
Bovendien waren parochianen van die gemeenschap 
uitgenodigd om een limerick te maken die in een 
klein boekje is opgenomen (een pdf staat op de 
website). 

Maar toen was het eindelijk tijd voor koffie, iets 
lekkers, een broodje en een drankje. De feesteling 
ging rond om van ieder persoonlijk de felicitaties 
in ontvangst te nemen. En de ploeg vrijwilligers 
van deze dag was extra groot: leden van het 
parochiebestuur en het pastorale team deden mee 
in de bediening. Binnen, maar ook op het kerkplein, 
rond De Bron, brachten zij brood en versnaperingen 
aan. 

Het was prachtig weer. Boven 
in de gevel van de kerk 

vlogen nijvere insecten af 
en aan rond het 

beeld van de 
Heer. 

Parochianen 
van de Vier 
Evangelisten, 
bidden, werken en 
vieren. 

Gerard van Dijk

Wat was het een mooie viering, zondag 15 oktober, 
het veertigjarig priesterfeest van pastoor Dernee. 
Uit de hele parochie waren parochianen, jong en 
oud, gekomen om het feest mee te vieren. Kenden 
wij elkaar wel? De feesteling zelf ging ons voor in de 
Eucharistie. Aan het begin van dit feest nodigde hij 
ons uit om nog eens om ons heen te kijken. “Ken je 
je buurman wel, stel je eens voor, geef haar of hem 
een hand.” 

En zo begon de viering met een (vernieuwde) 
kennismaking. Graag wil ik u toch nog even 
meenemen naar de toespraak die pastoor Dernee 
hield. Niet iedereen had kunnen komen en pastoor 
Dernee las een brief voor van ‘een parochiaan’, die 
zich verontschuldigde omdat hij en zijn gezin het al 
zo druk hadden op zondagmorgen…  
En toen ging pastoor Dernee verder naar de 
evangelielezingen van de afgelopen periode. Hij liet 
zien hoe mooi die op elkaar volgden. Eind september 
lazen wij over de werkers van het elfde uur. De Heer 
als heer van de wijngaard, die alle mensen goed wil 
doen, maar die in ruil daarvoor van ieder ook actie 
verwacht. In de loop van de tijd zet Hij alle mensen, 
leek en priester, aan het werk: ”Gaat ook gij naar 
mijn wijngaard!” 

De zondag erna zijn wij weer in die wijngaard. Een 
vader heeft twee zonen en hij zet ze graag aan het 
werk: “Ga vandaag werken in de wijngaard.” De 
oudste zegt ja, maar doet het niet. De jongste zegt 
“neen!”, maar hij bedenkt zich en gaat toch. Hij laat 
zien dat de vader op hem kan rekenen, ondanks 
twijfel en aarzeling. Het resultaat telt: hij doet wat 
de vader wil. 

En in het weekend van 8 oktober lazen wij opnieuw 
over de wijngaard. Nu waren de pachters meer uit 
op resultaat voor zichzelf. Zij wilden de prijs niet 
betalen en mishandelden de knechten van de heer 
en zij doodden zelfs zijn zoon. Maar de wijngaard, 
die werd opnieuw verpacht aan anderen die wel de 
opbrengst wilden afdragen. Naar profeten wilde het 
volk niet luisteren en Gods zoon werd omgebracht. 
Maar Hij verrees en werd de hoeksteen waarop zijn 
Kerk is gebouwd. 

En op deze feestdag tenslotte lazen wij over de 
Koning die een bruiloftsmaal gaf. Maar de beoogde 
gasten lieten het afweten. Ook zij gingen niet al te 
zachtzinnig om met de dienaren van de Heer. Daarop 

Veertigjarig priesterjubileum van 
Kees Dernee
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Net als vorig jaar hebben op de eerste zondag van 
november wensbomen in de vier kerken van onze 
parochie gestaan. Inside Out heeft dit jaar, samen 
met diaken Jos van Adrichem, deze actie uitgevoerd. 
Vorig jaar was de actie alleen bestemd voor zieke 
kinderen, opgenomen in of voor medische zorg 
verbonden aan het Westeinde ziekenhuis, en hun 
eventuele broertjes en zusjes. In totaal hingen er 
toen zo’n 60 wensen, verspreid in vier bomen in 
onze kerken. 

Omdat de wensbomen toen binnen ‘no time’ 
waren leeggeplukt, wilden we dit jaar het aantal 
wensen uitbreiden. De vraag was alleen welke 
organisatie we daarvoor zouden benaderen. 
Uiteindelijk kwamen we op het idee om contact 
op te nemen met het hoofdkantoor van Middin 
en aan te bieden om voor Middin-locaties waar 
kinderen met een beperking wonen, cadeautjes 
via onze wensboomactie te verzorgen. Dit aanbod 
werd met groot enthousiasme ontvangen. ‘Wat een 
mooie en hartverwarmende actie’ kregen we als 
reactie. Al snel meldden zich drie locaties met een 
gezinsvervangend verblijf voor kinderen. Omdat de 
jongeren van Inside Out structureel bij Middinlocatie 
Waldeck Staete activiteiten begeleiden, werden ook 
de verlanglijstjes van deze locatie opgevraagd. 

Zodoende hing dit jaar 
het dubbele aantal 
wenskaarten ten opzichte 
van vorig jaar in de 
wensbomen. En ook dit 

jaar waren de bomen, op 
één locatie na, in één zondag 

helemaal leeggeplukt. Omdat 
de interne communicatie bij Middin 

soms niet zo snel verloopt, kwamen er na het eerste 
weekend van november nog meer verlanglijstjes van 

Wensboomactie wordt zeer 
gewaardeerd

Middinlocaties binnen. Ook een aantal ambulante 
begeleiders die kinderen met een beperking thuis 
bezoeken, kwamen met de vraag of deze kinderen, 
waarvan de thuissituatie financieel vaak niet zo 
rooskleurig is, voor een cadeautje in aanmerking 
konden komen. 

Sinterklaas zou Sinterklaas 
niet zijn om deze verzoeken 
met ‘nee’ te beantwoorden. 
Voor deze laat aangemelde 
kinderen zijn er vanuit het 
diaconiebudget cadeautjes 
gekocht en door Inside Out ingepakt. Met de 
wensboomactie hebben we gezamenlijk dit jaar 
meer dan 150 kinderen een gelukkig moment 
bezorgd. 

Alle parochianen die voor één of meer 
van deze kinderen een cadeautje 
hebben gekocht, willen we via deze 
weg daar hartelijk voor bedanken. 

Inside Out en  
diaken Jos van Adrichem

Ook na afloop van het Luther-jaar vervolgt pater 
dr. Frans Vervooren in 2018 zijn Leerhuis in de 
Pastoor van Arskerk 
rondom het boek 
van de dominicaan 
Timothy Radcliff: 
‘waarom ik christen 
ben’.

Data: 9 januari,  
 6 februari,  
 6 maart,  
 10 april,  
 1 mei en  
 5 juni; 

Tijdstip: 14.00-16.00 uur. 

Toegang: gratis.

Ook als u niet de hele serie kunt bijwonen bent u 
van harte welkom in de Bergerie van de Pastoor van 
Arskerk.

Ineke Giezeman, lid pastoraatgroep Pastoor van 
Arsgeloofsgemeenschap

Perspectieven op Luther:
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In de Fatimakerk was ' de Rode Bus' een heel bekend 
fenomeen. De inmiddels overleden heer van Poelje 
schreef geregeld een humoristisch stuk in de Fatima 
Varia en van de opbrengst van de zegels  zijn veel 
goede doelen gesteund.

De Rode Brievenbus is een hele tijd geleden verhuisd 
naar de H. Familiekerk en hangt aan de muur achter 
in de kerk. Postzegels zijn nog steeds van harte 
welkom. Rob Wagner verzorgt de verkoop ervan. 
De opbrengst gaat naar de PCI (Parochiële Caritas 
Instelling). 

Het is al weer een hele tijd geleden dat u van mij 
een stukje hebt gelezen, maar deze keer wil ik u wat 
meer vertellen over het verzamelen van postzegels. 
Tenslotte leveren velen van u elke keer zakjes, 
enveloppen, enz. in bij de Rode Brievenbus. Zoals 
u weet probeer ik deze zegels te gelde te maken 
om de parochie een financiële ondersteuning te 
geven. Maar het verzamelen van postzegels schijnt 
een achterhaalde hobby te worden. Zelf ben ik 
lid van meerdere verenigingen en zie alleen maar 
oudere leden. Geen jeugd meer helaas; of zij 
verzamelen geen zegels meer of willen meer tijd 
besteden aan computerspelletjes. Gelukkig zijn 
er nog genoeg verzamelaars waaraan ik uw zegels 
kwijt kan. Tegenwoordig maak ik rondzendboekjes 
waarin ik de postzegels 'plak'. De kleine mapjes van 
ca. 20 bladzijden met hokjes, hebben een speciaal 
ontwikkeld plakkertje waarop een postzegel wordt 
geplakt. Meestal staat dan boven de zegel een 
catalogusnummer met de vraagprijs van de inzender 
eronder. Zo’n boekje, meestal met zegels van een 

bepaald land of thema gaat naar een rondzendleider 
bij een vereniging die een tas maakt met daarin 
verschillende boekjes die dan naar geïnteresseerde 
leden van de betreffende club gaan. Deze halen de 
zegels eruit die zij willen hebben, plaatsen in het 
lege hokje een stempeltje met bijvoorbeeld hun 
lidmaatschapnummer, betalen het totaal bedrag dat 
zij aan zegels uit een boekje hebben gehaald en de 
inzender krijgt dan dat bedrag uitbetaald, minus een 
provisie voor de vereniging. 

Aangezien ik via u veel nieuwe Nederlandse zegels 
krijg, die ik dan afweek en in zo’n boekje plak, komt 
er weer wat geld richting de parochie. Er is echter 
één nadeel: de circulatietijd bedraagt veelal een paar 
jaar. Maar zoals ik zelf altijd zeg: "haast hebben kost 
geld, geduld beloont zich". 

Wellicht heeft u in de dagbladen gelezen dat het 
beleid van PostNL drastisch gaat veranderen. Nu 
kunnen consumenten, zoals u en ik, pakketten 
afgeven bij de diverse postagentschappen. Deze zijn 
veelal gevestigd in de winkels van diverse ketens 
zoals Bruna, AKO enz. Zelfstandige postkantoren 
zijn jaren geleden al opgeheven. Tot 1 januari van 
dit jaar werden de postzegels, die op pakketten 
waren geplakt, door de aanwezige medewerker 
van een stempel voorzien. Dat is sinds begin dit 
jaar afgelopen. De pakjes worden laat in de middag 
opgehaald door PostNL busjes en naar de diverse 
postknooppunten gebracht. Daar wordt, indien het 
mogelijk is, de zegel mechanisch afgestempeld, of 
anders middels ballpointstrepen ontwaard. 

U zult begrijpen dat de hele postzegelwereld op 
z’n achterste benen staat en PostNL van diverse 
kanten is bestookt met brieven van de landelijke 
postzegelorganisaties. Of hier iets mee gedaan wordt 
valt te betwijfelen. Wellicht kunnen de verzamelaars 
van Nederlandse postzegels een vuist maken, want 
wij, verzamelaars, zullen het afstempelen zeker 
toejuichen. 

Met vriendelijke groet,  
Rob Wagner

De Rode Bus
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Maak je eigen kerststal
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Liturgisch rooster Emmaus
wijzigingen voorbehouden

E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering, WG: Woord- en Gebedsdienst en 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
E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering, WG: Woord- en Gebedsdienst en B: Boeteviering 

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

zo 24 dec Kerstavond, familieviering

kerstnachtmis

19.00 uur 

22.00 uur

W&C 

E

  

Dernee

samenzang

Emmauskoor/ 
Barnabas

ma 25 dec Hoogfeest van Kerstmis 10.00 uur E Dernee Emmauskoor 
Barnabas

di 26 dec 2e Kerstdag gezamenlijke 
viering MED

za 30 dec H. Familie 13.00 uur E Hayon Leonardo Valiante

zo 31 dec H. Familie Oudejaarsdag 10.00 uur E Pex Emmauskoor 
Barnabas

ma 1 jan Nieuwjaarsdag,  
Maria Moeder Gods

11.00 uur E Dernee Emmauskoor

za 6 jan Driekoningen, Openbaring 13.00 uur E Dernee

zo 7 jan Driekoningen, Openbaring 10.00 uur E Hayon Emmauskoor

za 13 jan 2e Zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee

zo 14 jan 2e Zondag door het jaar 10.00 uur E Pex Phoenixkoor

za 20 jan 3e Zondag door het jaar 13.00 uur E Hayon

zo 21 jan 3e Zondag door het jaar 10.00 uur W&C Wielzen Emmauskoor

za 27 jan 4e Zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee

zo 28 jan 4e Zondag door het jaar 10.00 uur E Dernee Emmauskoor

za 3 feb 5e Zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee

zo 4 feb 5e Zondag door het jaar 10.00 uur E Hayon Meidenkoor

za 10 feb 6e Zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee

zo 11 feb 6e Zondag door het jaar 10.00 uur E Dernee Phoenixkoor

wo 14 feb Aswoensdag 10.00 uur E Dernee

za 17 feb 1e Zondag Veertigdagentijd 13.00 uur E Hayon

zo 18 feb 1e Zondag Veertigdagentijd, 
Gezamenlijke viering MED

za 24 feb 2e Zondag Veertigdagentijd 13.00 uur E Hayon

zo 25 feb 2e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Groenewegen Emmauskoor
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Dag Datum Bijzonderheden Tijdstip Type Voorganger Koor

Liturgisch rooster Maria van Eik en Duinen
wijzigingen voorbehouden

Dinsdag: 10.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag: 17.00 uur Eucharistieviering in de even maanden

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

zo 24 dec 4e Zondag van de Advent 10.00 uur E Hayon Deo Sacrum

zo 24 dec Kerstavond - Kinder- en 
gezinsviering 

Kerstnachtmis

19.00 uur 

22.00 uur

W&C 

E

Van Adrichem 

Van Waasdijk

Gezinskoor 

Deo Sacrum
ma 25 dec Hoogfeest van Kerstmis 10.00 uur E Hayon/Kuhlmann Deo Sacrum

di 26 dec 2e Kerstdag gezamenlijke 
viering

10.00 uur E Allen Cantorij

za 30 dec H. Familie 13.00 uur E Dernee Samenzang

zo 31 dec H. Familie - Oudejaarsdag 10.00 uur E Hayon Herenkoor

zo 7 jan Driekoningen, Openbaring 10.00 uur W&C Kuhlmann Cantor

zo 14 jan 2e Zondag door het jaar 10.00 uur E Hayon Deo Sacrum

zo 21 jan 3e Zondag door het jaar 10.00 uur E Groenewegen Cantor

zo 28 jan 4e Zondag door het jaar 10.00 uur E Pex Deo Sacrum

za 3 feb 5e Zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon Samenzang

zo 4 feb 5e Zondag door het jaar 10.00 uur E Dernee |Cantor

za 10 feb 6e Zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon Gezinskoor

zo 11 feb 6e Zondag door het jaar 10.00 uur E Pex Deo Sacrum

wo 14 feb Aswoensdag,  
Oecumenische viering

19.00 uur OV Van Adrichem Gezinskoor

za 17 feb 1e Zondag Veertigdagentijd 17.00 uur W&C Ria Scholtes Samenzang

zo 18 feb 1e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Allen Cantorij

za 24 feb 2e Zondag Veertigdagentijd 17.00 uur E Hayon Gezinskoor

zo 25 feb 2e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur W&C Van Adrichem Deo Sacrum
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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, WG: Woord- en Gebedsdienst en B: Boeteviering 

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

zo 24 dec Kerstavond

Kerstnachtmis

19.00 uur

22.00 uur

W&C

E

Kuhlmann

Hayon Connection
ma 25 dec Hoogfeest van Kerstmis 10.30 uur E Van Waasdijk Gaudete

di 26 dec 2e Kerstdag  
gezamenlijke viering MED

za 30 dec H. Familie 19.00 uur E Hayon

zo 31 dec H. Familie Oudejaarsdag 10.30 uur E Dernee Leo Hartman

ma 1 jan Nieuwjaarsdag,  
Maria Moeder Gods

10.30 uur E Hayon Leo Hartman

za 6 jan Driekoningen, Openbaring 17.00 uur E Hayon

zo 7 jan Driekoningen, Openbaring 10.30 uur E Dernee Phoenix

za 13 jan 2e Zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon

zo 14 jan 2e Zondag door het jaar 10.30 uur W&C Van Adrichem Connection

za 20 jan 3e Zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon

zo 21 jan 3e Zondag door het jaar 10.30 uur E Vervooren Phoenix

za 27 jan 4e Zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon

zo 28 jan 4e Zondag door het jaar 10.30 uur E Hayon parochiekoor

za 3 feb 5e Zondag door het jaar

zo 4 feb 5e Zondag door het jaar 10.30 uur E Vervooren Phoenix

za 10 feb 6e Zondag door het jaar

zo 11 feb 6e Zondag door het jaar 10.30 uur E Hayon Connection

wo 14 feb Aswoensdag 19.00 uur E Hayon

za 17 feb 1e Zondag Veertigdagentijd

zo 18 feb 1e Zondag Veertigdagentijd, 
Gezamenlijke viering MED

za 24 feb 2e Zondag Veertigdagentijd

zo 25 feb 2e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur E Hayon parochiekoor

Dag Datum Bijzonderheden Tijd TYPE Voorganger Koor
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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, WG: Woord- en Gebedsdienst en B: Boeteviering 
Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingscollecte naast de reguliere collecte

zo 24 dec Kerstavond

Kerstnachtmis

19.00 uur 

22.00 uur

W&C

E

Wielzen

Pex

Kinderkoor
 
Titus Brandsmakoor

ma 25 dec Hoogfeest van Kerstmis 10.30 uur E Pex VocAnimo

di 26 dec 2e Kerstdag  
gezamenlijke viering MED

zo 31 dec H. Familie-Oudejaarsdag 10.30 uur W&C Wielzen Titus Brandsmakoor

ma 1 jan Nieuwjaarsdag, Maria 
Moeder Gods

10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor

zo 7 jan Driekoningen, Openbaring 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor

zo 14 jan 2e Zondag door het jaar 10.30 uur E Dernee VocAnimo

zo 21 jan 3e Zondag door het jaar, 
Oecumenische viering

10.30 uur W&G Wielzen Caritaskoor

zo 28 jan 4e Zondag door het jaar 10.30 uur W&C Van Adrichem Titus Brandsmakoor

zo 4 feb 5e Zondag door het jaar 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor

zo 11 feb 6e Zondag door het jaar 10.30 uur W&C Kuhlmann VocAnimo

wo 14 feb Aswoensdag, Boeteviering 19.00 uur W&G Wielzen Caritaskoor

zo 18 feb 1e Zondag Veertigdagentijd, 
Gezamenlijke viering MED

zo 25 feb 2e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor

Dag Datum Bijzonderheden Tijdstip type Voorganger Koor
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De titel van de brief is ontleend 
aan de eerste brief van Johannes: 
“Kinderen, wij moeten niet 
liefhebben met woorden en leuzen 
maar met concrete daden” (1 Johannes 3, 18). 
“Deze woorden vormen een gebod dat geen enkele 
christen mag negeren,” schrijft de paus. “Liefde kent 
geen alibi.”
“Als we willen liefhebben, zoals Jezus liefheeft, 
moeten we de Heer als voorbeeld nemen, met name 
als het gaat om de liefde voor de armen.” 
Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft 
liefgehad (1 Johannes 4, 10.19). “Wat liefde is, 
hebben wij geleerd van Christus: Hij heeft zijn 
leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht 
ons leven te geven voor onze broeders”, schrijft 
Johannes (1 Johannes 3, 16). In de Handelingen van 
de Apostelen lezen we bovendien hoe Petrus vraagt 
zeven mannen ”vol van geest en wijsheid” te kiezen 
om de dienst aan de armen op zich te nemen. Dit is 
een van de eerste tekenen waarmee christenen zich 
presenteerden op het wereldtoneel: de dienst aan 
de armen. 
De oproep in de Bijbel is duidelijk, benadrukt de 
paus, maar er zijn tijden geweest waarin mensen 
hier onvoldoende gehoor aan gaven. 
“De heilige Geest heeft echter niet nagelaten 
christenen te roepen om de blik te richten op het 
wezenlijke. Hij liet mannen en vrouwen opstaan, 
die hun leven hebben gewijd aan de dienst aan de 
armen, op vele verschillende manieren.” Franciscus 
van Assisi was zo iemand. Let wel, het gaat niet 
alleen om iets goed te doen voor de armen, maar 
juist om een ontmoeting met de armen en een 
samen delen, een nieuwe levensstijl.
Daarna schrijft de paus over armoede als het 
hebben van “een nederig hart, dat onze menselijke 
beperkingen kent en onze zondigheid”.  
Het gaat om “een innerlijke houding die geld, 
carrière en luxe niet ziet als doel in ons leven en 
voorwaarde voor ons geluk”. 
Deze armoede "schept de voorwaarden voor het  
vrijwillig op je nemen van persoonlijke en 

Werelddag van de armen
Zaterdag 19 November 2017 was de allereerste Werelddag 
van de armen. ‘Laten we liefhebben, niet met woorden 
maar met daden’, dat is het thema van de eerste 
‘Werelddag van de Armen’. Paus Franciscus kondigde deze 
dag al eerder aan en roept nu alle gelovigen op om hun 
schouders onder deze dag te zetten. Het is de bedoeling 
deze dag te vieren op de voorlaatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Zijn brief 
kunt u lezen op internet via de website 
van RKK. Ik hou me vandaag bij een korte 
samenvatting.

maatschappelijke verantwoordelijkheden, ondanks 
onze tekortkomingen en vertrouwend op Gods 
nabijheid en genade.”
Armoede kunnen we op duizenden gezichten 
aflezen: het leed, marginalisering, geweld, 
martelingen en oorlog, beroving van vrijheid 
en waardigheid, mensenhandel en vormen van 
slavernij, gebrek aan gezondheidszorg en werk, 
gedwongen migratie. Tegelijkertijd zien we de 
onbeschaamde rijkdom die zich opstapelt in de 
handen van slechts enkele personen. We mogen niet 
werkeloos en berustend daarin toezien; immers in 
het evangelie zien wij dat Jezus een voorkeur had 
voor de armen en gemarginaliseerden. 

De paus nodigt de hele Kerk uit, en mannen en 
vrouwen van goede wil overal ter wereld, om op 
deze Werelddag van de Armen hulp en solidariteit te 
bieden aan degenen die dat nodig hebben, zeker als 
er armen zijn in onze wijk. Concreet hoopt de paus 
op vele initiatieven in de week voorafgaand aan het 
feest van Christus Koning.
Deze initiatieven moeten ten diepste worden 
gedragen door gebed, geeft de paus aan. Hij verwijst 
naar het Onze Vader, dat hij “het gebed van de 
armen” noemt. “Als we vragen om brood, is dat een 
uitdrukking van ons vertrouwen op God voor onze 
dagelijkse behoeftes. (…) Het Onze Vader bidden we 
in het meervoud: het brood waarom we vragen is 
‘ons brood’, dat brengt met zich mee dat we samen 
delen, het brengt participatie met zich mee en een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.”
Dan eindigt de Paus met: “Moge 
deze nieuwe Werelddag een 
krachtige oproep zijn aan ons, 
opdat wij meer overtuigd 
geraken dat delen met de 
armen ons het evangelie 
in zijn diepste waarheid laat 
begrijpen. 
De armen zijn geen probleem: zij zijn een bron 
waaruit men kan putten om de essentie van het 
evangelie te aanvaarden en te beleven.”
Ben Pex, pastoor, em. pastoor



18

Spirit

Dinsdag 4 juli jl. mocht ik emeritus-pastoor Louis 
Berger het sacrament van de ziekenzalving geven in 
het Leyenburg ziekenhuis.  
Vrijdag 7 juli is hij thuis overleden. Zaterdag 15 juli 
hebben we met een plechtige Requiemmis in 
de Antonius Abtkerk op Scheveningen, afscheid 

genomen van emeritus-pastoor Louis Berger. 

De Antonius Abtkerk is de kerk van zijn jeugd en 
jonge jaren. Inderdaad een plechtige Requiemmis, 
waarbij ook oud-bisschop Mgr. R. Ph. Bär, die hem 
op 3 december 1989 tot priester wijdde,  aanwezig 
was. Evenals meerdere concelebranten, waaronder 
de Abt van de abdij van Egmond: Gerard Mathijsen. 

In de loop van de vele jaren heeft Louis Berger de 
harten en gedachten van vele mensen geraakt. 
Zijn deugden, zijn goede eigenschappen, maar ook 
zijn originaliteit, zijn humor, zijn eigen-wijsheid, 
malligheden en fratsen staan gegraveerd in de 
gedachten en herinneringen van de vele mensen 
die hem in de loop van de jaren hebben ontmoet. 
Een markante persoonlijkheid, een vriend, een 
herder, een inspirerend mens. En soms kon hij 
ook onmogelijk zijn! Louis schijnt eens gezegd te 
hebben: als ik geen priester was geworden, was ik 
acteur geworden. En talent om te acteren dat hij. 

Hij was een man van vele facetten. Louis Berger 
hield van zijn Kerk.  De Liturgie van de H. Mis lag 
Louis na aan het hart. Latijn had zijn voorkeur. Louis 

vond dat het Mysterie als het ware tastbaar moest 
zijn, en er moest altijd een opgewekte sfeer in de 
kerk hangen. En - ook dat was typisch Louis -  hij 
kende de regels van de Heilige Moederkerk, maar hij 
speelde ook met de betrekkelijkheid ervan. Kinderen 
mochten aan de voet van het altaar vertoeven, want 
dat mocht tenslotte van Onze Lieve Heer ook. 

In de vele ontmoetingen en gesprekken die ik in de 
loop van de jaren met Louis had, viel mij altijd weer 
op: de enorme hoeveelheid aan parate kennis die 
hij met zich meedroeg. Bij Louis thuis, eerst in de 
pastorie van de Ars, later in de van Bleiswijkstraat, 
zag ik een enorme hoeveelheid boeken in kasten 
en op stapels. De meest uiteenlopende literatuur. 
Hij wist moeiteloos boeken en schrijvers te 
citeren. Louis kende de Summa Theologiae van 
Thomas van Acquino, maar ook de kerkvaders, de 
volksschrijver Gerard Reve, Emmanuel Levinas, 
Choraqui en Barthelemy, de theologen van de 
Oosters Orthodoxie: Andrew Louth en Alexander 
Schmemann. Om maar enkele voorbeelden te 
noemen. Ook ons koningshuis lag Louis na aan het 
hart. En hij had er contacten. Hij wist - zo viel mij op 
- veel van koningshuizen en de wereld van de adel. 

Louis en de media: ook dat was een bijzondere 
combinatie! We herinneren ons de uitzendingen 
van Rik Felderhof en ook van Harry Mens waar 
Louis te gast was. Zijn vriendschap met Pim Fortuyn 
en de spraakmakende uitvaart na de tragische 
moordaanslag. 

Louis had een brede interesse. Bovenal in mensen. 
En hij beperkte zich zeker niet alleen tot mensen 
met goede posities, maar zeker ook tot de velen 
die het minder hebben getroffen in het leven. ‘De 
Kerk is voor iedereen’, zo zei Louis. Diaconie - dienst 
aan de naaste, aan armen en zieken - was Louis 
zeer toegedaan. Wie bij hem aanklopte, ging nooit 
met lege handen weg. In het gelovige beleven van 
Louis hoorden de heilige Liturgie en de dienst aan 
de naaste onlosmakelijk bij elkaar. Je kunt niet, om 
de kerkvader Johannes Chrysostomus te citeren, de 
Liturgie met toewijding vieren en je naaste in de kou 
laten staan. 

Louis Berger: een markante pastoor met het hart 
op de goede plaats. Hij heeft heel veel gedaan voor 
de geloofsgemeenschap van de pastoor van Ars, 
zijn schaapjes - zoals hij altijd zei - maar ook voor 
het kerk gebouw. Door toedoen van Louis is de kerk 
een  Gemeentemonument geworden. Hij heeft 
arcitect Aldo van Eyck in 1986, zijn eerste jaar aldaar, 
naar de kerk gehaald. Louis bracht geld binnen 

Afscheid van pastoor Louis Berger 
(2 februari 1935 – 7 juli 2017)
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voor renovatie en heeft het gebouw behoed voor 
verloedering. Van Aldo van Eijck is de uitspraak dat 
’Louis de enige pastoor was die begreep hoe de kerk 
gebouwd was en hoe die gebruikt moest worden’. 
Louis vond het heerlijk om in dit huis te wonen, het 
huis van de Heer, hij vond het een prachtig gebouw.

Het heeft Louis veel moeite gekost om na zijn 
emeritaat te verhuizen uit de pastorie en elders 
te gaan wonen. In de week na zijn overleden, 
zoals hij zelf heeft gewild, is hij opgebaard in de 
hem zo dierbare kerk van de pastoor van Ars. 
In de Avondwake hebben we gebeden voor zijn 
zielenrust. Na een welbesteed leven is Louis van ons 
heengegaan. Zijn gedachtenis blijft gegraveerd in de 
harten en gedachten van velen. De homilie tijdens 
zijn uitvaartmis heb ik besloten met een gebed van 
zijn voormalige echtgenote Carlotta Marshall: 

Dear Lord
Return him to your heart
Where he has always been
And grant him peace.
Amen! 

Pastoor Dolf Langerhuizen.

De Werkgroep 
Kerkbalans is inmiddels 
aan de slag gegaan om 
een en ander ook in 2018 
goed te laten verlopen. In het weekend 
van 20 en 21 januari wordt de actie extra 
onder de aandacht gebracht. Op zaterdag 20 januari 
zal om 11.00 uur vanuit vele kerken klokgelui klinken 
om de start van deze actie aan te kondigen. Op 
zondag 21 januari wordt aan het eind van de viering 
in uw kerk een korte toelichting gegeven. In de 
week erna zullen onze bezorgers de parochianen 
informatie bezorgen over deze belangrijke 
campagne. Wij hopen op uw warme belangstelling. 

Bij voorbaat hartelijk dank.  
Werkgroep Kerkbalans

Actie kerkbalans 2018

“De Kerk als een netwerk van liefde tot opbouw 
van een beschaving van liefde. Dat kan niet zonder 
gebed, anders wordt het een netwerk los van 
Christus, een paraplu zonder handvat.” Zo predikte 
de bisschop van Rotterdam tijdens de chrismamis op 
12 april jl. Deze woorden van Van den Hende konden 
rekenen op veel positieve kritieken waarin veel 
mensen aangaven grote waarde te hechten aan het 
gebed. Nadien ontstond het idee om een diocesaan 
themajaar rond het thema ‘gebed’ aan te kondigen.

Tijdens de laatste dag van de bedevaart naar Rome 
nodigde Mgr. Van den Hende de meereizende 
pelgrims uit voor dit themajaar. Hierin verwees hij 
naar een encycliek van paus Benedictus ‘‘Caritas in 
veritate’. De emeritus paus schrijft dat de eucharistie 
pas volledig is als die zich uit in daden van liefde. 
Mgr. Van den Hende: “Ieder van ons mag zijn of haar 
deel volbrengen van de zending die de Heer aan 
zijn Kerk heeft toevertrouwd, maar het begint met 
gebed. Een netwerk van liefde dat zijn oorsprong 
vindt in gebed kan nog meer een bijdrage leveren in 
Jezus’ Naam.”

Jaar van Gebed
Tijdens de bisdombedevaart van het bisdom Rotterdam 
nodigde Mgr. Van den Hende uit tot een Jaar van Gebed. 
Dit themajaar gaat in op 3 december, het begin van de 
Advent en het nieuwe kerkelijk jaar
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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 
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Katholieke Basisschool (KBS) De 
Oase

In gesprek met Adam Altena, 
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?

Katholieke wortels
Adam Altena is al 17 jaar verbonden aan de 
Katholieke Basisschool De Oase, waarvan 10 jaar 
als directeur. De Oase is gevestigd aan de Donker 
Curtiusstraat 4-6, met ongeveer 500 leerlingen. De 
school ligt op de grens van vier woonwijken: de 
Vruchtenbuurt, de Notenbuurt, Nieuw Waldeck 
en de Componistenbuurt. De Oase treedt naar 
buiten als Katholieke basisschool. In de school 
gelden normen en waarden die zijn ontleend aan de 
christelijke traditie. Daarmee geeft De Oase blijk van 
haar katholieke wortels. Ze wil een school zijn “waar 
kinderen, ouders en medewerkers zich welkom, 
veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen”, lezen 
wij in de schoolgids.

Schoolidentiteit
De Oase staat open voor iedereen die bereid is de 
christelijke waarden en normen waar de school voor 
staat in acht te nemen. Dat is het uitgangspunt voor 
haar toelatingsbeleid. De identiteit van de school 

ligt ingebakken in deze waarden. En die identiteit 
komt met name tot uitdrukking in de viering van 
enkele christelijke feesten, zoals meneer Altena 
het uitdrukt: “we zijn een katholieke school, dus 
Pasen, Kerst en Pinksteren, daar hebben we het met 
elkaar over, en als het aan ons ligt, aan Carnaval 
wat minder, maar de andere feesten komen ook 
om de hoek kijken. Afgelopen weekend was het 
offerfeest. Dan hebben wij het ook daarover.” 
Daarmee verwoordt meneer Altena de openheid 
die de school heeft naar andere godsdiensten. Op 
deze school zit namelijk een klein aantal leerlingen 
met een Islamitische achtergrond. “Tijdens het 
kennismakingsgesprek zeggen we dat wij een 
katholieke school zijn en vertellen wij ook wat wij 
daaronder verstaan; dat wij in principe openstaan 
voor iedereen, maar dat we wel met elkaar een 
aantal afspraken maken. Dat wij nooit iemand 
dwingen een religieuze handeling te verrichten, 
maar dat wij kinderen wel uitleg geven over de 
verschillende gebruiken binnen het christendom, 
want we willen ook wel vanuit de christelijke 
waarden met elkaar omgaan”, vertelt meneer 
Altena.

Vier keer per schooljaar is er met alle leerlingen 
een viering: “de Openingsviering, kort na de 
herfstvakantie, met als onderwerp, de sfeer in de 
groep en de afspraken die we als groepen hebben 
gemaakt: ‘hoe geef je grenzen aan’, ‘hoe help je 
elkaar’, ‘hoe geef je een 
compliment’, zijn 
vaardigheden 
die aan bod 
komen; de 
Kerstviering; de 
Paasviering; en 
de slotviering.” Het 
levensbeschouwelijk 
onderwijs krijgt verder 
invulling aan de hand van Bijbelverhalen en de 
christelijke Methode Trefwoord.

Volgens meneer Altena is minder dan 10 % van de 
ouders en leerlingen praktiserend katholiek. Het 
aantal katholieke leerlingen bedraagt niet meer dan 
20 % van de totale leerlingenpopulatie. De school 
doet niet aan ‘zieltjes winnen’, maar komt wel uit 
voor haar christelijke identiteit. Ouders hebben er 
geen moeite mee dat hun kinderen tijdens schooltijd 
mee worden genomen naar kerk, synagoge, 
moskee of tempel en dat er uit kinderbijbels aan 
de kinderen wordt voorgelezen. Volgens meneer 
Altena vinden ouders het juist van meerwaarde 
dat hun kinderen informatie meekrijgen over 



22

Spirit

gebruiken uit verschillende godsdiensten. Volgens 
hem wordt dat ook wel van de leerkrachten als 
medeopvoeders verwacht, “want veel kinderen 
krijgen dat niet automatisch mee van thuis. Wij 
vinden het wel belangrijk dat ze het meekrijgen, 
naast de gebruikelijke zaken die wij van belang 
vinden zoals: ‘hoe ga je op een prettige manier 
met elkaar om?’” Die openheid naar andere niet-
christelijke godsdiensten typeert de schoolidentiteit. 

Een katholieke basisschool die vanuit christelijke 
waarden de kinderen een open houding naar 
andersgelovigen wil bijbrengen. “Want”, vervolgt 
meneer Altena, “als je om je heen kijkt in de 
wereld, dan zie je dat het vooral daar mis gaat waar 
onbegrip voor of onwetendheid over een andere 
godsdienst heerst. Als je de kinderen daarvan iets 
kan meegeven, dan is dat van waarde, zonder daar 
nou een waarde oordeel ergens aan op te hangen.”

Normen en waarden
Hoe wordt de schoolidentiteit vertaald in concrete 
normen en waarden die de school voorstaat? 

Volgens meneer Altena zijn de christelijke waarden 
richtinggevend, “en wordt er naar Bijbelverhalen 
gezocht die aansluiten bij waar we mee bezig zijn… 
We willen vooral begrip, wederzijds begrip kweken, 
of je nu gelovig bent of niet gelovig, in wie je 
gelooft of wat je gelooft, zorg ervoor dat je elkaar 
begrijpt, want hoe beter je de ander begrijpt, hoe 
meer begrip en wederzijdse gevoelens van respect 
en eerbied er zullen zijn. Dan heb je er ook meer 
begrip voor dat andere mensen in sommige situaties 
anders handelen dan je zelf gewend bent.” Op een 
respectvolle manier met elkaar omgaan wordt als 
belangrijk gevonden. Daarvoor is het noodzakelijk 
om begrip voor de ander te hebben, voor zijn of 
haar achtergrond en gebruiken.

De Bijbelverhalen spelen een rol in het overbrengen 

van normen en waarden. Volgens meneer Altena 
zijn er in alle groepen kinderbijbels. Bijbelverhalen 
zijn gekoppeld aan bepaalde thema’s die bij 
sociaal-emotioneel leren worden behandeld. De 
identiteitsbegeleider - een leerkracht uit een van 
de groepen die speciaal hiervoor is toegerust - 
maakt een selectie van Bijbelverhalen die toegepast 
kunnen worden op concrete situaties uit de 
leefwereld van kinderen. Enkele voorbeelden 
hiervan, volgens meneer Altena, zijn: complimenten 
geven; je eigen grenzen aangeven; hoe kun je, als 
je boos bent op elkaar, tot een goede oplossing 
komen. Bijbelverhalen waarin dergelijke thema’s 
aan bod komen worden als spiegelverhaal gebruikt. 
Zo komt de Bijbel ook dichterbij het kind, “want 
anders blijft het een boek waaruit de juf of meester 
voorleest, omdat het moet, terwijl dat helemaal niet 
het doel is waarom wij het gebruiken. Als zich een 
bepaalde situatie onder de kinderen voordoet op de 
speelplaats bijvoorbeeld, en er is een Bijbelverhaal 
dat daarop naadloos aansluit, dan wordt het op 
die manier aan de kinderen uitgelegd, zo van: ‘kijk, 
we hebben het hierover en in dit verhaal gebeurt 
eigenlijk precies hetzelfde.’”

Maar niet alle leerkrachten hebben kennis van de 
Bijbel, of hebben een katholieke achtergrond. Dan 
wordt het lastig om het juiste Bijbelverhaal te vinden 
bij een specifieke situatie. Dit probleem komt ook 
voor bij het gebruik van de Methode Trefwoord. 
Sommige leerkrachten vinden dat ingewikkeld om 
het aan de kinderen over te brengen. “Dus die 
hebben daar een stukje ondersteuning bij nodig, 
net zo goed als dat je het soms moeilijk vindt om 
een rekensom goed uit te leggen, kan je het ook 
lastig vinden om een Bijbelverhaal te duiden, 
om dat met kinderen bespreekbaar te maken.” 
Hiermee geeft meneer Altena het belang aan van 
een identiteitsbegeleider die juist in dit soort zaken 
ondersteunend kan zijn.

De normen en waarden die de school voorstaat zijn 
op zich niet specifiek christelijk. Ze komen eveneens 
voor in niet-christelijke godsdiensten en culturen. 
Ook moslim ouders herkennen zich daarin en geven 
aan dat zij ze eveneens belangrijk vinden. Ze zijn 
algemene humane waarden. Maar wat specifiek is 
voor De Oase is dat zij ervoor kiest om deze normen 
en waarden vanuit christelijke bronnen te duiden: 
de Bijbel, de christelijke traditie en de Methode 
Trefwoord. Ze komen voort uit de christelijke 
identiteit waartoe de school zich rekent. 

Rituelen
Hoe brengt de school haar christelijke identiteit tot 
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De schoolgids vermeldt dat De Oase aandacht 
geeft aan culturele verschillen en allerlei culturen. 
Volgens meneer Altena heeft dat ook te maken met 
verschillen op godsdienstig gebied, “met de 
dingen die je dagelijks doet en wat je gewoon 
vindt, de verhouding tussen man en vrouw, hoe 
hier omgegaan wordt met seksuele geaardheid. Hoe 
wij daar tegenaan kijken. Dat zijn geen losse dingen. 
Ze hebben allemaal met elkaar te maken”, stelt hij. 
Ook wat op televisie verschijnt in bijvoorbeeld een 
land als India waar mensen op een heel andere 
manier dan hier hun overleden dierbaren cremeren. 

“Of het slachten van runderen. Dat vinden wij dan 
heel raar. Wij raken daarover eigenlijk ontzet. Maar 
dat komt, omdat wij dat niet begrijpen. En hoe gaan 
wij er nou voor zorgen dat wij wel snappen waarom 
die mensen het daar zo doen? Want wat wij doen, 
dat vinden zij dan weer raar. Dat is wat je eigenlijk 
wil bewerkstelligen, dat je begrip hebt voor elkaar, 
want we hebben het allemaal over respect, maar 
wat is dat dan? Als je elkaar niet begrijpt kun je 
elkaar ook niet respecteren.”

De  schoolgids vermeldt ook over het contact met de 
partnerschool ‘De Morgenster’ in Ushetu, Tanzania. 
Het contact kwam tot stand via de Blauwe Zusters. 
Sinds enkele jaren zetten kinderen van De Oase zich 
in voor hun zuster-school in Ushetu. ‘De Morgenster’ 
is het vaste Goede Doel. Er vindt regelmatig een 
uitwisseling plaats van gemaakte tekeningen of 
andere creaties. De kinderen van De Oase voelen 
zich verwant met de kinderen van ‘De Morgenster’ 
en via hun uitwisselingen leren zij van elkaars 
cultuur. “Wat wij van ze verwachten is dat zij 
meedoen in de dingen waarvan we denken dat het 
ze verder helpt.” Hiermee raakt meneer Altena de 
kern van waar het in het onderwijs om gaat.

Duncan Wielzen, pastoraal werker

Partnerschool in ‘De Morgenster’ in U
shetu, Tanzania

uitdrukking in rituelen, afgezien van de vier vieringen 
in het schooljaar?

Een van de dingen die ritueel tot uitdrukking 
komt is het bidden. Daarvoor zijn verschillende 
expressievormen. Hierover vertelt meneer Altena 
het volgende: “Je kunt natuurlijk verschillende 
dingen doen. Bijvoorbeeld, aan kinderen die 
overblijven wordt gevraagd om voordat zij met eten 
beginnen, even stil te zijn… We geven iedereen de 
gelegenheid om iets te doen wat hij/zij gewend is te 
doen, of even na te denken; in de onderbouw leggen 
leerkrachten uit wat bidden is. Ze reiken de kinderen 
handvatten aan, waar zij bijvoorbeeld aan kunnen 
denken tijdens het moment van stilte. We vertellen 
ook waarom wij het belangrijk vinden en waarom wij 
dat even doen.” Deze open invulling zorgt ervoor dat 
elk kind tot zijn recht komt. 

Een ander ritueel is de weeksluiting tijdens het 
laatste halfuur van de schooltijd op vrijdag. Daarbij 
zijn alle kinderen tegelijk aanwezig. Dan kan een 
kind of meerdere kinderen laten zien wat zij 
hebben gemaakt, of een muziekstuk dat zij hebben 
ingestudeerd laten horen. “Dan doe je ook iets 
samen, dan heb je belangstelling voor elkaar van 
wat je hebt meegemaakt, van wat je wilt laten zien”, 
aldus meneer Altena.

De vieringen sluiten aan bij wat bestempeld kan 
worden als ‘rituelen van verbondenheid’. De 
kinderen werken samen naar zo’n viering toe, 
zijn intensief betrokken bij de voorbereiding en 
komen zelf ook aan bod bij het onderdeel van de 
viering waaraan zij hebben gewerkt. Dat kweekt 
verbondenheid, “want uiteindelijk is dat wat wij 
graag willen met z’n allen: samen iets beleven, 
samen iets doen!”

Contact met andere culturen
Hoe breng je kinderen via de school in contact met 
andere culturen? En belangrijker nog, wat is de 
motivatie hiervoor?

Volgens meneer Altena gebeurt dit op verschillende 
manieren, maar telkens vanuit de gedachte: 
‘Als je elkaar niet begrijpt kun je elkaar ook niet 
respecteren!’ De afgelopen Boekenweek ging over 
‘griezelen’. Dan wordt gekeken naar hoe dat in 
verschillende culturen voorkomt, want wat griezelen 
in Nederland is, is misschien iets anders in een ander 
land of cultuur. Daar zullen mensen van andere 
dingen griezelen dan bij ons in Nederland. Op die 
manier leren kinderen hoe en waarop mensen uit 
andere landen en culturen heel anders reageren dan 
wij verwachten.” 
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Spirit

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

Roos Kievits, afkomstig uit de parochie Maria Sterre 
der Zee, wilde altijd al eens naar Lourdes gaan. Ze 
had veel gehoord over deze plek waar Maria aan 
Bernadette is verschenen. ‘Nu ik er geweest ben 
is Lourdes meer voor mij gaan spreken. Nu weet 
ik hoe het er daar uit ziet. Tijdens de busreis krijg 
je veel informatie bijvoorbeeld over het leven van 
Bernadette en van Theresia van Lisieux. Dit alles 
heeft mij verrijkt. Ik heb het een indrukwekkende 
bedevaart gevonden’.

Bart van Leeuwen, behorend tot de parochie de Vier 
Evangelisten, was een van de jongste deelnemers. 
Hij heeft het als een geweldige reis ervaren. In 
alle vieringen mocht hij acoliet zijn. ‘Ik heb dat als 
een eer ervaren. Zo heb ik een steentje kunnen 
bijgedragen aan de vieringen. Hoogtepunt voor mij 
was het dragen van het grote verlichte kruis tijdens 
de Lichtprocessie’. 

Voor Roos was de verbondenheid met de groep 
tijdens de religieuze momenten van de bedevaart 
een bijzondere ervaring. ‘Tijdens de reis in de bus, 
bij de maaltijden in het hotel en in de vieringen 
leerde je de medepelgrims en parochianen beter 
kennen. Een van de hoogtepunten vond Roos de 
viering met handoplegging. Dit riep bij veel pelgrims 
emotie op’. De viering van boete en verzoening in de 
Rozenkranskerk was voor Bart een mooie ervaring. 
Hij heeft daar meer beleefd dan van tevoren 
gedacht. De enorme hoeveelheid pelgrims en de 
onderlinge saamhorigheid maakten veel indruk. 

Tevoren hadden Roos en Bart geen verwachtingen. 
‘Ik ga het wel zien’, aldus Bart. ‘Ik heb veel energie 
gekregen van deze bedevaart. Thuis voelde ik pas de 
moeheid’. Roos: ‘Ik heb het gewoon over mij heen 
laten komen. De reis met de bus vond ik erg fijn. Zo 
nader je Lourdes langzaam en kan je toeleven naar 
de aankomst aldaar’. 

Roos en Bart zijn zeker van plan om ook een 
volgende keer mee te gaan naar Lourdes. Roos: 
‘Nu ik er geweest ben kan ik andere mensen 
gemakkelijker enthousiast maken om mee te gaan. 
Je moet het meemaken!’ 

Niet twijfelen, gewoon doen
Van 20 t/m 28 september 2017 waren vanuit de beide 
Haagse parochies ruim 50 personen op bedevaart 
naar Lourdes. Voor sommigen was dit de eerste keer. 
Welke verwachtingen hadden ze? Wat waren hun 
ervaringen? Wat hebben ze beleefd in dit bekende Franse 
bedevaartsoord?

‘De ervaringen die je in Lourdes opdoet neem 
je mee in je leven’, aldus Bart. ‘Je leert nieuwe 
mensen kennen en er komen tijdens de reis andere 
onderwerpen aan de orde. Voor een volgende reis 
ga ik proberen om jongeren bereid te vinden om ook 
mee te gaan. Je bent dan een unieke ervaring rijker!’

Monique Meeussen

Zicht op de ingang van de 
Rozenkransbasiliek in Lourdes.  

Daarboven de torens van de Basiliek 
van de Onbevlekte Ontvangenis.

Erin Silversmith, copyright


