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Van het pastoraal team
Wij hebben voor u gebeden... dat uw geloof niet bezwijkt
Zo gaat een christelijk lied (t. H. Beex / m. Fl. van der Put), bekend onder zowel rooms-katholieken als
protestanten in Nederland.

Christenen zingen dit lied – vaak een
‘uitzwinger’ bij oecumenische vieringen – uit
volle borst. Daarmee geven zij aan waar het
hen om te doen is bij het beleven en belijden
van het geloof. In de GvL bundel staat dit
lied bekend als: “Lied van de wegzending”.
Het is een zendingslied, een lied waarmee
gelovigen de wereld in worden gestuurd. Dat
gebeurt nadat zij Gods Woord tot zich hebben
genomen. Het eerste couplet van dit lied
laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
Klinkklaar en ondubbelzinnig luidt dit vers:

opening van het Tweede Vaticaans Concilie.
Het wordt afgesloten op 24 november 2013,
Hoogfeest van Christus, Koning van het
Universum. Het Jaar van het Geloof is
een prima aanleiding om wegen te gaan
die leiden naar geloofsverdieping en
geloofsgroei, opdat het geloof niet bezwijkt.

Gaat uit over alle landen
tot zover als de wereld reikt.
Verkondigt het evangelie
dat het alles wat leeft bereikt.
Dit eerste couplet onderstreept de gedachte
dat geloof niet vanzelfsprekend is. Geloof kan
alleen groeien op basis van Gods Woord, het
Evangelie. Slechts het horen van Gods Woord,
door de verkondiging, doet geloof ontkiemen.
Daarvoor is vruchtbare grond nodig. Geloof
kan alleen verder groeien door het geloven
zelf. En gelovigen “versterken zich door te
geloven”, zegt de heilige Augustinus van Hippo.
Geloven vraagt dus om een actieve houding,
wil het werkbaar aanwezig zijn en kiemkracht
wekken.
Dat is de uitdaging waarvoor wij staan met
het “Jaar van het Geloof” in het vooruitzicht.
Dit speciale jaar zal beginnen op 11
oktober 2012 op de 50ste verjaardag van de

Die wegen kunnen leiden via publicaties in
Spirit, ons parochieblad, via leerhuizen en
door vieringen waarin het geloof expliciet
thematisch wordt geduid. Zo kunnen wij
al lezend, lerend en vierend ons geloof
verdiepen, gevoed vanuit de kern van dit
speciaal jaar, namenlijk het geloof zelf,
met Christus, de verrezen Heer als bron en
oriëntatiepunt.
Maar geloofsverdieping is geen doel op zich.
Het dient een hoger doel. De aansporing
tot dit doel klinkt reeds in het refrein van
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Algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Adressen en secretariaten
. arochiesecretariaat R.K. Parochie de Vier Evangelisten:
P
Leyweg 930, 2545 GV Den Haag, secretariaat open ma-vrij: 9.30 u-13.00 u,
tel 070 3080414, email: info@rkparochiedevierevangelisten.nl
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl
Emmaus: Leyweg 930, 2545 GV Den Haag,
secretariaat open ma-vrij: 9.30 u-13.00 u, tel 070 3665562,
email: info@rkemmaus.nl, www.rkemmaus.nl
Maria van Eik en Duinen: Loosduinse Hoofdstraat 4, 2552 AJ Den Haag,
secretariaat open ma-vrij: 9.30 u-12.30 u, tel 070 3979413
email: mariavaneikenduinen@hetnet.nl, www.mariavaneikenduinen.nl
H. Pastoor van Ars: Aaltje Noordewierstraat 4, 2551 GA Den Haag,
bereikbaarheid ma-vrij: 9.30 u-12.00 u, tel 070 3257269
email: simoneleene@hotmail.com, www.pastoorvanarskijkduin.nl
Titus Brandsma: Kamperfoeliestraat 279, 2563 KH Den Haag,
secretariaat open ma-vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070 3255675
email: secretariaat@titusbrandsmaparochie-denhaag.nl
www.titusbrandsmaparochie-denhaag.nl

Pastoraal team

Pastoor Kees Dernee, tel 070 36655622
Pastor Hans Smulders, tel 070 3979413
Pastoraal werker Duncan Wielzen, tel 070 3255675
Diaken Paul Kuhlmann, 070 3665562
Pastoraal projectmedewerker Bertran van Paassen, tel 070 3665562

Bestuur

Kees Dernee, pastoor, voorzitter
Dirk Knook, vice-voorzitter
Henk-Jan Kok, penningmeester
Ineke Brizee-Baay, secretaris

Lidewij van Aken, lid
José ten Berge-de Fraiture, lid
Stephan Tio, lid

Rekeningnummers

Colofon
Redactie:
José ten Berge-de Fraiture
Ria van Dommelen
Peter The
Toos Verboon
Peter Visser
Koos Voermans
Duncan Wielzen

Email:
redactie@
rkparochiedevierevangelisten.nl
Kopij inzenden voor:
15 november 2012
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Geloofsgemeenschap Emmaus
ING 558447 t.n.v. R.K. Emmaus Parochie Kerkbijdragen
ING 1557364 t.n.v. R.K. Emmausparochie Kerk-bijdrage Leyweg
ING 614265 t.n.v. R.K. Emmausparochie Bestuursrekening
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
ING 114800 of RABO 129911860 t.n.v. Parochie Maria van Eik en Duinen
ING: 519205 t.n.v. PCI
ING 260089 of RABO 129901571 Misintenties Maria van Eik en Duinen
ING 744702 t.n.v. Parochieel Missie Centrum
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
226431908 t.n.v. Pastoor van Ars (misintenties)
2395749 t.n.v. penningmeester H. Pastoor van Ars (kerkbijdragen)
61602 t.n.v. parochieblad Ars Amandi Nieuwsbrief (abonnement € 17,50)
2985604 t.n.v. Par. Com. Missie en ontw. werk - H. Pastoor van Ars
Geloofsgemeenschap Titus Brandsma
ING 3259910 t.n.v. Bestuur Titus Brandsma Parochie (giften, misintenties en
bijdrage parochieblad)
ING 3259860 t.n.v. Kerkbijdrage Titus Brandsma Parochie
ING 515020 t.n.v. Parochieel Solidariteits Centrum (P.C.I.)
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het Lied van de wegzending: versterk uw broeders,
versterk uw zusters! Geloof dat in ons tot kiemkracht
komt is niet bedoeld voor eigen behoud. Het
blijkt pas vruchtbaar te zijn wanneer het leidt tot
de versterking van onze zusters en broeders; van
mensen van wie de kracht van hun bestaan hen is/
wordt ontnomen, of wordt ontkend, omdat hen het
zwijgen wordt opgelegd. Of, omdat zij vervreemd zijn
geraakt van hun eigen spirituele kracht.
Het Jaar van het Geloof is een werkjaar. In dienst
van het Evangelie willen wij mensen (terug) brengen
naar hun diepste kern, de Bron van hun bestaan. Dat
vraagt om missionaire lef, evangelische bezieling en
profetische overgave. Durven wij het aan? Durft u
het aan?
Namens het pastoraal team,
Pastor Duncan Wielzen

Vanuit het bestuur
Voortgang vorming secretariaat
Wanneer vier parochies samengesmolten zijn tot een
nieuwe parochie vraagt dat ook om een nieuwe structuur
van alle secretariële werkzaamheden. Samen met het
bisdom is een groep mensen binnen onze nieuwe parochie
bezig deze nieuwe structuur vorm te geven. Er zal een
Centraal Parochie Secretariaat gevormd worden en vier
lokale secretariaten.

Als parochiaan vraagt u zich ongetwijfeld af wat
nu de veranderingen zijn voor u als lid van de
geloofsgemeenschap Emmaus, Maria van Eik en
Duinen, Titus Brandsma en Pastoor van Ars. Eigenlijk
niet veel. Voor al uw vragen, denk aan vragen
rondom de sacramenten (doop, eerste communie,
vormsel), uitvaarten, misintenties, doopbewijzen
etc., blijft u terecht kunnen bij het voor u zo
vertrouwde adres.
Binnen onze parochie hebben we drie medewerkers
in loondienst die voorheen hun werkzaamheden
verrichtten op de secretariaten binnen twee van
de vier gefuseerde parochies. Twee van hen zullen
vanaf heden ingezet worden voor de financiële
administratie van de Parochie de Vier Evangelisten
en één van hen zal zorgen voor de bemensing
van het Centraal Parochie Secretariaat. In het
volgende nummer van Spirit zullen zij zichzelf aan u
voorstellen. Zij zullen dus voor ons belangrijk werk
gaan verrichten achter de schermen.

en voor de mensen die zich hiervoor hebben
aangemeld. Ja, er zijn veel vrijwilligers nodig om
al het secretariaatswerk binnen onze parochie te
vervullen. U kunt denken aan bijvoorbeeld:
•

Ontvangen van vragen van parochianen en hen
daarmee verder helpen
• Coördinerende rol binnen de lokale
geloofsgemeenschap
• Ondersteuning bieden aan vrijwilligers die
op lokaal niveau werkzaam zijn en aan de
beheercommissie
• Verspreiden informatie op locatie
• Onderhouden contacten met het Centraal
Parochiesecretariaat
• Ontvangen, verwerken en afhandelen van post,
telefoon en mail
• Inschrijven en verwerken misintenties
• Bijhouden registers Doopsel, Eerste Communie,
Vormsel, Huwelijk en Overlijden
• Verzorging doopbewijzen
• Bijhouden agenda gebruik vergaderzalen en
kerkgebouw
• Regelen huwelijken en uitvaarten
• Samenstelling liturgieboekjes speciale vieringen
Heeft u belangstelling voor dit zo belangrijke werk
of kent u iemand die mogelijk belangstelling heeft
en minimaal een dagdeel per week beschikbaar
heeft voor deze spilfunctie in de Parochie de Vier
Evangelisten? Dan kunt u zich aanmelden bij uw
lokale secretariaat. Op bladzijde 1 van deze Spirit
vindt u de openingstijden en telefoonnummers. We
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
We kunnen u dan meer vertellen over dit belangrijk
werk en we kunnen dan samen bekijken of deze
functie iets voor u is.
Lidewij van Aken

Woensdagavond 31 oktober aanstaande wordt een
bijeenkomst georganiseerd voor de vrijwilligers
die nu reeds actief zijn op de lokale secretariaten
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Missie-zendingskalender 2013
“Laat ons kijken met andere ogen”

Oktober wereldmissiemaand 2012
Senegal

De nieuwe Missie-Zendingskalender bevat schilderijen van
3 Indonesische kunstenaars van verschillende generaties.
Via hun werk laten ze ons kennismaken met hun land.

Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken
van Senegal. Dit Westafrikaanse land is ongeveer 5 keer zo
groot als Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners.

’s-Werelds grootste
eilandenrijk telt maar
liefst 26 miljoen inwoners.
Mensen van verschillende
bevolkingsgroepen, culturen
en godsdiensten leven er
samen. Maar vooral de
laatste jaren is er steeds
meer onrust en ontstaan
regelmatig hevige conflicten
tussen de verschillende
religieuze groepen. Gelukkig
zijn er ook tegengeluiden te
horen. Religieuze leiders proberen de harmonie
te herstellen, door op te roepen tot dialoog en
samenwerking.

Het is overwegend Islamitisch
( 93% van de bevolking ). De
Christenen, meestal katholiek,
zijn met 7% in de minderheid.
Kerk en staat zijn in Senegal
gescheiden. Moslims en
Christenen leven vreedzaam
naast en met elkaar.

De drie kunstenaars uit de nieuwe Missiezendingskalender – Nyoman Darsane, Sriwardani
en Erland Sibuea – spelen hierbij een belangrijke
rol. In hun werk verenigen zij hun christelijke geloof
van de 21ste eeuw met elementen uit de traditionele
cultuur. In een Indonesië van vele volken en culturen
gaan ze met elkaar de dialoog aan.
Wie in dialoog durft te gaan met anderen, wie kijkt
met andere ogen, zal een verrassende ervaring
opdoen en er innerlijk veel rijker door worden. Dat is
wat deze nieuwe kalender wil bereiken.
Vanaf 1 oktober is de Missie – Zendingskalender
2013 “Kijken met andere ogen” te koop in onze
parochie voor € 8,00.
Paul Kuhlmann, diaken.

Correctie en aanvulling

In Spirit nr. 3 staat een rubriek over Maria
Hemelvaart (blz. 12). Dit stuk is gebaseerd op een
legende uit de vroege middeleeuwen en niet,
zoals onterecht de indruk gewekt kan zijn, op
bijbelse fundering.
De Redactie
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Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen
in Senegal, verspreid over zeven bisdommen,
waaronder het aartsbisdom Dakar, kardinaal
Théodore Adrien Sarr is de aartsbisschop. Er zijn
ongeveer 143 parochies.
De katholieke kerk zet zich vooral in voor
het verbeteren van het onderwijs en de
gezondheidszorg. Ook houdt de kerk zich bezig met
problemen als emigratie en de situatie van vrouwen.
Een groot probleem is de emigratie van jonge
mannen naar Europa. Als ze de overtocht al
overleven, wacht hen een onzekere toekomst.
In parochies worden informatiebijeenkomsten
georganiseerd om mensen voor de gevaren te
waarschuwen en hen ertoe te bewegen in Senegal te
blijven.
Een ander probleem is het nog veelvuldig
voorkomen van vrouwenbesnijdenis, hoewel het al
lang officieel verboden is. Zuster Christine Ngom,
werkzaam als verpleegster in het bisdom Kaolack,
gaat samen met haar team de dorpen langs om de
mensen bewust te maken van de lichamelijke en
psychische gevolgen van de genitale verminking.
Ook bekommert de kerk zich om de situatie van
verstoten vrouwen. In de hoofdstad Dakar hebben
de Zusters van de Goede Herder een opvanghuis
voor vrouwen en kinderen. Zuster Yvonne
Clémence Bambara begeleidt de vrouwen tijdens
hun zwangerschap en verzorgt samen met hen
de baby’s. De vrouwen volgen in het opvanghuis
allerlei cursussen. Zo kunnen ze beter in hun eigen
Okt 2012
Wereld
missie
maand

steun parochies wereldwijd

Spirit
onderhoud voorzien.
Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Senegal
en geef aan de collecte op Missiezondag 21 oktober
of stort uw bijdrage op rekeningnr. 1566 Missio
Wereldmissiemaand te Den Haag.
Voor meer informatie: www.missio.nl
Paul Kuhlmann, diaken

Nieuws uit het bisdom
Jaar van het Geloof 2012 –
2013: Diocesane activiteiten
In het kader van het Jaar van het
Geloof is er voor ons bisdom een
jaarprogramma opgesteld. Verschillende onderdelen
hiervan vinden plaats in parochies van ons bisdom,
in het R.K. Spiritueel Centrum De Boskant en bij de
priester- en diakenopleiding Vronesteyn.
Op donderdag 11 oktober is er de opening van
het Jaar van het Geloof in ons bisdom met een
Pontificale Eucharistieviering in de Basiliek H. Liduina
te Schiedam; aanvang 19:00 uur. Daarna gelegenheid
elkaar te ontmoeten.
Behalve activiteiten die eveneens in onze eigen
parochie zullen plaatsvinden is er ook nog een
tentoonstelling ‘Het bisdom Rotterdam en het
Tweede Vaticaans Concilie’. Deze tentoonstelling
is vanaf 22 november te bezichtigen in het
R.K. Spiritueel Centrum De Boskant, aan de Fluwelen
Burgwal 45, Den Haag.

10 jaar Boskant
R.K Spiritueel Centrum, zie de website
www.deboskant.nl

Thema najaar 2012: de Kwestie ‘geloven’
De Boskant heeft vaste activiteiten en bijzondere
workshops. Een greep uit het programma
Oktober
Maandag
1 okt. 20.00 uur
Geestgrond; over wat een politicus beweegt
gast: Job Cohen
Maandag
15 okt. 20.00 uur Moederkerk; Kerk
in een veranderende wereld’ - vraaggesprek
Zaterdag
13 okt. 15.00 uur
3 personen over ‘geloven 2012’

‘Geloven volgens’

Woensdag
Kick Bras

‘Mystiek leven’ -

17 okt. 20.00 uur

Maandag
29 okt. 19.30 uur ‘De moderne
opdracht van het Monotheïsme’- Marc de Kesel
November
Woensdag

7 nov.

19.30 uur

Film: ‘Departures’

Zaterdag
24 nov. 10.00 uur Moderne
theologie; christelijk geloven in de 21e eeuw
Dinsdag
27 nov. 20.00 uur
en werk van Marc Chagall’

‘Mystiek in leven

December
Zaterdag
1 dec. 10.00 uur Moderne
theologie; christelijk geloven in de 21e eeuw

In het bisdomblad Tussenbeide verschijnen
bezinnende bijdragen en speciale magazines die
nader ingaan op bepaalde thema’s uit het Jaar van
het Geloof. Voor pastorale beroepskrachten wordt
een reeks van studiebijeenkomsten georganiseerd
over markatiepunten van het Tweede Vaticaans
Concilie.

Maandag
3 dec. 19.30 uur ‘De
Grootinquisiteur’ - Theateroptreden

Op de website van het bisdom,

Zondag

www.bisdomrotterdam.nl
vindt u een aparte pagina met altijd de meest
actuele informatie over het Jaar van het Geloof.
In de komende nummers van Spirit zullen telkens
enkele activiteiten uit het Jaar van het Geloof voor
het voetlicht worden geplaatst.
Pastor Duncan Wielzen

Zaterdag
8 dec. 10.00 uur Moderne
theologie; christelijk geloven in de 21e eeuw
9 dec.

08.30 uur

Stiltedag

Abonneer je op onze gratis digitale maandagenda en
blijf op de hoogte. info@deboskant.nl
Raadpleeg onze website voor actuele informatie
over programma’s www.deboskant.nl
Om organisatorische redenen is tijdige inschrijving
bij de meeste programma’s verplicht.
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Uit het Liturgisch Rooster
Emmaus
Woensdag

10.00 uur - eucharistieviering

Vrijdag

10.00 uur - gebedsgroep

Zaterdag

13.00 uur - eucharistieviering

Zondag

10.00 uur - eucharistieviering

Na elke viering is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/thee en/of limonade
Bijzonderheden
Zondag 7 oktober: eucharistieviering m.m.v. het
dames‐ en herenkoor Non Nobis Sed Deo
Zondag 14 oktober: eucharistieviering m.m.v. het
Phoenixkoor
Zondag 21 oktober: Wereldmissiedag. Eucharistie
viering m.m.v. het jongerenkoor ‘Let it Out’
Zondag 28 oktober: Wereldmissiedag. Eucharistieviering m.m.v. het dames‐ en herenkoor Non Nobis
Sed Deo
Donderdag 1 november: Hoogfeest van
Allerheiligen. 10.00 uur: eucharistieviering

Woensdag 19 december: 10.00 uur: Boeteviering.
Tevens is er de mogelijkheid om te biechten
Zondag 23 december: eucharistieviering met
samenzang
Maandag 24 december, Kerstavond:
19.00 uur: Woord‐ en Gebedsdienst voor kinderen
bij de kribbe met medewerking van het kinderkoor
22.00 uur: Nachtmis
Dinsdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis 10.00
uur: eucharistieviering m.m.v. het Phoenixkoor
Woensdag 26 december: Feestdag van de
H. Stefanus. 10.00 uur: eucharistieviering
Zondag 30 december: Feest van de H. Familie.
Eucharistieviering m.m.v. het dames‐ en herenkoor
Non Nobis Sed Deo.
Middaguurgebed:
Iedere dinsdag om 12.30 uur
Kinderkerk en Crèche
Tijdens iedere viering op zondag om 10.00 uur is er
een crèche voor kinderen tot vier jaar en Kinderkerk
voor kinderen tot 12 jaar. Tijdens schoolvakanties is
er geen kinderkerk, wel kinderopvang tot 8 jaar.

Vrijdag 2 november: gedachtenis van alle
overledenen. 10.00 uur: eucharistieviering
Zondag 4 november: eucharistieviering m.m.v. het
dames‐ en herenkoor Non Nobis Sed Deo
Zondag 11 november: St. Maarten. Themaviering
van de werkgroep Kerk en Samenleving m.m.v. het
Phoenixkoor
In het weekend van 24 en 25 november is het
Hoogfeest van Christus Koning.
Zondag 25 november: eucharistieviering m.m.v. het
dames‐ en herenkoor Non Nobis Sed Deo
In het weekend van 1 en 2 december is de
eerste zondag van de advent en het begin van de
bisschoppelijke adventsactie.
zondag 2 december: eucharistieviering m.m.v. het
dames‐ en herenkoor Non Nobis Sed Deo
Zondag 9 december: eucharistieviering m.m.v. het
Phoenixkoor
Zondag 16 december: eucharistieviering m.m.v. het
jongerenkoor ‘Let it Out’
Zondag 16 december: 14.30 uur: Kerstsamenzang
met medewerking van alle koren. De kerk is open om
14.00 uur, de toegang is gratis. Er is een collecte
6

Uit het Liturgisch Rooster
Maria van Eik en Duinen
Dinsdag

10.00 uur - eucharistieviering

Zaterdag

13.00 uur - eucharistieviering

Zondag

10.00 uur - eucharistieviering

Na elke viering is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie, thee of limonade
Bijzonderheden
Zaterdag 6 oktober: eucharistieviering met samenzang
Zondag 7 oktober: Kinder‐ en Gezinsviering m.m.v.
het Gezinskoor
Zaterdag 13 oktober: Woord‐ en Communieviering
m.m.v. het Gezinskoor
Zondag 14 oktober: eucharistieviering m.m.v. Deo
Sacrum (Nederlands)
Zaterdag 20 oktober: eucharistieviering met samen
zang

Spirit
Zondag 21 oktober: eucharistieviering met cantor
Zaterdag 27 oktober: eucharistieviering m.m.v. het
Gezinskoor
Zondag 28 oktober: eucharistieviering m.m.v. Deo
Sacrum (Gregoriaans)
Donderdag 1 november: Hoogfeest van Aller
heiligen. 10.00 uur: eucharistiering m.m.v. Deo
Sacrum
Vrijdag 2 november: gedachtenis van alle
overledenen. 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Deo Sacrum, na afloop gaan we in processie naar het
kerkhof. Daarna broodjes in de pastorie
Zaterdag 3 november: eucharistieviering met
samenzang
Zondag 4 november: een Kinder‐ en Gezinsviering
m.m.v. het Gezinskoor
Zaterdag 10 november: Woord‐ en
Communieviering m.m.v. het Gezinskoor
Zondag 11 november: eucharistieviering m.m.v. Deo
Sacrum (Nederlands)
Zaterdag 17 november: eucharistieviering met
samenzang
Zondag 18 november: eucharistieviering met cantor
In het weekend van 24 en 25 november is het Hoogfeest van Christus Koning.
Zaterdag 24 november: eucharistieviering m.m.v.
het Gezinskoor
Zondag 25 november is St Ceaciliafeest: eucharistieviering m.m.v. Deo Sacrum (Gregoriaans)
In het weekend van 1 en 2 december is de
eerste zondag van de advent en het begin van de
bisschoppelijke adventsactie.
Zaterdag 1 december: eucharistieviering met
samenzang
Zondag 2 december: Kinder‐ en Gezinsviering m.m.v.
het Gezinskoor
Zaterdag 8 december: Woord‐ en Communieviering
m.m.v. het Gezinskoor
Zondag 9 december: eucharistieviering m.m.v. Deo
Sacrum (Nederlands)
Woensdag 12 december: 14.00 uur: Huwelijksviering
van het bruidspaar Diego Demaree en Rebeca van
Koert m.m.v. Deo Sacrum
Zaterdag 15 december: eucharistieviering met
samenzang

Zondag 16 december: 20.00 uur: Kerstconcert
m.m.v. Woerdens Vocal Ensemble o.l.v. Andre Vis
Dinsdag 18 december: 10.00 uur: Boeteviering.
Tevens is er de mogelijkheid om te biechten
Zaterdag 22 december: eucharistieviering m.m.v. het
Gezinskoor
Zondag 23 december: eucharistieviering m.m.v. Deo
Sacrum (Gregoriaans)
Maandag 24 december, Kerstavond: 19.00 uur:
Kerstviering voor de gezinnen m.m.v. het Gezinskoor
Maandag 24 december: 22.00 uur: Kerstnachtmis
Dinsdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis.
10.00 uur eucharistieviering m.m.v. Deo Sacrum
14.00 uur: Kindje wiegen
Zaterdag 29 december: eucharistieviering met
samenzang
Zondag 30 december: eucharistieviering m.m.v. het
Herenkoor
Maandag 31 december: 17.00 uur: Oudejaarsviering
m.m.v. het Herenkoor
Dinsdag 1 januari: 10.00 uur eucharistieviering
m.m.v. Deo Sacrum
Kindernevendienst
Tijdens de vieringen op zondag

Uit het Liturgisch Rooster
Pastoor van Ars
Donderdag

10.00 uur - Tabitha, woonzorgcentrum

Zondag

10.30 uur - eucharistieviering

Adres Tabitha woonzorgcentrum:
Mozartlaan 280, 2555 KZ Den Haag
Na elke viering is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/thee en/of limonade
Bijzonderheden
In het Jaar van het Geloof houden de Blauwe
Zusters wekelijks aanbidding in de Arskerk op
donderdag van 15.30 - 16.30 uur, te beginnen op
11 oktober
Donderdag 1 november: Hoogfeest van
Allerheiligen. 10.30 uur: Hoogmis

Zondag 16 december: eucharistieviering met cantor
7
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Vrijdag 2 november: Allerzielen.
17 00 uur eucharistieviering

Zondag 23 december: eucharistieviering m.m.v.
Caritaskoor. Er is een Kinderwoorddienst

Maandag 24 december:
19.00 uur: Kinderkerstviering
22.00 uur: Nachtmis m.m.v. Koor Connection

Maandag 24 december: Kerstavond
19.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Kinderkoor
22.00 uur: eucharistieviering m.m.v. VocAnimo

Dinsdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis:
10.30 uur: Hoogmis m.m.v. het Parochiekoor

Dinsdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis:
10.30 uur: eucharistieviering m.m.v. het Titus
Brandsmakoor

Uit het Liturgisch Rooster
Titus Brandsma
Vrijdag

10.00 uur - eucharistieviering

Zondag

10.30 uur - eucharistieviering

Na elke viering is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/thee en/of limonade
Bijzonderheden
Zondag 7 oktober: eucharistieviering m.m.v. het
Titus Brandsmakoor. Tijdens de viering vindt de
gezamenlijke ziekenzalving plaats
Zondag 14 oktober: eucharistieviering m.m.v.
VocAnimo. Er is een Kinderwoorddienst
Zondag 21 oktober: eucharistieviering m.m.v. het
Titus Brandsmakoor
Zondag 28 oktober: eucharistieviering m.m.v. het
Caritaskoor. Er is een Kinderwoorddienst
Donderdag 1 november: Hoogfeest van
Allerheiligen. 10.00 uur: eucharistieviering
Vrijdag 2 november: Allerzielen.
10.00 uur: eucharistieviering
19.30 uur: Woord- en gebedsviering
Zondag 4 november: eucharistieviering m.m.v. het
Titus Brandsmakoor
Zondag 11 november: eucharistieviering m.m.v.
VocAnimo. Er is een Kinderwoorddienst
Zondag 18 november: eucharistieviering m.m.v. het
Titus Brandsmakoor
Zondag 25 november: eucharistieviering m.m.v. het
Caritaskoor. Er is een Kinderwoorddienst
Zondag 2 december: eucharistieviering m.m.v. het
Titus Brandsmakoor
Zondag 9 december: eucharistieviering m.m.v.
VocAnimo. Er is een Kinderwoorddienst
Zondag 16 december: eucharistieviering m.m.v. het
Titus Brandsmakoor
8

Zondag 30 december: eucharistieviering m.m.v. het
Caritaskoor
N.B. In bepaalde religieuze gemeenschappen en in
verzorgings‐ en verpleeghuizen in Den Haag Zuid
worden vieringen gehouden. Hierover en voor verdere
gegevens kunt u de nieuwsbrief van de afzonderlijke
geloofsgemeenschappen raadplegen.

Rubriek Emmaus
Misdienaarsdag
Op 1 september 2012 is voor de 3e keer de
misdienaarsdag gehouden voor alle misdienaars uit
het bisdom Rotterdam.
Dit jaar werd de dag gehouden op het Stanislas
college te Delft.
Het thema dit jaar was:
Het Licht doorgeven
Vanuit de Emmauskerk zijn 11 misdienaars en vanuit
Maria van Eik en Duinen 2 misdienaars naar Delft
gegaan, waar ze tussen 12.30 uur en 13.00 uur
werden ontvangen. We verzamelden ons in de
kapel, alwaar iedereen welkom werd geheten.
Na het welkomstwoord, een introductiefilmpje
en samenzang, gingen de misdienaars naar de
verschillende workshops, die onderverdeeld waren
naar leeftijd.
De verschillende workshops waren:
•
•

•
•

Workshop voor 8 - 12 jarigen:
Heiligen als lichtdragers
Workshop voor 13 - 15 jarigen:
"Zingen" onder leiding van jongerenkoor
'onderweg' uit Papendrecht
Workshop voor 13 - 15 jarigen:
Speeddaten
Workshop voor 16 - 18+:
Vrijwilligerswerk op een
ontwikkelingsproject in Kenia

Spirit
•

Workshop voor begeleiders:
Presentatie basiscursus ‘Het licht
doorgeven’

Het thema dat weekend is:
“Goed Doen”
Naar aanleiding van een oproep van mevr. MarieAnne van Erp, die werkzaam is bij het Multicultureel
Ontmoetingscentrum H. Hart in de Teniersstraat in
Den Haag.
Zij schrijft: Wie kent er oma’s die
wel willen breien maar niet weten
voor wie, ze kunnen in principe het
breien niet laten. (Klein) kinderen
en buurtgenoten zijn al bedolven
onder hun breisels. Deze oma’s
en iedereen die het wil, willen
we activeren om mutsen, sjaals,
wanten en sokken te gaan breien voor Haagse daken thuislozen.

Na de workshops kon iedereen wat drinken en
was het tijd voor de misdienaars om hun togen
aan te trekken en zich te verzamelen in de hal van
de school. Daar hadden ook de voorgangers zich
verzameld onder wie Bisschop J. van den Hende, die
in de eucharistie zou voorgaan.
Aan de paaskaars werd het licht ontstoken en
doorgegeven aan alle misdienaars en begeleiders die
een kaarsje hadden, waarna er gezamenlijk gebeden
werd voor de misdienaars.
Hierna gingen wij in processie naar de kapel om met
elkaar de eucharistie te vieren.
Na deze viering werd deze dag afgesloten en ging
iedereen vol met verhalen weer naar huis.
Het was weer een geweldige bijeenkomst en wat een
fantastisch gezicht, als je ruim 300 misdienaars in
hun togen in processie ziet lopen en gezamenlijk de
viering beleven. En wat fijn om zoveel enthousiasme
te zien bij deze jongelui, die zich wekelijks inzetten
voor onze geloofsgemeenschappen. Wij hopen dan
ook dat deze dag over 2 jaar weer georganiseerd
gaat worden en zullen er dan ook zeker weer bij zijn.
Corrie van Leeuwen
Begeleider van de misdienaars vanuit de
Emmauskerk

Thematische viering Kerk en Samenleving
10-11 november 2012.
In het weekend 10-11 november 2012 is er een
themaviering van kerk en samenleving.
Het is dan ook St. Maarten.

Uiteraard zijn opa’s die creatief met de breipennen
zijn ook meer dan welkom.
Wij willen deze breiwerkjes mee geven aan
mevr. Marie-Anne van Erp in ons themaweekend
op 10-11 november 2012. Zij zorgt ervoor dat ze
terechtkomen bij de Haagse dak- en thuislozen. Dit
lijkt ons een prachtig initiatief dat onze aandacht
vraagt.
Wij hopen dat er mensen zijn die door dit initiatief
enthousiast worden en ons willen helpen aan
breisels.
Doet u ook mee om deze actie te laten
slagen???????
Namens werkgroep Kerk en Samenleving.
Paul Kuhlmann,diaken.

Rubriek Maria van Eik en Duinen
Werkgroep Diaconie		

Ook dit jaar gaan we met onze activiteiten weer van
start:
•

De ouderenvieringen in november 2012 en
mei 2013

•

De inzamelacties voor de voedselbank in de
maanden oktober en november.

•

De inzamelactie voor de minder bedeelden
onder ons in de maand december.

•

Met Kerstmis een speciale kerstwens voor
de ouderen en zieken thuis.

•

Met Pasen onze paasbakjes.
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U ziet het, we proberen ons beste beentje weer voor
te zetten om het anderen naar de zin te maken.
Echter kunnen we dat niet alleen, daar hebben we
u, als parochiaan, voor nodig: voor het inzamelen,
maar ook voor de hulp bij het inpakken van de
pakketten met Kerst, de kaarten in enveloppen
doen voor de ouderen en met Pasen de paasbakjes
opmaken.
Zonder uw hulp zijn wij niets. Nadere informatie
volgt in de Nieuwsbrieven van de desbetreffende
maand.
Ook is onze werkgroep op zoek naar mensen die ons
willen helpen met organiseren. Wij zijn maar met
3 mensen en kunnen ook hierin hulp gebruiken. Wilt
u ons helpen, laat het ons weten. U kunt contact
opnemen met het parochiesecretariaat tel. 3979413.
We horen het graag.
Namens de werkgroep,
Yvonne Hartman

Begraafplaats St. Jozef

En weer staat de maand november voor de deur. Een
bijzondere maand. De maand waarin we hen die het
afgelopen jaar van ons heengingen in het bijzonder
gedenken, maar ook alle dierbaren die wij al langer
moeten missen.
In dat grote gemis is het soms troostend als je naar
een graf kunt gaan om even je gedachten de vrije
loop te laten, om te herinneren, om te bidden, om
te zorgen, met behulp van plantjes en bloemen dat
het graf en dus ook de dierbare overledene er goed
verzorgd bij ligt.

overledenen een laatste rustplaats kunnen geven
in een familiegraf, een algemeen graf of in een
urnentuin. Sinds 1835 is de parochiële begraafplaats
St. Jozef aan de Burg. Hovylaan een mooie en
unieke plek die door het parochiebestuur en de
Stichting R.K. Begraafplaatsen, beheerder van de
begraafplaats, met alle zorg wordt omringd. Maar
niet alleen door hen. Ook de nabestaanden dragen
daar aan bij door hun niet aflatende zorg voor de
graven van hun dierbaren.
Maar naast al die goede dingen zijn er ook
zorgen. We zien allemaal in onze omgeving dat
er na overlijden meer en meer gekozen wordt
voor crematie en niet voor begraven. Het aantal
begravenissen is de laatste jaren, en dat geldt voor
alle begraafplaatsen, dan ook sterk afgenomen.
Het gevolg daarvan is weer dat de kosten hoger zijn
dan de inkomsten. Denk maar aan het algemene
groen-onderhoud van de begraafplaats. Verder
het wekelijks afvoeren van vuil, energiekosten en
zo meer. Rechthebbenden betalen jaarlijks een
onderhoudsbijdrage, maar ook dat is niet dekkend.
Hoe we het tij moeten keren, weten we niet,
maar we hopen wel dat u eens gaat kijken op de
begraafplaats en deze ook onder de aandacht
brengt in uw familie- en kennissenkring. Weet
daarbij ook dat er na het begraven gelegenheid
voor condoleance en koffiedrinken is in de zaal van
de pastorie van Maria van Eik en Duinen aan de
Loosduinse Hoofdstraat.
Namens de pastoraatgroep Maria van Eik en Duinen
Wil van der Lans-Grimbergen

Allerzielen

In tegenstelling tot
voorgaande jaren begint
de viering van Allerzielen
dit jaar met een
Eucharistieviering om
17.00 uur in de kerk van
Maria van Eik en Duinen,
waarna we met alle aanwezigen in processie naar
de begraafplaats gaan om de graven van dierbaren,
maar ook van onbekenden te bezoeken en te eren.
Daarna is er gelegenheid om bij koffie en een
broodje samen te komen in de zaal van de pastorie.
Binnen de parochiegrenzen van de parochie
de Vier Evangelisten bevinden zich meerdere
goed verzorgde plaatsen waar we onze dierbare
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Rubriek Titus Brandsma
High Tea

Wat was het mooi weer op 21 augustus met ons
tweede senioren uitje dit jaar. De bussen vertrokken
keurig op tijd. We reden door het Westland en
hebben zoveel gezien en gehoord er over, we zijn
zelfs bij de veiling “Flora Holland” boven op het dak
geweest, wat een uitzicht hadden we daar op die
hoogte.
Daarna over allerlei
binnenwegen naar
Hoek van Holland,
langs de Waterweg en
naar de stormvloed
kering, wat een
machtig bouwwerk
is dat als je het van
dichtbij ziet.
En wat fantastisch, dat het in een uur is volgelopen
en de deuren dichtgedraaid zijn zodat de zee geen
kans heeft om het land te laten onderlopen.
Daarna reden we richting Vlaardingen over een heel
bochtige dijk. Daar kon je weer goed zien, hoe laag
het land erachter ligt ten opzichte van de zee.  
Dan ben je wel heel dankbaar, dat die dijken en de
stormvloedkering ons beschermen.
Bij het “Oeverbos” aangekomen vonden we allemaal
een plekje om te zitten.
Een minpuntje was, dat wij niet allemaal in die
heerlijk lichte serre pasten, en er twaalf mensen
binnen in het restaurant moesten zitten. Maar door
een glazen ruit konden wij wel iedereen zien, en
hoorden we het gezellige geroezemoes van een
groot gezelschap.
Wat heeft iedereen gesmuld van
alle heerlijkheden, het zag er
ook allemaal zo gezellig en leuk
opgediend uit, en wat hebben we
veel thee gedronken.
Het was een heerlijke middag, we gingen om vier uur
weer de bus in en terug naar onze opstapplaatsen.
Nog even in de zon gezeten voor de deur van de
pastorie aan de Kamperfoeliestraat om te wachten
tot iedereen was opgehaald met de kleine busjes.
We gingen allemaal blij naar huis, einde van een
geslaagde middag.
Christien van Osch-Koene.

Ziekenzalving in de Titus
Brandsma

Op 7 oktober is er weer een
gezamenlijke Ziekenzalving in de Titus
Brandsmakerk, Kamperfoeliestraat 279.
U kunt zich hiervoor opgeven, bij onderstaande
dames of bij het secretariaat.
De Eucharistieviering begint om 10.30 uur.
Tijdens de Eucharistieviering zal de Ziekenzalving
worden toegediend.
Na afloop van de viering is er achter in de kerk een
gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte.
Daar krijgt u een kopje koffie/thee met cake en koek.
Voor de mensen die met busjes naar de kerk komen
is het misschien handig als zij dat busje wat later
bestellen, zodat u na afloop nog even ongestoord
kunt genieten van het samen zijn en u uw kopje
koffie of thee kunt drinken.
U kunt zich opgeven bij:
Toos Verboon
An v.d. Hoogenband
Jo Beukers
Lida Knook
Christien van Osch-Koene,
Secretariaat

tel: 3235800
tel: 3259381
tel: 3913302
tel: 3648196
tel: 3684022
tel: 3255675

Christien van Osch-Koene.

Rubriek Pastoor van Ars
Katholiek Vrouwen Gilde (KVG)
Inspirerend trefpunt voor
vrouwen van deze tijd.
Het KVG is een inspirerende club waar
ontmoeting centraal staat.
De afdeling Kijkduin is actief en heeft een zeer
gevarieerd programma.
De vaste ledenavonden worden gehouden op de
eerste donderdag van de maanden januari t/m mei
en september t/m december. In juni is er een dagje
uit en in juli en augustus wordt er koffie gedronken
op Kijkduin.
Aan de afdeling is een leesclub verbonden.
Een commissie ‘lief en leed’ besteedt aandacht aan
vreugde en verdriet binnen de club.
Naast de vaste ledenavonden zijn er ook
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overdag activiteiten zoals bezoek aan musea,
tentoonstellingen en concerten, het maken van
wandelingen en andere recreatieve activiteiten.
De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden
in de kerk van de H. Pastoor van Ars, Aaltje
Noordewierstraat 4, 2551 GA Den Haag

verrassende en vernieuwende inzichten zien die ons
verder op weg kunnen helpen in onze geloofsgroei.
Voor dit leerhuis is geen specifieke bijbelkennis
vereist, wel de bereidheid om naar elkaar te
luisteren.
De volgende bijeenkomsten vinden plaats op:
•
•
•
•
•
•
•

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u bellen
met de voorzitter:
Mw. Anny van Rodijnen, tel. 74 39 170, E-mail:
jwmvanrodijnen@ziggo.nl

Rubriek Catechese

Maandag 1 oktober 2012
Maandag 5 november 2012
Maandag 3 december 2012
Maandag 7 januari 2013
Maandag 4 februari 2013
Maandag 4 maart 2013
Maandag 8 april 2013
10:00 – 11:30

Aanbod Volwassenencatechese

Tijd:

Geloven Toen en Nu

Plaats: H. Pastoor van Arskerk

In dit najaar vindt er in de Titus Brandsmakerk
een serie geloofsgesprekken plaats onder het
thema “Geloven Toen en Nu”. Aan de hand van
een filmfragment, een tekst of anderszins krijgen
deelnemers de gelegenheid met elkaar in gesprek te
gaan over actuele geloofsthema’s die zowel vanuit
het perspectief van de rooms-katholieke geloofsleer
als vanuit het perspectief van de (post)moderniteit
worden belicht. Deelnemers bepalen op de eerste
avond na het bekijken van een filmfragment enkele
thema’s die zij belangrijk vinden en waarover zij met
elkaar en onder leiding van de gespreksleider willen
spreken. De bijeenkomsten vinden plaats onder
leiding van pastor Ben Pex op de volgende avonden:

Het leerhuis staat onder leiding van pastor Duncan
Wielzen

•
•
•
•
•
Tijd:

Donderdag 8 november 2012
Donderdag 6 december 2012
Donderdag 10 januari 2013
Donderdag 7 februari 2013
Donderdag 7 maart 2013
20:00 -21:30 uur

Plaats: pastorie Titus Brandsmakerk, 			
.Kamperfoeliestraat, no. 279.
Leerhuis Parabels in het Mattheusevangelie
Inmiddels is dit leerhuis gestart. Belangstellenden
zijn van harte welkom om aan te sluiten bij dit
leerhuis. Telkens wordt aan de hand van een
gelijkenis uit het evangelie volgens Mattheus
stilgestaan bij de betekenis van de boodschap
die Jezus probeerde over te brengen aan zijn
toehoorders. Wat betekent die boodschap voor ons
vandaag? De bespreking van de gelijkenis laat vaak
12

Serie van vier avonden over geloofsthema’s
In dit najaar krijgen belangstellende parochianen en
overige geïnteresseerden de gelegenheid om verder
te werken aan de eigen spirituele ontwikkeling en
geloofsverdieping. In dat kader is er een serie van
vier avonden over geloofsthema’s:
•
•
•
•
Tijd:

Lichaamshouding in de liturgie
dinsdag 13 november 2013
Wonderen
donderdag 13 december 2012
Deugden
dinsdag 15 januari 2013
Bidden
donderdag 14 februari 2013.
20:00 - 21:30 uur.

Plaats: pastorie Titus Brandsmakerk, 			
Kamperfoeliestraat 279
Pastor Duncan Wielzen

Spirit

Slagerij - Party service

Van Der Holst
Betje Wolffstraat 154 Den Haag - 070-4023197

Specialist in het verzorgen van
Barbeque- Fondue- of Gourmetparty’s
aan huis, met gebruik van bijbehorende
apparatuur

Ambachtelijke Vlees - Salades - Schotels - Maaltijden - Vleeswaren
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Nieuwe advertenties in het parochieblad
Met behulp van een actieve parochiaan is het gelukt om (nieuwe)
adverteerders voor het parochieblad te krijgen. Uiteraard ben ik
erg blij dat we hierdoor ook extra inkomsten verwerven voor onze
parochie; alle kleine beetjes helpen immers om het huishoudboekje
van onze parochiegemeenschap sluitend te krijgen. De advertenties
dragen bij in de kosten van het parochieblad. Lees eens de
advertentiepagina’s door. Veel adverteerders zijn winkeliers bij u in
de buurt. Sommigen komen met een speciale aanbieding gericht op
de lezers van ons parochieblad. Weet u dat de winkeliersvereniging
van de Leyweg regelmatig bijdraagt aan speciale activiteiten van de
parochie zoals St. Maarten.
Namens de redactie van het parochieblad,
Peter The
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Jongeren Rubriek
Koor Connection

Connection is een koor met ongeveer 30
enthousiaste leden in de leeftijd van 20-38 jaar.
We repeteren elke dinsdagavond in de Pastoor van
Ars kerk in Den Haag en verzorgen daar 1 viering
per maand. Je kunt ons niet alleen in de Ars-kerk
tegenkomen, maar ook op andere plekken: we doen
ieder jaar mee aan tal van andere (zang)activiteiten,
zoals festivals of we gaan op koorweekend. We zijn
een gezellig koor en zingen een divers repertoire:
van liturgisch tot pop, van éénstemmig tot
vierstemmig.

In juni hebben we ons 20 jarig jubileum met een
prachtige show gevierd in theater Dakota in Den
Haag Zuid-West. Het was een hele uitdaging, maar
met zijn allen hebben we InKleuren gebracht: een
verhaal met een boodschap, in een professionele
setting: toneel, licht, geluid, combo, videomontages
en een rode draad.
Nu staan we weer aan het begin van een “gewoon”
seizoen: de basis is onze bijdrage in de mis, maar we
vinden vast weer een extra uitdaging!
Enthousiast geworden: mail ons of kom eens langs:
we zien je graag. info@koorconnection.nl. Kijk ook
op onze website www.koorconnection.nl

Geef de pen door:

Onder deze titel zal een jongere zich kort voorstellen
en daarbij vertellen wat hem of haar beweegt om
zich vanuit het geloof in te zetten.
Hallo!
Mijn naam is
Ronald van
Leeuwen en ik
ben lid van de
redactie van de
jongerenpagina
Young Spirit.
Nadat ik was
gevraagd om lid
te worden van de
redactie had ik
meteen zin om te
starten.
Naast de redactie van Young Spirit doe ik nog veel
meer binnen onze parochie waaronder zingen bij
jongerenkoor ‘Let it out’, misdienen, ik help bij
de kinderwoorddienst en de kindercrèche. In het
dagelijks leven werk en studeer ik bij Albert Heijn
en hoop dat ik over drie jaar slaag voor mijn mbo
filiaalmanagement.
Ik zet mij graag in voor de kerk omdat ik andere
mensen wil helpen en daarnaast ook om God te
dienen.
Hier laat ik het voor nu bij en heb je meer vragen
stel ze me persoonlijk. Ten slotte veel plezier met het
lezen van de (Young) Spirit.

Taizé ontmoeting in Rome rond Oud- en
Nieuw 2012-2013
Data
De Europese jongerenontmoeting in Rome wordt
gehouden van 28 december 2012 tot en met 2
januari 2013 en is bedoeld voor jongeren tussen 17
en 35 jaar.
Minderjarigen
Jongeren onder de 18 moeten een formulier (pdf)
meebrengen waarin hun ouders verklaren akkoord
te gaan met hun deelname aan de Europese
ontmoeting. In het formulier staat welke begeleiders
wettelijk verantwoordelijk voor hen zijn tijdens de
ontmoeting.
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16 jaar
Deelname is mogelijk op voorwaarde dat
er meerderjarige begeleiders zijn (één
begeleider voor twee jongens, en één
begeleidster voor twee meisjes). Zij worden
samen in hetzelfde gezin ondergebracht en
blijven de hele ontmoeting bij hen. Het is
mogelijk om pas vanaf 28 december aan de
ontmoeting deel te nemen.
Ouder dan 35 jaar en gezinnen
De Europese ontmoetingen zijn bedoeld voor
jongeren en niet voor hen die ouder zijn dan
35 jaar, tenzij zij komen als begeleiders van
jongeren.
Andere ouderen en gezinnen worden
uitgenodigd om naar Taizé te komen in het
kader van het programma voor ouderen en
gezinnen.

Voor jongeren uit Nederland en België:
ongeveer € 75 (het exacte bedrag wordt in
oktober bekend gemaakt).
Ouder dan 35 jaar: ongeveer € 115, behalve
voor begeleiders van groepen die hetzelfde
bedrag als de jongeren kunnen geven.
Aankomst en voorbereiding
Zorg ervoor in Rome aan te komen op
28 december ’s morgens tussen 08.0012.00 uur.
Vertrek op 2 januari vanaf 12.00 uur.
Op de website www.taize.fr komen
ideeën hoe je je voor kunt bereiden op de
ontmoeting.
Inschrijving
Vanaf september
2012 kun je je
online inschrijven
via de website
www.taize.fr.
Het gaat daarbij
om een eerste schatting van het aantal
deelnemers. Daarna kunnen de gegevens
van de deelnemers geleidelijk toegevoegd
worden.
Uiterste inschrijvingsdatum: 1 december.

Onderkomen
Je wordt ondergebracht bij een gastgezin
en religieuze gemeenschappen in Rome of
omstreken, of misschien in scholen, kerk- of
sportzalen. Iedereen moet een matje en een
slaapzak meenemen. Jonge gehandicapten
moeten zich al in oktober of op z’n laatst in
november inschrijven, zodat er een aangepast
onderkomen gezocht kan worden.
Onkostenbijdrage
De onkostenbijdrage dekt de maaltijden,
openbaar vervoer, huur en uitrusting van de
benodigde ruimtes en andere onkosten van
de ontmoeting. Ze is niet voor allen gelijk
omdat er rekening gehouden wordt met
ieders mogelijkheden en met het land van
herkomst.
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Bereikbaarheid kerken
1. Emmaus
Leyweg 930, Tram lijn 9 en 16, Leyweg
Buslijn 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

