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Drie Heiligen te paard

Op 29 september is het 
de feestdag van Michaël, 
een van de aartsengelen. 
Het St. Michaëlsfeest, dat 
op veel scholen gevierd 
wordt, is een teken van 
de overwinning op het 
kwaad. Het feest maakt 
je bewustzijn wakker 
om het kwaad in de wereld te doorzien en 
te bevechten. De H.Michaël wordt soms 
afgebeeld met een weegschaal in de hand, 
hij vraagt dus ook om afweging, evenwicht 
zoeken. Je komt hem vaak op afbeeldingen 
tegen als een ridder te paard met een 
zwaard in de hand. Een zwaard om knopen 
door te hakken. Scholen die dit feest vieren 
eten dan vaak drakenbrood en spelen het 
St. Michaëlspel. 

Op 11 november komen we 
de volgende Heilige te 
paard tegen die ook tot 
op de dag van vandaag in 
veel plaatsen en dorpen 
wordt herdacht. Bolsward, 
mijn geboorteplaats, draagt St. Maarten of 
St. Martinus wel een heel warm hart toe. 
Opmerkelijk, er was in Bolsward een Martinus 

parochie en de oecumenische buren hebben 
tot op de dag van vandaag een Martini 
kerk. Op 11 november liepen we ‘s avonds 
als kind door de stad met een lampion en 
herdachten we St. Maarten. De Heilige kreeg 
vooral bekendheid door de legende, waarin 
verteld wordt dat hij als jonge soldaat op een 
koude winterdag zijn mantel deelde met een 
verkleumde bedelaar. In de nacht die daarop 
volgde verscheen Christus hem in een droom 
met de halve mantel om en maakte hem 
duidelijk dat Hij die bedelaar was. Hierdoor 
veranderde het leven van St. Maarten en 
besloot hij zijn leven te wijden aan Christus. 
St. Maarten stichtte o.a. een klooster in 
Milaan waar hij zwervers een 
onderdak bood.

De laatste Heilige te paard 
is St. Nicolaas, de meest 
bekende van de drie. Zijn 
sterfdag vieren we op 6 
december, maar gelukkig, 
zover is het nog niet. 

Samen gaan we met de drie Heiligen op weg 
naar Advent en Kerst, de dagen gaan vanaf 
dan al weer wat meer licht geven! 

Sint Michaël: laat licht schijnen op de weg die 
je moet gaan.  
Sint Maarten: neemt je mee op die weg, 
vanuit je mens zijn de ander verzorgen.  
Sint Nicolaas: kijkt wat de ander nodig heeft 
en schenkt dat.

Peter Visser

Na de zomer, als het daglicht eind september 
alweer duidelijk aan het minderen is, staan we aan 
het begin van de aanloop naar Advent en Kerst. In 
die aanloop vieren we vanaf eind september drie  
Heiligen te paard. Opmerkelijk, alle drie te paard! 
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Algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Adressen en secretariaten  
 Parochiesecretariaat R.K. Parochie de Vier Evangelisten:
Leyweg 930, 2545 GV Den Haag, secretariaat open ma-vrij: 9.30 u-12.30 u,  
tel 070-3080414, email: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl 
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl 
Emmaus: Leyweg 930, 2545 GV Den Haag, 
secretariaat open ma-vrij: 9.30 u-12.30 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 Noorderwierstraat 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 Ineke Brizee-Baay, secretaris
Dirk Knook, vice-voorzitter Lidewij van Aken, lid 
Henk-Jan Kok, penningmeester José ten Berge-de Fraiture, lid

Rekeningnummers  
Geloofsgemeenschap Emmaus
NL54INGB0000558447 t.n.v. R.K. Emmaus Parochie Kerkbijdragen
NL48INGB0001557364 t.n.v. R.K. Emmausparochie Kerk-bijdrage leyweg
NL57INGB0000614265 t.n.v. R.K. Emmausparochie Bestuursrekening
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
NL90INGB0000114800 of NL11RABO0129911860 t.n.v. Parochie Maria van Eik 
en Duinen
NL57INGB0000519205 t.n.v. PCI
NL64INGB0000260089 of NL06RABO0129901571 Misintenties Maria van Eik en 
Duinen
NL37INGB0000744702 t.n.v. Parochieel Missie Centrum
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
NL41FVLB0226431908 t.n.v. Pastoor van Ars (misintenties)
NL58INGB0002395749 t.n.v. penningmeester H. Pastoor van Ars (kerkbijdragen)
NL60INGB0000061602 t.n.v. parochieblad Ars Amandi Nieuwsbrief 
(abonnement € 17,50)
NL15INGB0002985604 t.n.v. Par. Com. Missie en ontw. werk - H. Pastoor van Ars
Geloofsgemeenschap Titus Brandsma
NL91INGB0003259910 t.n.v. Bestuur Titus Brandsma Parochie (giften, 
misintenties en bijdrage parochieblad)
NL83INGB0003259860 t.n.v. Kerkbijdrage Titus Brandsma Parochie
NL47INGB0000515020 t.n.v. Parochieel Solidariteits Centrum (P.C.L)
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Van het pastoraal team

Zo is het met wat in het leven van iedereen aanwezig 
is, de liefde. Liefde maakt dat alles zin krijgt. Het 
is de krachtbron van waaruit we leven en ons 
bewegen. Liefde is een stabiele factor en toch 
verandert er niet zoveel als de liefde die we hebben 
voor elkaar.

Ouders houden van hun kinderen, en dat doen 
ze in elke fase van het leven van de kinderen op 
een andere manier. In het begin is het vooral 
éénrichtingsverkeer, kinderen mogen gewoon 
zijn zoals ze zijn, geborgen bij hun ouders. Steeds 
moeten de ouders hun liefde voor de kinderen 
anders uitdrukken. Pas veel later realiseren de 
kinderen zich dat ze veel te danken hebben aan hun 
ouder(s). Dan krijgt de liefde een nieuw gezicht, dan 
komt het ook van twee kanten. De meeste ouders 
weten daar goed mee om te gaan. Het wordt anders 
wanneer ouders tot de conclusie komen dat de 
kinderen zodanig hun eigen weg gegaan zijn, dat 
ze niet meer omzien naar waar ze vandaan komen. 
Voor sommige ouders is het heel pijnlijk wanneer ze 
moeten constateren dat de liefde van één kant blijft 
komen, die van hen. Liefde en dankbaarheid zijn 
niet af te dwingen, niemand is er toe verplicht en 
ze zijn niet automatisch. Wanneer ouders rekenen 
op dankbaarheid, komen ze meestal van een koude 
kermis thuis, ouders die gewoon door zijn blijven 
gaan met het geven van liefde aan de kinderen, die 
krijgen soms onverwachts een signaal dat ze het 
goed gedaan hebben en dat de kinderen realiseren 
dat ze veel liefde hebben ontvangen, en dat ze 
dankbaar zijn.

Echtgenoten en partners houden van elkaar. Soms 
duurt de liefde al jaren en bij een goed intiem 
gesprek, ontdekken ze samen dat er veel veranderd 
is in die liefde, dat het telkens opnieuw aspecten 
heeft gehad, dat ze geleerd hebben met de liefde 
te leven in diverse omstandigheden. De liefde is 
gegroeid, en het is een groot goed wanneer ouderen 
dat kunnen herkennen. Nooit kan gezegd worden 

dat het vanzelf is gegaan, er is altijd een bewust 
omgaan met en beleven van de liefde.

Dat betekent bijv. elkaars tekortkomingen vergeven, 
en gemaakte fouten `gewoon` vergeten. Vergeven 
en vergeten zijn de meest belangrijke elementen 
van de liefde, maar ook de moeilijkste. In feite 
betekent vergeven, dat men de ander opnieuw laat 
beginnen, nieuwe kansen krijgt. Zeggen we: Je leert 
het nooit, dan is er geen vergeving, dan sluiten we 
groei uit en pinnen we de ander vast op wat hij/zij 
heeft gedaan. Zoals kinderen groeien, veranderen 
en zich ontwikkelen, zo mogen we dat van elkaar 
verwachten ook al zijn we geen kind meer. Liefde 
schept toekomst en rekent het verleden niet aan.

God houdt van ons en wij proberen van Hem te 
houden. God vergeeft en geeft ons ruimte om 
onszelf te zijn. Onze liefde blijft vaak beperkt tot het 
zoeken naar Hem, die aan het begin van ons leven 
staat, ons ondersteunt in alles en ons aan het eind 
weer opvangt. We weten het niet, we merken het 
soms, we geloven er in.

De psalmen en de Heiligen helpen ons daar trouw 
aan te blijven, en daar ook op verschillende 
manieren uitdrukking aan te geven. Onze liefde voor 
God is er, het verandert steeds en misschien groeit 
het wel. 

Misschien is het beste gebed nog wel: Heer ik hou 
van U, maar help me U meer en meer te beminnen. 
Zijn liefde voor ons is en blijft er altijd. 

Paul Kuhlmann, diaken.

God houdt van ons. 
Een mensenleven is kort, maar wel de moeite waard. 
Dit is vooral zo, wanneer we nieuwe dingen ervaren en 
meemaken, nieuwe ontdekkingen doen of nieuwe, andere 
aspecten ontdekken van iets waar we al jaren mee geleefd 
hebben.
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Van het bestuur

Onderweg zijn in je leven is ook een reis én met 
jezelf én met de mensen om je heen. Soms denk je: 
Waar heen? en Komt het allemaal wel goed?

Zo ook als parochiaan binnen onze parochie. 

Van belang is om de richting te weten, waar naar 
toe? Waar we precies uitkomen is nog een vraag. 
En wat is dan echt belangrijk? Binnen het bestuur 
denken we hierover na. Jullie steun is hierbij 
onontbeerlijk.

Ikzelf heb in een eerder stukje geschreven, dat 
mijn inzet binnen het bestuur zal zijn om de 
betrokkenheid van de parochiaan op locatie 
vast te houden als richting. En dat het onderweg 
zijn betekent: Hoe we in deze tijd vanuit kleine 
gemeenschappen samen zoekend Kerk kunnen zijn, 
zowel binnen de parochie als daarbuiten.

Kerk zijn is elkaar ontmoeten.

Dit is soms moeilijk met grotere parochies, verder 
weg van de parochiaan. Wat ik zie is, dat we in de 
vier kerken ons best doen om de ‘deur’ open te 
houden en u gastvrij te willen ontvangen.  Dat u op 
de pastorie terecht kunt met een vraag, of zo maar 
voor een kop koffie en een praatje. 

Wat ik ook zie is dat allerlei groeperingen met vele 
vrijwilligers actief zijn. 

Kerk zijn kent vele vormen. Het begint met oog 
hebben voor elkaar en nieuwsgierig zijn naar wat we 
elkaar te vertellen hebben en wat ons beweegt. 

We zijn soms geneigd te denken dat Kerk zijn vooral 
is zondag naar de kerk gaan, maar er is meer.

Zo denk ik nu: Hoe kan ik nieuwsgierig zijn naar wat 
de mensen van bv. onze koren bezig houdt naast het 
samen zingen in de kerk? 

Ook dat is Kerk zijn. 

Dirk Knook 
Vicevoorzitter

Onderweg
Onderweg zijn kent vele vormen. Zo was ik al wandelend 
onderweg met mijn vrouw, Lida, eerst naar Santiago de 
Compostella en daarna naar Rome.
Kenmerk van dat onderweg zijn was wel de richting weten, 
maar niet precies weten waar we zouden overnachten 
en waar we konden eten. Door die ervaring kreeg ik het 
vertrouwen dat er altijd wel een oplossing zich aandiende.

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.

Binnen de parochiegrenzen van de R.K. Parochie 
de Vier Evangelisten bevinden zich meerdere 
goed verzorgde plaatsen waar we onze dierbare 
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 
begravingen is de laatste jaren, en dat geldt 
voor alle begraafplaatsen, sterk afgenomen. Het 
gevolg daarvan is dat de kosten hoger zijn dan de 
inkomsten. Denk maar aan het algemene groen-
onderhoud van de begraafplaats. Verder het 
wekelijks afvoeren van vuil, de energiekosten en 
zo meer. Rechthebbenden betalen jaarlijks een 
onderhoudsbijdrage, maar 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 onder de aandacht brengt in 
uw familie- en kennissenkring. Weet daarbij 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

Begraafplaats St. Jozef



5

Spirit

Water en Religie
Het thema water en religie laat zien dat symbolen 
diep geworteld zijn in ervaringen van de mensheid.

Joodse en christelijke tradities identificeren het 
helende en levenbrengende water van oudsher ook 
in overdrachtelijke betekenis met de wijsheid en de 
goddelijke leer. 

De presentatie Water en Religie wordt gehouden 
voor het katholiek vrouwengilde gepresenteerd door 
Pastor Bertran van Paassen in “De Bergerie” van de 
Pastoor van Arskerk, 

Donderdag 3 oktober 

aanvang 20.00 uur; 

zaal open 19.45 uur.

Entree voor niet–leden 4 euro.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Voor meer informatie over het KVG: Telefoon: 
070-7439170

Anny van Rodijnen

Katholiek Vrouwengilde Den Haag / 
Afdeling Kijkduin

Ieder jaar organiseert het Banneux comité bisdom 
Rotterdam in november een speciale reunie dag 
van het afgelopen bedevaartsjaar  in Huize Ipse afd. 
Craeyenburch, Brasserskade 4 te Nootdorp.

Deze dag wordt op zondag  
10 november 2013 gehouden.

Na de feestelijke Eucharistieviering, is er tijd om 
elkaar te ontmoeten tijdens de lunch.

Daarna is er een muzikaal middagprogramma, met 
aansluitend het bidden van de Rozenkrans en een 

Plechtig Lof met zegening van de zieken.

Tevens is er gelegenheid om in het “winkeltje” 
artikelen uit Banneux te kopen.

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken 
met de eenvoud, maar tegelijkertijd ook de 
gezelligheid van deze dag ter afsluiting van het 
bedevaartseizoen van Banneux 2013.

De zaal is vanaf 9.00 uur open en u wordt 
ontvangen met een kopje koffie of thee.

Voor opgaven en verdere informatie betreffende 
de kosten en het programma kunt u onze brochure 
raadplegen.

Voor verdere informatie en aanvragen brochure:

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan 
tel. 015  3693148,  
e-mail : paula_opstal@hotmail.com

of bij:

Dhr. G.J. de Bruijn 
tel. 070-3205872 ,   
e-mail : gerard.debruijn@planet.nl

Bezoek ook onze website:   
www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl 

voor de bedevaarten:
Mw. A.W. Opstal 
Westlaan 62 
2641 DN Pijnacker  
tel: 015 3693148.

Caritas Banneux N.D. Bisdom Rotterdam
Dhr. G.J. de Bruijn 
Polderweg 12 a 
2493 ZA ‘s Gravenhage 
tel: 070-3205872

Dit jaar is een jubileum jaar, 60 jaar geleden dat 
wij vanuit onze omgeving gestart zijn met de 
bedevaarten naar Banneux.
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Veel mensen zouden graag op vakantie willen, maar 
kunnen het niet betalen of hebben een ernstige 
handicap die het hen niet mogelijk maakt om te 
reizen.

Sommige mensen zeggen dan: “Ik vind het niet zo 
erg”, maar is dat wel zo?

Ik denk dat heel veel mensen tóch graag zouden 
willen. Ouderen die niet meer werken beschikken 
over veel vrije tijd. Jongeren die hard moet werken 
en niet op vakantie kunnen; dat is niet prettig. Een  
mens moet stoom kunnen afblazen in deze hectische 
24-uurs economie. Onze Vader die ons zo’n prachtige 
natuur heeft geschonken; geniet daarvan. Bewonder 
de flora en fauna. Bekijk eens een gewone mier. Op 
een goed moment heb je door dat het geen gewone 
mier is, maar een wonder van de schepping. Zo 
klein, en met alles erop en eraan. Vaak is het een 
heel mierenvolk dat vlijtig aan het sjouwen is. Neem 
er de tijd voor! 

Een jaar lang - of nog veel langer - niet op vakantie 
geweest terwijl je zo graag wilt. Een ander land 
zien, anders eten en met andere mensen praten. 
Een  plek bezoeken waar je anders nooit komt; 
een kloostertuin  bij voorbeeld. (A.W. Ketelby, een 
componist, maakte een mooi stuk muziek “In a  
Monastery Garden”.) Maar nog veel mooier: het 
Adagio uit de  6e symphonie, de Pastorale  van 
Beethoven. 

Wij bezoeken in het Münstertal, gelegen  in het 
Schwarzwald altijd de Barokke Pfarrkirche, en 
de kloostertuin van St.Trudpert. Op dinsdag en 
vrijdagavond en ook op zaterdag en zondagochtend 
is er een Heilige mis.

De Kloostertuin, daar heerst zo`n  serene rust dat 
je er stil van wordt. Je probeert ook in contact te 
komen met de daar rondlopende zusters, die - als ze 
willen - je heel veel kunnen vertellen over het leven 
in een klooster.

Heel vroeg opstaan en dienstbaar zijn aan elkaar. 
Bidden en nog eens bidden. Dit is een klooster dat 
zichzelf kan bedruipen wat het voedsel betreft. Een 
grote moestuin, een boerderij met vee, bloemen 
en planten. Vergeten we bijna de bossen voor hout. 
Wij spraken een zuster uit India, die daar al 56 jaar 
verblijft. Ze vertelde veel missiewerk te hebben 
gedaan. Naast haar zat een mevrouw die vertelde 
dat ze in het klooster logeerde in een  apart gebouw.

Mijn vraag was: “Kunnen wij dat ook?” “Ja dat kan. 
U gaat door die deur naar binnen en dan ziet u het 
wel.” Achter een soort balie zat een zuster en de 
andere zuster stond. Onze vraag was: “Kunnen wij bij 
u logeren? “. “Geen enkel probleem. Wanneer wilt 
u het liefst? “.  “In september 2014“.  ”Nee, dat lukt 
niet helemaal. Wél de laatste week van augustus en 
de eerste week van september”.  “Wanneer moeten 
wij beslissen?”.  De zuster keek ons aan en zei: 
“Nu meteen. Er is een speciale badkamer voor een  
invalide en die is dan voor u.”

Wij hopen, dat de rust die daar heerst ons zo zal 
beïnvloeden, dat we kunnen zeggen:” Het was een 
zinvol en aangenaam verblijf.”  We hopen daar 
nieuwe energie op te doen.  We kijken ernaar uit. 
Het is ongeveer 750 kilometer van Den Haag per 
auto.

We hebben al zo vaak horen zeggen:“In het 
Schwarzwald regent het altijd.” Nee, dat is niet waar. 
Wij komen er nu al zes jaar en we hebben wel eens 
een buitje gehad, maar over het algemeen is het 
schitterend weer. Wanneer u er eind mei/begin juni 
verblijft, dan is het asperge- en aardbeientijd. In 
het najaar (september) zijn er de druiven en andere 
vruchten zoals pruimen, perziken, enz. Langs de weg 
koopt u voor heel weinig euro`s heerlijk fruit.

Je kunt er mooie wandelingen maken. Mocht u meer 
willen weten, het adres is:

Zuster Emanuela- Haus St.Josef- 79244  Munstertal 
Duitsland. Mocht u besluiten ook te willen gaan, dan 
wensen wij u een aangenaam verblijf !

Den Haag, October 2013 JeDe.

Jan en Annamarie Drijfhout 

Verblijf in een klooster
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Alles zat mee tijdens de laatst gehouden 
fietsbedevaart naar Brielle. Het weer voor deze 
sportief en spirituele fietstocht kon niet beter. Ons 
materieel bracht ons geen enkele maal in problemen 
en de verbandtrommel was gelukkig voor niets 
meegenomen. Met maar liefst 47 deelnemers, 
afkomstig uit alle parochies van Den Haag, gingen 
wij in alle vroegte op pad. 

Aangekomen bij de pont in Maassluis stond de 
foerageer-  en tevens bezemwagen op ons te 
wachten en trakteerde ons op een kopje koffie met 
wat lekkers.

Om 11.00 uur bereikten wij de bedevaartkerk te 
Brielle om de eucharistie mee te kunnen vieren, 
waarin Bisschop van der Hende voorging. In zijn 
preek benadrukte de bisschop dat ons geloof er niet 
alleen is om duisternis weg te nemen, maar ook 
een licht is op ons pad. De Martelaren van Gorkum 
hebben de schaduwkant van ons geloof ervaren, 
maar toch is ook hun geloof vastgehouden, zoals 
ook Christus zelf het geloof vasthield. Vertrouwen 
en overgave aan de Heer, aldus de Bisschop. Na 
de Eucharistieviering konden wij genieten van een 
uitstekende lunch. Hierna was er gelegenheid voor 
het rozenkransgebed, waarna we langs de staties van 
de kruisweg liepen. De dag werd afgesloten met een 
vesperviering. Na deze viering begonnen we aan de 
terugtocht en in het begin van de avond bereikten 
we de gemeentegrens van Den Haag. Moe, maar 
voldaan en opgeladen door de spirituele vieringen 
en met in ons achterhoofd de herdenking van de 19 
Martelaren van Gorkum, namen we afscheid van 
elkaar.  

Hetty van der Want

Geslaagde fietsbedevaart Brielle op 
6 juli 2013

Op zondag 3 november 2013, 14.00 uur, wordt in de 
Emmauskerk een voorproefje gegeven van een in 
2014 op te voeren opera.

Het betreft opera Rodelinda van G.F. Händel. 
De sopraan Charlotte Munnik en countertenor 
Mattias Pavlous zullen u de prachtige klanken laten 
horen, begeleidt door het barokensemble, o.l.v. 
Leonardo Valiante, allen afkomstig van het Koninklijk 
Conservatorium te Den haag.

Het is een twee uur durend concert inclusief een 
pauze van 30 minuten. 

De kaarten á € 17,50 (65+ € 15,00, stud. € 12,50) 
zijn bij de ingang van de kerk te verkrijgen. In de 
voorverkoop € 15,- (65+ € 12,50, stud. € 10,00).

De kaarten zijn te bestellen bij Nelly Straatjes 
06-23867050 of bij Peter The 06-25179743.

In de pauze wordt u één kopje koffie/thee 
aangeboden en na de pauze zal Nisi Dominus van 
Antonio Vivaldi worden uitgevoerd.

Leonardo Valiante is bij u bekend, hij begeleidt elke 
zaterdagmiddag de viering in de Emmaus.

Komt allen genieten van deze mooie klanken.

Nelly Straatjes

Wandeling van barok naar religie
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Liturgisch Rooster
(wijzigingen voorbehouden)

Na elke viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee en/of limonade.

Emmaus

Vieringen
Woensdag 10.00 uur eucharistieviering

Vrijdag 10.00 uur gebedsgroep

Zaterdag 13.00 uur eucharistieviering

Zondag 10.00 uur eucharistieviering

Koren
1e en 4e en 5e zondag van de maand: het Dames & 
Herenkoor Non Nobis Sed Deo.

2e zondag van de maand: Phoenixkoor

3e zondag van de maand: Emmaus kinderkoor of het 
Jongerenkoor 'Let it Out'

Bijzonderheden 
weekend van 19 en 20 oktober: Wereldmissiedag.   
Zaterdag 19 oktober. 
13.00 uur: Woord en Communieviering.  
Zondag 20 oktober. 
10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. ‘Let it Out’.

In de nacht van zaterdag 26 oktober 2013 op 
zondag 27 oktober 2013 gaat de wintertijd in. De 
klok gaat 1 uur achteruit om 03.00 uur naar 02.00 
uur.

Vrijdag 1 november,  Allerheiligen. 
10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het 
Gelegenheidskoor.

Zaterdag 2 november, Allerzielen, gedachtenis van 
overledenen.  
13.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het gelegen-
heidskoor.

Zondag 17 november 
10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Kinderkoor.

Zondag 24 november, hoogfeest van Christuskoning.  
10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het dames en 
Herenkoor Non Nobis Sed Deo.

Zondag 1 december, 1e Zondag van de Advent. 
10.00 uur: eucharistieviering  m.m.v. het dames en 
Herenkoor Non Nobis Sed Deo.

Zondag 8 december, 2e Zondag van de Advent. 
10.00 uur: eucharistieviering  m.m.v. Phoenixkoor.

Woensdag 18 december. 
10.00 uur: Boeteviering m.m.v. het Gelegenheids-
koor.

Zondag 22 december. 
10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. jongerenkoor 
‘Let it Out’.

Dinsdag 24 december, Kerstmis. 
19.00 uur: kinder- en Gezinsviering m.m.v. het 
Kinderkoor. 
22.00 uur: Kerstnachtmis m.m.v. het dames en 
Herenkoor Non Nobis Sed Deo.

Woensdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis.  
10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het koor 
Phoenix.

Donderdag 26 december, H. Stefanus en Tweede 
Kerstdag.  
10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het 
Gelegenheidskoor.

Zondag 29 december, H. Familie. 
10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Dames- en 
Herenkoor Non Nobis Sed Deo.

Woensdag 1 januari, Nieuwjaar. 
11.00 uur: Nieuwjaarsviering m.m.v. het Gelegen-
heidskoor.

Middaguurgebed 
Iedere dinsdag om 12.30 uur en aansluitend 
gelegenheid tot het bidden van de rozenkrans.

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.
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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.

Maria van Eik en Duinen

Vieringen
Dinsdag 10.00 uur eucharistieviering

Zaterdag 13.00 uur eucharistieviering

Zondag 10.00 uur eucharistieviering

Koren
1e zondag van de maand: Gezinskoor.

2e zondag van de maand: gemengdkoor Deo Sacrum.

3e zondag van de maand: begeleiding cantor. 

4e zondag van de maand: Gemengd koor Deo Sacrum 
(Gegroriaans).

5e zondag van de maand: Herenkoor

Bijzonderheden
In de nacht van zaterdag 26 oktober 2013 op 
zondag 27 oktober 2013 gaat de wintertijd in. De 
klok gaat 1 uur achteruit om 03.00 uur naar 02.00 
uur.

Vrijdag 1 november, Allerheiligen.  
19.00 uur: eucharistieviering m.m.v. Deo Sacrum.

Zaterdag 2 november, Allerzielen, gedachtenis van 
overledenen.  
17.00 uur: eucharistieviering m.m.v. Deo Sacrum.

Zondag 24 november, hoogfeest van Christuskoning.  
10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. Deo Sacrum.

zondag 15 december. 
16.00 uur: Kerstsamenzang mmv het Gezinskoor

Dinsdag 17 december. 
10.00 uur: Boeteviering met samenzang.

Dinsdag 24 december, Kerstmis. 
19.00 uur: kinder- en Gezinsviering m.m.v. het 
Gezinskoor. 
22.00 uur: Kerstnachtmis m.m.v. koor Deo Sacrum.

Woensdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis. 
10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. Deo Sacrum. 
14.00 uur: Kindjewiegen.

Dinsdag 31 december. 
17.00 uur: Oudejaarsviering m.m.v. het Herenkoor.

Woensdag 1 januari.  
11.00 uur: Nieuwjaarsviering m.m.v. Deo Sacrum.

Pastoor van Ars

Vieringen
Donderdag 10.00 uur Tabitha,    
  woonzorgcentrum

Zondag 10.30 uur Hoogmis

Adres Tabitha woonzorgcentrum:  
Mozartlaan 280, 2555 KZ Den Haag

Koren
1e en 4e zondag van de maand: parochiekoor.

2e zondag van de maand: koor Connection.

3e en 5e zondag van de maand: een gastkoor of een 
organist.

Aanbidding
Gedurende het Jaar van het Geloof is tot 24 
november 2013 wekelijks een uur aanbidding op 
donderdag om 15.30 uur.

Vanaf december is er iedere tweede donderdag van 
de maand aanbidding om 15.30 uur.

Zaterdag om 18.30 uur zingen de Blauwe Zusters de 
Vespers.

Bijzonderheden
Zondag 20 oktober. 
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen, cantor is 
Winfried Verweij.

In de nacht van zaterdag 26 oktober 2013 op 
zondag 27 oktober 2013 gaat de wintertijd in.  De 
klok gaat 1 uur achteruit om 03.00 uur naar 02.00 
uur

Vrijdag 1 november,  Hoogfeest van Allerheiligen. 
10.30 uur: Hoogmis. 

Liturgisch Rooster
(wijzigingen voorbehouden)

Na elke viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee en/of limonade.
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Vieringen
Vrijdag 10.00 uur eucharistieviering

Zondag 10.30 uur eucharistieviering

Titus Brandsma

Koren
1e en 3e zondag van de maand: Titus Brandsmakoor.

2e zondag van de maand: VocAnimo.

4e zondag van de maand: Caritaskoor.

Kinderwoorddienst
Kinderwoorddienst op de 2e en 4e zondag van de 
maand.

Meditatie
16 oktober, 20 november en 11 december: 
20.00 uur: meditatie in de dagkapel van de Titus 
Brandsma.

Bijzonderheden
zondag 6 oktober, Algemene Ziekenzalving.  
10.30 uur: eucharistiviering

Zondag 13 oktober. 
10.30 uur: Woord en Communieviering m.m.v. 
VocAnimo.

In de nacht van zaterdag 26 oktober 2013 op 
zondag 27 oktober 2013 gaat de wintertijd in. De 
klok gaat 1 uur achteruit om 03.00 uur naar 02.00 
uur.

Vrijdag 1 november, Allerheiligen.  
10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het 
Charitaskoor.

Zaterdag 2 november, Allerzielen.  
19.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. het 
Charitaskoor.

Vrijdag 20 december. 
10.00 uur: Boeteviering.

Dinsdag 24 december, Kerstmis. 
19.00 uur: Woord- en Communieviering (familievie-
ring) m.m.v. het Kinderkoor. 
22.00 uur: Nachtmis m.m.v. het Titus Brandsmakoor.

Woensdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis. 
10.30 uur: eucharistieviering m.m.v. VocAnimo.

Zondag 29 december. 
10.30 uur: eucharistieviering m.m.v. het Titus 
Brandsmakoor. 

Zaterdag 2 november, Allerzielen. 
19.00 uur: H. Mis met gedachtenis van de 
overledenen.

Zondag 1 december,  Begin van de Advent

Zondag 8 december. 
10.30 uur: Hoogmis.

Zondag 15 december, Gaudete (derde zondag van 
de Advent).   
10.30 uur: Hoogmis m.m.v. de Gregoriaanse Schola 
van de Boskant.  

Dinsdag 24 december, Kerstmis. 
19.00 uur: Kinderkerstviering met wandeling door 
het bos. 
22.00 uur: Nachtmis m.m.v. koor Connection.

Woensdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis. 
10.30 uur: Hoogmis m.m.v. het Parochiekoor.   
14.00 uur - 16.00 uur: gelegenheid tot bezichtiging 
van de Kerststal.

Pastoor van Ars - vervolg

Liturgisch Rooster
Na elke viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee en/of limonade.
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Rubriek Emmaus

Nieuwe missionaire activiteit werkgroep 
Kerk & Samenleving 
Met een groepje o.l.v. pastoor Dernee heeft de 
werkgroep nagedacht hoe de Emmauskerk meer in 
de belangstelling gebracht kan worden.

Traditioneel is de openstelling in de Emmauskerk 
op dinsdag en zaterdag. Deze wordt begeleid door 
enkele enthousiaste mensen.

Het voorstel is om elke eerste dinsdag van de maand 
een kleine maaltijd aan te bieden (een kop soep met 
brood bijv.) vanaf ongeveer 12.30 uur.

Na de lunch wordt iedereen uitgenodigd mee te 
doen met het bidden van  de rozenkrans in de 
dagkapel.

Deze nieuwe activiteit begint op 1 oktober, vanaf 
9:30 tot ongeveer 12:00 uur. Iedereen is van harte 
welkom.    

Ria Naessens

Werkgroep Kerk & Samenleving organiseert 
meer….
Met het aanbieden van een maaltijd elke eerste 
dinsdag van de maand draagt de werkgroep bij  aan 
het pastorale beleid de kerk te profileren als een 
missionaire kerk.  Het is belangrijk dat de kerk meer 
naar buiten treedt en probeert de niet traditionele 
kerkgangers te bereiken. 
Maar de  werkgroep organiseert ook ontspannende 
activiteiten. Weet u dat er iedere maandagochtend 
een hobbygroep bijeenkomt waar kaarten gemaakt 
worden, beeldjes geverfd worden, mensen in de 
groep aan het borduren zijn of bezig zijn met andere 
vormen van handwerken.
Op de donderdag is er een handwerkgroep waar 
de dames bezig zijn met b.v. breien en borduren. 
Gewoon doen wat je leuk vindt, gezellig bezig zijn, 
andere mensen ontmoeten en een praatje maken, je 
verhaal kwijt kunnen. Kortom, het zijn twee sociale 
activiteiten waar de werkgroep Kerk en Samenleving 
waarde aan hecht. 

Denkt u, dat zou ik ook wel willen, kom gewoon eens 
langs, vanaf 9.30 uur tot ongeveer 12.00 uur. U bent 
van harte uitgenodigd.

Gerda Bronsteijn 
Werkgroep Kerk & Samenleving

Rubriek Maria van Eik en Duinen

Allerzielen
Evenals vorig jaar 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.

De pastoraatgroep

God van mensen, onze vragen kunnen U niet vreemd zijn,

want gij weet dat onze overledenen

ons lief en dierbaar blijven.

Zegen onze herinnering aan onze lieve doden.

Houd hun naam levend in ons midden.

Doe ons geloven in het leven.

Met eerbied gedenken wij onze doden,

Wij danken voor hun leven

Mens waren zij,

schepping naar Uw beeld.

Uniek waren zij,

deze mensen;

met eerbied gedenken wij

wie zij waren voor ons

en voor de wereld.

http://opvoedingsproject.wordpress.com/rouw-en-verlies/
gebeden-en-bezinningsteksten-2/
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Wij lezen uit...
Aan de hand van een boek en de bespreking 
daarvan wordt gezocht naar aanknopingspunten 
die leiden tot eigen spirituele verdieping en 
geloofsontwikkeling. Het gelezene leidt dikwijls tot 
geloofscommunicatie, en brengt verrassende en 
verrijkende inzichten aan het licht. Wij lezen uit het 
boek van Evert Jan de Wijer, God op het boekenbal: 
bijbel en bestsellers. Deelnemers worden geacht zelf 
een exemplaar van dit boek aan te schaffen (Bruna, 
Kroon, Paagman, of elders).

Data: 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 
9 december 2013

Plaats:  H. Pastoor van Arskerk,  
Aaltje Noorderwierstraat 4

Tijd:  10:00 -11:30 uur

De bijeenkomsten staan o.l.v. pastor Duncan 
Wielzen.

Onze geloofsbelijdenis: wat geloven wij (nog)?
Iedere zondag bidden wij in de Eucharistieviering 
de geloofsbelijdenis van de apostelen, die uit de 
eerste eeuwen van het christendom afstamt. Maar 
wat betekenen begrippen als ‘opstanding uit de 
doden’ en ‘nedergedaald ter helle’ voor gelovigen 
van vandaag? In een serie van 12 bijeenkomsten 
verdiepen wij ons telkens in één van de Twaalf 
Artikelen van het Geloof.

Data:  programmering volgt via de maand- 
berichten.

Deze bijeenkomsten worden geleid door pastor 
Duncan Wielzen.

Vanuit de boskant, r.k. spiritueel centrum 
aan de Fluwelen Burgwal  45
Naast lezingen en vespervieringen ook nog (o.a.) 
de  volgende activiteiten, waarvoor aanmelden via: 
http://deboskant.nl/agenda/ of via e-mail info@
deboskant.nl of via tel.nr. 070-3614180 (ma-za 
12:00-16:00 uur).

Geïnspireerd en inspirerend: 2x Franciscus
De H. Franciscus inspireert velen tot onbaatzuchtige 
inzet voor een betere samenleving. Ook onze huidige 
Paus lijkt zich bij zijn doen en laten door hem te 
laten inspireren. Dit programma is toegankelijk voor 
een ieder die zich wil laten uitdagen en inspireren 
tot liefdevolle inzet voor een betere wereld.

Datum: zaterdag 5 oktober 2013

Tijd:  13:30 uur

Toegang: vrij

Boekpresentatie Jezuïet in spagaat 
F. Kurris S.J.
Een boek over de Franse jezuïet Edmond Auger 
(1530 - 1591), raadgever van de Franse Koning 
tijdens de Franse Godsdienstoorlogen, een duistere 
periode van de Europese geschiedenis. Over zijn 
leven in een spagaat van spiritualiteit en politiek, 
van soberheid en overvloed, van gehoorzaamheid en 
eigengereidheid, actie en contemplatie.

Datum: zaterdag 12 oktober 2013

Tijd:  15:00 uur

Afsluiting Jaar van het Geloof
Op 24 november 2013 wordt het Jaar van het Geloof 
afgesloten. In ons bisdom wordt deze afsluiting 
gemarkeerd met een Pontificale Eucharistieviering in 
de kerk van de Engelstalige parochie Church of Our 
Saviour. 

Aansluitend is er een geloofsfeest met als thema: 
gemeenschap van geroepenen.

Plaats:  Bezuidenhoutseweg 157, Den Haag

Tijd:  10:00 uur.

pastor Duncan Wielzen

Catechetische activiteiten
In het nieuw werkjaar vinden in 
onze parochie en elders enkele 
catechetische activiteiten plaats. 
Het aanbod is gevarieerd en breed 
toegankelijk. Hieronder een kort 
overzicht.
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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 Noorderwierstraat 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 

Werkgroep Bedevaarten

Beste Parochianen,

De zomer is al weer bijna voorbij en graag 
informeren wij u over de bedevaarten in het najaar!

De Haagse Bedevaart organiseert:

* Voor de 121e  keer gaat 
de Haagse Bedevaart dit 
jaar naar Onze Lieve Vrouw 
van Kevelaer, de Trooster 
der Bedroefden. Op 31 
oktober en 1 november is de 
Sluitingsbedevaart. 
Zoals u heeft gelezen in een 
eerdere Spirit zijn vorig jaar 
meerdere parochianen van de 
Emmaus geloofsgemeenschap 
daar naar toe geweest. Ze waren zeer onder de 
indruk van deze bedevaartreis en gaan komende 
oktober zeker weer mee!. Misschien iets voor u 
om ook aan te sluiten en er met nog meer van de 
hele parochie “de Vier Evangelisten“ samen daar 
naar toe te trekken? Het zijn maar 2 dagen!

  Zet het vast in de agenda ! 

  Ze vertrekken vanaf Den Haag CS rond de klok van 
07.30 uur en de kosten zijn vanaf ± € 120.00 p.p.

  Eind september zal u in alle kerklocaties 
de folders hieromtrent vinden. Ook kunt u 
informeren bij de contactpersonen van de 
werkgroep Bedevaarten van uw eigen kerk.

  Graag aanmelden bij Cisca van der Sluijs  zodat 
we allemaal in een bus komen te zitten!

* Voor een Bedevaartreis naar Lourdes 
zijn ook nog mogelijkheden eind 
september en in oktober! De planning 
is om in het najaar van 2015 weer 
met een grote groep pelgrims naar 
Lourdes te gaan! We houden u op de 
hoogte.

Wilt u het Lourdes werk financieel 
steunen zodat ook parochianen met 
een hele kleine beurs een keer mee 
kunnen, maakt u dan gebruik van het 
banknummer  NL16RABO0121651347 Lourdeswerk 
Nationale Bedevaarten in Den Haag en dan ten 
gunste van de Emmausparochie nummer 66534. 
Ik zal er zorg voor dragen dat uw financiële steun 
voor de juiste personen gebruikt zal worden. Deze 

financiële bijdragen worden voor de hele parochie 
“de Vier Evangelisten” gebruikt daar waar nodig is!

Bij voorbaat hartelijk dank.

Werkgroep Bedevaarten 
De Vier Evangelisten Parochie

Gitty Vogels, Johan Blonk, Walter Jillissen en Cisca 
van der Sluijs

Tel : 06-28327388

Cisca.vandersluijs@gmail.com 
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Net als het afgelopen jaar is er in dit 
schooljaar een gezinsviering in de Titus 
Brandsmakerk. Het Emmaus Kinderkoor zingt 
daarin mee. Heb je ook zin om mee te zingen? 
Dat kan door mee te oefenen bij de repetities.  
Jullie worden van harte uitgenodigd om mee 
te zingen.

De gezinsviering is direct na de herfstvakantie: 
op zondag 27 oktober.

Als je genoeg mee oefent met het koor mag je 
meezingen in het koor.

Inlichtingen over de gezinsmis bij Arnim van 
Oorschot (arnimvanoorschot@live.nl)  en 
Helma van Osch (michelhelma@hetnet.nl). 

Het Emmaus Kinderkoor zingt een mix van 
traditionele en klassieke kerkliedjes zoals 
het Kyrie en het Laudate, maar ook moderne 
liedjes. De repetities zijn elke dinsdagmiddag 
vanaf half 4 in de Emmauskerk aan de 
Leyweg. Iedereen tussen 8 en 12 jaar 
die van zingen houdt wordt van harte 
uitgenodigd mee te doen. Inlichtingen via het 
parochiebureau Emmaus, tel 070-3665562. 

Contactpersonen zijn Toos Engel en 
Carolien Tan. 

Gezinsviering in de Titus 
Brandsmakerk

5 juli hebben we met de jongerengroep ‘De 
Fakkel’ gebarbecued ter afsluiting van het jaar, 
maar ook van de groep. Dit was namelijk de 
laatste bijeenkomst. We kunnen terugkijken 
op een aantal mooie jaren. 

Eén keer per maand kwamen we op 
donderdag samen met een kleine groep 
jongeren. Dat de groep klein was, maakte 
niets uit, het was juist heel gezellig! Na een 
gebedje of gedichtje, was er elke keer weer 
een leuke nieuwe opdracht die te maken 
had met het geloof. De ene keer een soort 
bordspel, een andere keer een opdracht 
voor buiten, of een spel waarbij je moest 
uitbeelden. Tussendoor was er altijd ruimte 
voor ons om over het geloof te praten, maar 
we konden het ook altijd hebben over andere 
zaken die ons jongeren bezighouden. Zo was 
elke bijeenkomst uniek. 

Namens de jongeren van ‘De Fakkel’ wil ik 
onze begeleiders Paula de Haas en Francis 
Cueva bedanken voor de vele mooie en leuke 
avonden met deze groep. 

Groetjes, 
Jennifa Mariadasan

Jongerengroep ‘De Fakkel

De Emmausjongerengroep heeft zijn laatste 
bijeenkomst gehouden en afgesloten met een 
gezellige barbecue. 

Op dit moment wordt nagedacht over 
de wijze waarop jongerenactiviteiten 
parochiebreed kunnen worden gecoördineerd 
en geinitieerd. 

Bertran van Paassen   

Emmaus jongerengroep


