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Tot de Heilige Geest
Heilige Geest, voor u dit lied:
u die een mens bezielt tot zingen
van grote ongehoorde dingen
aan ons geschied.
U die Elisabeth onthult
welk heil uit hemelse gedachten
de maagd Maria mag verwachten;
wie haar vervult.
U geeft haar stem, u haar geluid
om Gods geheim te openbaren:
zij mag het noemen en verklaren;
zij roept het uit.
Zij geeft de wereld te verstaan
dat God op aarde wordt geboren;
zij kondigt voor wie maar wil horen
verlossing aan.
U, tolk van Gods barmhartigheid,
o, doe ons heel haar diepte weten
en maak ook ons daarvan profeten
in deze tijd.
Hoe God de wereld weer geneest
van al de eeuwenoude wonden,
nu hij zijn zoon heeft uitgezonden,
Heilige Geest.

Kom Heilige Geest
Vervul de harten van uw gelovigen,
in het bijzonder het hart van
onze nieuwe paus Franciscus,
die is uitverkoren om de kerk in deze tijd te
leiden.
Bidden wij dat hij geïnspireerd mag worden
door Gods Geest.
dat hij de juiste woorden mag vinden
en de goede beslissingen mag nemen.
Vragen wij om rust en vrede
voor paus Benedictus XVI
in de dagen die hem wachten.
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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-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 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
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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Van het pastoraal team
Met de dood geen raad weten…?
Met de dood valt het leven stil. Bij een plotseling of een
verwacht levenseinde hoor en voel je het zwijgen. Na de
kruisdood van Jezus lijken zijn volgelingen op doodspoor
gekomen. Er heerst een stilte als van een graf. De
Blijde Boodschap van de mensenzoon is gesmoord. De
groep leerlingen is verbijsterd achtergebleven. Ze zijn
ontgoocheld. Hun toekomst is begraven onder steen.
Radeloze stilte. En wat vrouwen over een leeg graf
rondvertellen vindt vooralsnog bij niemand gehoor.

Met flarden van verhalen uit een ver verleden, van
God die er zijn zal, en met woorden en optreden
van Jezus in het achterhoofd brengt het getuigenis
van de vrouwen Petrus echter in beweging. In zijn
hart klinken nog de woorden: “Ik ben de weg, de
waarheid en het leven” en “Petrus hou je van me.
Als je van Iemand houdt dan schrijft je hem toch
niet ten dode op? Zo gaat en staat Petrus aan het
graf van Jezus. Ademloos. Het lijkt een beetje tegen
beter weten in. Is Jezus een doodlopende weg?
Maar in de verbazing waar hij geen raad mee weet,
als een grafsteen die wegrolt, breekt een nieuwe
dageraad door: alsof God geen raad weet met
de dood. Samen met Jezus hebben Petrus en de
vrouwen maar al te goed de Schriftverhalen van en
over die God, Vader van allen, leren kennen. Zoals:
In het begin schiep God de hemel en de aarde…
en in de aardse duisternis sprak God: Er moet
licht zijn….en …vvvvvvsssttttttt… er was licht. Met
God’s Woord komt de aarde tot leven. En het was
goed! Dat scheppingsverhaal zet de toon van Gods’
geschiedenis met zijn mensen, mannen en vrouwen.
Zoals Hij begonnen is, zo zal Hij verder gaan, …..leven
scheppen. Adem gevend. Telkens waar leven
onmogelijk dreigt te worden, zoals in de slavernij van
Egypte, blijkt Hij de weg ten leven. Daar geschiedt
schepping opnieuw: water en land worden uiteen
gedreven opdat Israël mag leven in vrijheid. En het
was goed. Goed is wat leven bevordert. Kwaad is
wat het leven kapot maakt, is doodlopend, en dat is
zonde. Evangelie, de Blijde Boodschap is het keren
van het kwaad. Dè Boodschap over genezingen,
zondevergeving en een oproep om vergevingsgezind
te zijn. Daarmee worden nieuwe levenskansen
gegeven. Schepping opnieuw.
In het mysterie van Pasen, de verrijzenis schuilt het
geloof dat er toekomst is, weer levensadem, voor

wie zichzelf niet begraaft in zijn tekortschietend
verleden. Verrijzenis zegt toekomst aan voor wie
het leven kiest. Je kunt het volbrengen in vlagen
van donker en licht. Pasen is toekomst voor wie in
God’s Geest mee blijft werken Zijn scheppingswerk
door te zetten. De Geest die, zoals op de eerste
scheppingsdag over de wateren zweefde, land en
water raakte, die raakt ook het hart van ieder gelovig
mens. Ze wakkert met Pinksteren ook onze geestdrift
aan om, als wij buiten adem raken, los te komen uit
wat ons angstvallig vasthoudt en het leven dreigt stil
te vallen.
Laat juichen….de steen is weggerold, de Heer is
verrezen. Alleluia!
Pastor Hans Smulders

Van het bestuur
Centraal Parochiesecretariaat
De grootte van de parochie maakt het noodzakelijk
dat veel administratieve en secretariële taken vanuit
een centraal punt geregeld worden. Dat vraagt een
herinrichting van alle taken op dit gebied. Vorig jaar
zijn we intensief bezig geweest met het opzetten en
inrichten van het Centraal Parochiesecretariaat; er
zijn gesprekken gevoerd met de mensen op de lokale
secretariaten, de randvoorwaarden zijn vastgelegd,
functieomschrijvingen gemaakt en vooral een helder
takenpakket gemaakt voor de lokale secretariaten en
het Centraal Parochiesecretariaat. Zo hebben we ook
gekeken naar de betaalde krachten die we in dienst
hebben. Hoe zetten we die in ten behoeve van de
gehele parochie? Marion Boek runde het lokale
secretariaat van Maria van Eik en Duinen. Sytske
Vinkesteijn ondersteunde de financiële administratie
van de Titus Brandsma parochie. Beide krachten
zijn bereid en beschikbaar zich in te zetten voor
de werkzaamheden van de gehele parochie. Begin
januari is het Centraal Parochiesecretariaat van start
gegaan. Het is gevestigd op de Leyweg in de pastorie
van de Emmauskerk. Marion Boek is hoofd van het
centrale secretariaat geworden en heeft Maria van
Eik en Duinen verlaten.
Een greep uit de taken van het centraal secretariaat:
backoffice voor pastoraal team en parochiebestuur,
onderhouden van contacten met het bisdom en
de lokale secretariaten, ontvangen en verwerken
van post, telefoon en mail gericht aan het
parochiebestuur en leden van het pastoraal
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team, archiveren, ondersteunen van de lokale
secretariaten, opzetten liturgisch rooster, agenda
gebruik vergaderzalen en kerkgebouwen. Het
takenpakket houdt in dat er veelvuldig contact is
met de lokale secretariaten. De lokale secretariaten
blijven voor u, als parochiaan, eerste aanspreekpunt.
In uw eigen kerk kunt u terecht voor het opgeven
van gebedsintenties en kunnen uw vragen
beantwoord worden.
Waar nodig zijn ook de lokale secretariaten opnieuw
ingericht. Zo wordt het secretariaat van Maria van
Eik en Duinen nu geheel bemenst door vrijwilligers
en is in de Titus Brandsma geloofsgemeenschap
een lokaal secretariaat gestart, uiteraard ook door
vrijwilligers.
Het Centraal Parochiesecretariaat(CPS) is te bereiken
op werkdagen van 9.30 - 12.00 uur, tel.: 3080414 en
via cps@rkparochiedevierevangelisten.nl
Ineke Brizee, secretaris

Sacramentskerk
Op zaterdag 12 januari jl. werd de leegstaande
Sacramentskerk op de Sportlaan gekraakt. De kerk
valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur
van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten. Het
bestuur van de parochie heeft aangifte gedaan bij de
politie.
Kort nadat de kerk gekraakt was, is deze overgedragen
aan een groep asielzoekers, die nog steeds in de kerk
verblijft.
Het bisdom Rotterdam en het parochiebestuur zijn
van mening dat het kerkgebouw niet geschikt is voor
de opvang van de groep asielzoekers. Het gebouw
voldoet niet aan de veiligheidsnormen zoals die in
Nederland en in de gemeente Den Haag gehanteerd
worden.
Velen, ook parochianen, het parochiebestuur en het
bisdom, zijn begaan met het lot van de asielzoekers.
Diverse organisaties en buurtbewoners staan hen bij.
Er is goed overleg tussen bisdom en parochiebestuur.
Er wordt gezocht naar oplossingen voor de toekomst
van de asielzoekers.
Bij het ter perse gaan van deze Spirit zijn er geen
nieuwe ontwikkelingen te melden.
Voor vragen kunt u terecht bij:
José GHM ten Berge-de Fraiture
Bestuurslid Communicatie van de R.K. Parochie de
Vier Evangelisten
4

Catechese
Beste parochianen,
Op 11 oktober van het afgelopen jaar werd
herdacht dat de zalige paus Johannes XXIII het
Tweede Vaticaans Concilie opende. Deze historische
kerkvergadering was beoogd om de Katholieke Kerk
te moderniseren en dichter bij haar apostolische
bronnen te brengen.
Paus Benedictus XVI heeft toen bij gelegenheid
hiervan in zijn Apostolische Brief “Porta Fidei” het
Jaar-van-het-Geloof aangekondigd. De paus schrijft
hierin o.a. dat “wij weer de smaak te pakken moeten
krijgen om ons te voeden met Gods woord, dat
trouw door de Kerk wordt doorgegeven.”
Toen ik dit las drong het opnieuw tot me door dat ik
het Woord van God echt serieus moet nemen als ik
God wil leren kennen.
Af en toe een willekeurig stukje uit de Bijbel lezen
is op zich wel vruchtbaar, maar als we ons echt het
Woord eigen willen gaan maken, dan moeten we er
meer werk van maken.
De levende God èn ons eigen bestaan beter leren
kennen. Dat is wat velen hopen wanneer ze zich
met regelmaat buigen over de heilige Schriften. Ze
beseffen dat de Bijbel de onuitputtelijke bron is van
het christelijk geloof.
Graag zouden ze er meer van willen weten en er
dieper in doordringen. De drempels zijn evenwel
hoog. Drempels in onszélf, want we hebben zoveel
andere activiteiten die beslag leggen op onze
spaarzame beschikbare tijd. Drempels ook in de
Schrift, want er staan bijvoorbeeld geen foto’s in.
Het feit dat de Bijbel wereldliteratuur is en het
meest gelezen boek op deze aardschijf, betekent
nog niet dat de tekst zonder meer voor iedereen
toegankelijk is. Stijl, denktrant, woordgebruik en
godsbegrip lijken soms heel ver van ons af te staan.
Enig doorzettingsvermogen is daarom vereist. En de
sterke overtuiging: door al die verschillende teksten
heen is in dit boek God aan het woord. God spreekt
tot ons via menselijke taal en in menselijke beelden.
God spreekt vooral in Hem die de Schriften tot
vervulling brengt: Jezus Christus.
Geleerdheid is niet vereist. Gezond verstand en
geloof zijn onmisbaar. Een goede gids kan hulp
bieden. In onze Parochie van de Vier Evangelisten
willen mensen rond die Bijbel samenkomen.
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Voor de meesten is het onbegonnen werk om op
de eerste bladzijde te beginnen en dan verder te
gaan: weldra zie je door de bomen het bos niet meer
en het duurt te lang voordat het einde in zicht is.
Uiteindelijk is de Bijbel geen roman.
We beschikken over afgepaste fragmenten
Evangelieteksten. In kort bestek krijg je dan zicht op
de heilsgeschiedenis, het leven van Jezus, de groei
van de jonge Kerk en de werking van Gods genade.
Wie deze bijeenkomsten volgt, heeft een grondige
ontmoeting met het Woord van God. Bovendien
worden we op die manier meegenomen in de
leerschool van de Geest, want we volgen het
kerkelijk jaar en dat betekent in feite dat we
ondergedompeld worden in de rijkdom van het
paasmysterie van Christus.
Er zal een ongedwongen sfeer zijn en is er ook
gelegenheid elkaar beter te leren kennen.
Aanmelding : via secretariaat van de Emmauskerk:
info@rkemmaus.nl of tel. 070-3665562
Plaats:

Keuken Emmauskerk (Leyweg 930)

Data:

Vrijdagmiddag 12 april, 26 april, 10 mei,
24 mei, 7 juni en 21 juni 2013.

Tijdstip:

14.00-15.30 uur.

Van harte welkom namens het pastorale team:
pastoor K. Dernee

Diaconie
Iemand van wie u houdt sterft…………..
Vaak wordt gezegd, dat de enige zekerheid erin
bestaat dat wij allemaal zullen sterven. Toch leven
we als het ons goed gaat alsof we onsterfelijk
zouden zijn… Daar komt abrupt een einde aan als
we met de dood geconfronteerd worden. De dood
ervaren we in de dood van de ander, de geliefde. Het
leven breekt plots af en vele vragen komen in ons
op. Hoe gaan we met de dood om. Hoe kunnen we
in deze ervaring van verlies en verdriet toch op zoek
gaan naar een zinvolle omgang met dit gebeuren?
Als kerkgemeenschap proberen wij met u mee te
leven in deze moeilijke tijd.

de kerk. Hier kunt u uw dierbare de liefde betuigen
en zijn of haar leven in dankbare herinnering
brengen. Het kerkgebouw is niet alleen het huis van
de kerkgemeenschap. Het is ook het huis van God.
Daar laat Hij zijn Woord van hoop en troost klinken.
Samen met allen die om uw geliefde treuren, kunt
u zich tot deze God wenden. Hij die de harten
doorgrondt en weet wat er in de mens omgaat.
Met wie neemt u contact op?
Wanneer u aan de begrafenisondernemer te kennen
heeft gegeven dat u een afscheidsviering in de kerk
wilt dan wel dat u rechtstreeks op de begraafplaats
of in het crematorium een Gebedsviering wilt,
neemt hij of zij contact met het secretariaat van uw
geloofsgemeenschap op. Ook kunt u natuurlijk zelf
contact met uw geloofsgemeenschap opnemen. De
diaken of pastoraal werker zal u bezoeken. Hij of
zij kan u helpen de uitvaart voor te bereiden en te
beleven als hoopvol afscheid van uw geliefde.
Hoe ziet een uitvaartliturgie er uit?
De uitvaartliturgie is een eigensoortige liturgie met
gebeden, lezingen uit de bijbel en afscheidsgebeden
en biedt troost en hoop. Een goede keuze uit de
bestaande teksten kan leiden tot een aansprekende
viering. Daarbinnen kunt u persoonlijke elementen
toevoegen.
Zo wordt het leven van uw geliefde verbonden met
bijbelteksten en krijgt de viering een persoonlijk
karakter. De diaken of de pastoraal werker gaat voor
samen met een lector. U kunt ook familie of vrienden
vragen om teksten te lezen, maar dan doet u er goed
aan even af te wegen wat de draagkracht is van
ieder. Het is soms erg moeilijk om voor te lezen.
Een afscheidsviering in de kerk is een viering van
woord- en gebed of van woord, gebed en communie,
al naar gelang het geloof van de overledene of
nabestaanden. Een viering op de begraafplaats of in
het crematorium is altijd een viering van woord en
gebed.
Een christelijke uitvaart is een werk van
barmhartigheid, een getuigenis van hoop, een
bevestiging van de liefde die niet vergaat en van
de waardigheid van de mens over de dood heen.
Zij is een uiting van het geloof dat het aardse leven
weliswaar ophoudt bij de dood, maar dat de mens
opgewekt wordt door God tot een nieuw leven waar
tranen worden weggewist en de dood niet meer
bestaat.

Wij ontvangen u op de plek waar wij samenkomen,
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Ik wil graag een Eucharistieviering, kan dat?
Ja, dat kan. Maar gezien het beperkt aantal priesters
heeft het pastorale team van onze parochie bij de
taakverdeling er voor gekozen dat bij uitvaarten een
diaken of een pastoraal werker voorgaat, bijgestaan
door geschoolde vrijwilligers.
En om de band met de eucharistie en de
geloofsgemeenschap tot uitdrukking te brengen
wordt de dierbare overledene op de zondag na de
uitvaart in de Heilige Mis herdacht. Voor hem of
haar zullen we een kaars ontsteken en de gelovigen
vragen voor hem of haar te bidden.
Het is troostend voor nabestaanden dat er gebeden
wordt voor de gestorvene. Maar het gaat om meer:
In feite bidden we voor de overledenen die in het
licht van God zijn getreden als een nieuwe stap
in hun zoektocht naar het Rijk Gods. Daardoor
blijven ze met ons verbonden en wij met hen. In
de katholieke kerk wordt dit de gemeenschap der
heiligen genoemd: De verbondenheid tussen de kerk
hier op aarde en het Rijk Gods.

verlangen naar opstaan uit de dood, naar leven voor
altijd. We blijven erover denken, ermee worstelen,
zoeken en we maken ons allerlei voorstellingen.
En waarom zouden we ons door God niet laten
verrassen?
Kun je na de uitvaart nog ergens terecht?
Als u daar behoefte aan heeft, kan iemand van de
Contactgroep Rouw en Verlies na de uitvaart in de
parochie u nog een bezoek brengen.
Meer informatie over de Contactgroep leest u
hieronder.
Namens het pastorale team
Toos Engel, pastoraal werker em

Het verrijzenisgeloof staat centraal
bij een christelijke uitvaart
Het christelijk geloof begint met een verhaal over
een dood die niet het einde is. Het verhaal van een
man, Jezus, in wie de mensen die Hem navolgden
God zelf meenden gezien te hebben. Een verhaal van
een onrechtvaardige terechtstelling, de kruisdood.
Het verhaal ook van teleurstellingen, van onvervulde
verwachting. Maar datzelfde verhaal gaat verder.
‘Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg
in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf.
Ze zeiden tegen elkaar: “Wie zal voor ons de steen
voor de ingang van het graf wegrollen”? Maar toen
ze opkeken zagen ze dat de steen al was weggerold;
het was een heel grote steen. Toen ze het graf
binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede
jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei
tegen hen: “Wees niet bang, U zoekt Jezus, de man
uit Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de
dood, Hij is niet hier, kijk, dat is de plaats waar Hij
was neergelegd…..’(Evangelie van Marcus, hoofdstuk
16, 2-6).
Een sober verhaal, vol verwondering. Dit verhaal
heeft een omwenteling in de geschiedenis van de
godsdiensten tot gevolg gehad. Miljarden mensen
zijn erdoor begeesterd. In deze geschiedenis van
Jezus ontdekten zij de bevestiging van de hoop die
in ieder mens leeft: de hoop dat de dood niet het
laatste woord heeft. In ieder van ons leeft een diep
6

Contactgroep Rouw en Verlies
In een voorgaande Spirit heeft u al kunnen lezen
over het initiatief vanuit de parochie om zorg
te bieden, aandacht te geven aan mensen met
een rouw- en/of verlieservaring. Daarbij wordt
geen onderscheid gemaakt in de mate van
kerkbetrokkenheid of religieuze achtergrond.
We hebben als Contactgroep Rouw en Verlies
de eerste stappen gezet. We hebben vanuit het
parochiesecretariaat telefonisch contact opgenomen
met een aantal mensen die het afgelopen jaar een
dierbare hebben verloren. Er is hen gevraagd of zij
een bezoek van een lid van de contactgroep op prijs
zouden stellen.
De telefonische contacten zijn erg goed ontvangen.
In dit gesprek kwamen al veel persoonlijke
ervaringen naar voren. Men was verbaasd en
heeft het als hartverwarmend en als zeer positief
ervaren dat er contact werd gezocht. Naast de
telefonische contacten zijn er inmiddels ook enkele
gesprekken bij mensen thuis geweest. Als positief
werd opgemerkt: een luisterend oor, plezierig om
ervaringen te kunnen delen, aandacht vanuit de
parochie, een goed initiatief, fijn om ook met iemand
buiten de familiekring te kunnen praten.
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Na deze bemoedigende ervaringen gaat de
Contactgroep Rouw en Verlies verder met het
benaderen van meer mensen. Uiteraard mag u ons
ook zelf bellen als u graag een bezoek zou willen.

Vastenaktie 2013 voor migranten in
Honduras.

Vindt u het plezierig om met iemand van de
Contactgroep een afspraak te maken of wilt u
meer weten, neemt u dan gerust contact op met
pastor Duncan Wielzen (070-3255675) of met het
parochiesecretariaat, ma t/vrij 9.30- 13.00 uur tel
070-3080414
Email: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl
Namens Contactgroep Rouw en Verlies,
Tineke Hafkemeier

Nieuws van de Blauwe Zusters
De activiteiten van de zusters zijn bedoeld voor de
hele parochie en iedereen is van harte uitgenodigd.
In de aanloop naar Pasen staat er een religieuze film
op het programma.

Honduras is een van de
armste landen in Midden
Amerika.
Honderdduizenden mensen die
de armoede en uitzichtloosheid in hun land achter
zich willen laten, proberen naar de Verenigde Staten
te gaan om daar een nieuw bestaan op te bouwen.
Helaas lukt dat niet iedereen. Of ze stranden
onderweg, of ze worden door de Verenigde Staten
weer teruggestuurd. Berooid komen ze weer terug,
zonder papieren, verblijfplaats, geld of werk.
De zusters Scalabrinianas ontfermen zich over deze
mensen.
Ze worden opgevangen, krijgen tijdelijk onderdak,
voedsel, medicijnen en andere ondersteuning, b.v.
beroepsopleiding aan de volwassenen en scholing
aan de jonge kinderen.
Wilt u deze migranten ook helpen aan een
menswaardig bestaan?

Spaanse filmposter

Waar: in de aula van de Pastoor van Arskerk.
Op zondag 24 maart vertonen we om 15.00 uur
de film “Marcelino Bread and Vine”. De film is uit
1955 en duurt 90 min. Marcelino is een jongen die
opgroeit in een klooster. Op een dag geeft hij een
stukje brood aan een houten Jezusfiguur - die het
brood neemt en eet. Hij mag een wens doen voor
deze gave en hij wenst zijn moeder te zien. Tijdens
de film serveren we versnaperingen.

Gedurende 6 weken, van 17 februari t/m 24 maart,
vindt u vastenaktiezakjes in de misboekjes.
Uw bijdrage kunt u in de zakjes doen en op de
collecteschaal leggen of een bedrag overmaken
naar rekening nummer 3259910 t.a.v. Bestuur Titus
Brandsma parochie, o.v.v. vastenaktie Honduras.
De treurige behuizing van de afgewezen migranten
wordt uitgebeeld door middel van kartonnen dozen.
Namens de zusters Scalabrinianas en de migranten
alvast dank voor uw bijdrage.

Voor meer informatie en aanmeldingen voor
de activiteiten: c.liduina@servidoras.org of
tel: 070‑3257269.
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Werkgroepen
Werkgroep Bedevaarten
Beste parochianen van de Parochie “ De Vier
Evangelisten”
Als werkgroep Bedevaarten zijn we zeer druk
bezig met de voorbereidingen van een reis met
veel pelgrims uit de 4 geloofsgemeenschappen
van onze parochie. We gaan dan op weg met
de bus naar Lourdes, de plaats in de Pyreneeën
waar Maria 155 jaar geleden is verschenen aan
het meisje Bernadette Soubirous. Reeds in 2004
ben ik regelmatig met pelgrims uit de Emmaus
daar naar toe afgereisd. Vorig jaar gingen we ook
met de bus. Toos Engel reisde met ons mee als
pastorale begeleiding en Cisca van der Sluijs als
bus-hotelleidster. Het waren allemaal onvergetelijke
reizen waar nu nog met plezier op terug gekeken
wordt.
Onderweg doen we een verrijkende ervaring op die
we, dáár maar ook thuis, met elkaar kunnen delen.
Ook brengen we door samen op weg te gaan onze
onderlinge verbondenheid tot uitdrukking. We
doen inspiratie op die ons persoonlijk voedt. Dat
stimuleert ons om na terugkomst, ieder op haar of
zijn eigen manier, bij te dragen aan kerk zijn in Den
Haag-Zuid. Iedereen groeit in geloof, ter meerdere
eer en glorie van God.
De planning is dat we op 21 mei 2013 vroeg in de
morgen vertrekken van een centrale plaats binnen
de parochie in Den Haag-Zuid en 29 mei weer terug
komen in de late avond.
Iedereen die goed kan lopen is van harte welkom
voor de bus. Kan u niet zo goed lopen dan is er
de mogelijkheid om in Lourdes een rolstoel te
reserveren. Heeft u niemand die mee kan om u te
duwen, dan nodigen we natuurlijk ook pelgrims uit
voor deze reis die voor een gereduceerde prijs als
rolstoelduwer zich willen inzetten. Het is niet leeftijd
gebonden. Heeft u familie, een vriend of kennis om
samen de kamer te delen dan is dat wel zo praktisch
als gezellig om deze reis samen te beleven en te
delen.
In januari hebben we 4 weken na elkaar een
informatie bijeenkomst gehouden na de zondagse
viering in alle 4 geloofsgemeenschappen van onze
parochie.
We hebben u een korte film laten zien van Lourdes
en verteld hoe de reismogelijkheden zijn en hoe het
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programma voor deze reis er uit ziet.
Heeft u deze info momenten gemist maar heeft u
toch nog vragen dan kunt u zich wenden tot de hier
onderstaande contactpersonen van iedere kerk.
In geloofsgemeenschap Titus Brandsma
Gitty Vogels 		
070 323 60 19
In geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Johan Blonk		

070 368 91 40

In geloofsgemeenschap Emmaus
Cisca van der Sluijs. 070-329 49 27
In geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
Walter Jillissen.
070 325 40 23
Of via het Centraal Parochie Secretariaat (CPS) van
de parochie			
070-3080414
Reeds een aardig aantal pelgrims heeft zich al
ingeschreven voor deze Lourdes reis, maar er zijn
nog wat plaatsen vrij. Schroom dus niet wanneer u
eigenlijk toch nog wel graag deze pelgrimage niet
zou willen missen!
Als werkgroep Bedevaarten zullen wij u ook
regelmatig op de hoogte houden van alle
bedevaarten die door verschillende organisaties
worden georganiseerd in binnenland maar ook over
de grenzen.
Voor de komende maanden kunt u zich ook nog
inschrijven voor :
•

Een dagtocht naar Sint Jozef, Smakt op 22 april .

•

5 Dagen naar Banneux van 4 t/m 8 mei.

•

Hemelvaart bedevaart naar begraafplaats Oud
Eik en Duinen op 9 mei.

•

2 Daagse bedevaart naar Maastricht en Banneux
op 20 en 21 mei.

•

9 Dagen met de bus naar Lourdes van 21 t/ 29
mei.

•

2 Daagse naar Banneux op 25 en 26 mei.

•

1 Dag naar Banneux op 8 juni.

•

1 Dag naar Brielle op 6 juli.

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 1216.51.347 Lourdeswerk Nationale
Bedevaarten in Den Haag en dan ten gunste van de
Emmausparochie nummer 066534. Ik zal er zorg
voor dragen dat uw financiele steun voor de juiste
personen gebruikt zal worden. Bij voorbaat hartelijk

Spirit
dank. Tevens wensen wij u een mooie inspirerende
Goede Week toe en wensen u een Zalig Pasen.

Bezinning-ontmoeting-ontspanning

Werkgroep Bedevaarten R.K. Parochie de Vier
Evangelisten.

Dat zijn synoniemen voor het Ziekentriduüm.

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

Cursillo: ontdek een persoonlijke relatie met
God

Ook dit jaar zijn er weer drie bezinningsdagen
voor mensen die behoefte hebben om vanuit de
katholieke traditie elkaar te ontmoeten.
Voor de 84ste keer wordt dit Triduüm gehouden
en wel op dinsdag 14 mei, woensdag 15 mei en
donderdag 16 mei in het multicultureel centrum
Don Bosco aan het Julialaantje 24/26 in Rijswijk.

Het jaar van het geloof is een
mooie aanleiding om eens naar
je eigen geloof te kijken. Hoe
“beleef” je God? Dat is moeilijk te
zeggen! Voor iedereen is dat anders.

Deze dagen worden niet alleen gehouden voor
zieken maar ook voor ouderen en mensen die hier
graag aan willen deelnemen. De nadruk ligt vooral
op de vieringen vanuit de Rooms Katholieke Kerk en
de bezinningsmomenten vanuit de Heilige Schrift.

Het is wel eens goed om na te denken hoe goed je
God eigenlijk kent en wat Hij voor je betekent, maar
ook om belangrijke vragen te stellen over de zin van
het leven. Maak daar eens tijd voor vrij, bijvoorbeeld
door Cursillo te volgen!

Iedere dag begint met een eucharistie viering
waarbij ook een koor aanwezig zal zijn. De dag wordt
afgesloten met een plechtig lof.

Cursillo is een kleine geloofscursus van maar
3 dagen, waarbij het niet gaat om “weetjes” maar
om het beleven van je geloof en te ervaren dat
God met ieder van ons een persoonlijke relatie wil
aangaan. Cursillo wil je helpen tot jezelf te komen en
je te laten ontdekken dat het geloof je los kan maken
van wat ons in het leven belemmert. Dat bereiken
we niet door heel veel woorden, maar door je een
sfeer te laten proeven en ontmoetingen te laten
meemaken die moeilijk in woorden uit te drukken
zijn. In Cursillo laten we ons leiden door de Heilige
Geest. En dat werkt door bij thuiskomst, want voor
een God die je persoonlijk kent wil je je inzetten: die
blijdschap wil je doorgeven!
Cursilloweekend:
wanneer:

23 t/m 26 mei 2013

waar: 		
Casa Carmeli, Bekslaan 9-11,
		2114 CB Vogelenzang.
Kom het ervaren! Opgeven kan via info@cursillo.
nl of 0164-673976. Informatie over Cursillo staat op
www.Cursillo.nl,
maar je kan het natuurlijk ook aan ondergetekende
vragen:

Tussen de vieringen door is er voldoende tijd voor
ontspanning. Rond het middaguur wordt een gezellig
programma gepresenteerd. Voor een gesprek
met elkaar of de vrijwilligers zijn er voldoende
mogelijkheden. Voor u als gast wordt goed gezorgd;
er is een broodmaaltijd, soep, fruit en voldoende
drinken.
Het vervoer hoeft geen probleem te zijn want dat
kan geregeld worden. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden, maar om de onkosten te dekken
is er wel iedere dag een collecte.
Er is een groot team van vrijwilligers zowel
verpleging als in de huishoudelijke dienst die
klaar staan om u hele fijne en sfeervolle dagen te
bezorgen. U heeft de keuze om één, twee of drie
dagen deel te nemen.
Het Triduüm zal dit jaar geleid worden door het
pastoraal team van de Parochie de Vier Evangelisten,
waar we natuurlijk heel blij mee zijn.
U kunt zich bij het Centraal Parochie Secretariaat
(CPS) aanmelden en dan krijgt u een formulier thuis
gestuurd.
Wij hopen vele van u te begroeten op dit Triduüm.
Werkgroep K&S,
Gerda Bronsteijn

Martha Vermeulen-Flachs, 070-3259985
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Liturgisch Rooster
Na elke viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee en/of limonade.

Emmaus
Vieringen
Woensdag 10.00 uur Eucharistieviering
Zaterdag

13.00 uur Eucharistieviering

Zondag

10.00 uur Eucharistieviering

Koren
1e en 4e zondag van de maand: 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’

Kinderkerk en Crèche
Tijdens iedere viering op zondag 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.

Bijzonderheden
Zondag 24 maart, Palmzondag.
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Emmaus
kinderkoor.
Wilt u in het weekend van 23-24 maart fruit
meenemen voor de zieken in onze parochie?
Woensdag 27 maart
10.00 uur: Boeteviering.
Donderdag 28 maart, Witte Donderdag.
19.00 uur: viering.
Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag.
15.00 uur: Kruisweg.
19.00 uur: de Goede Vrijdagplechtigheden. Voor
beide vieringen bent u uitgenodigd witte en/of gele
bloemen mee te nemen.
Zaterdag 30 maart
13.00 uur: GEEN VIERING.
21.00 uur: Paaswake m.m.v. het Dames & Herenkoor
NNSD.
Let op, Zomertijd in de Paasnacht: in de nacht van
30 op 31 maart gaat de klok een uur vooruit.
Zondag 31 maart, Eerste Paasdag.
10.00 uur: Eucharistieviering.
10

Maandag 1 april, Tweede Paasdag.
10.30 uur: Gezamenlijke Eucharistieviering in de
Pastoor van Ars.
Zondag 21 april, Roepingenzondag.
10.00 uur: Eucharistieviering
Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag.
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het
gelegenheidskoor
Zondag 19 mei: Hoogfeest van Pinksteren.
10.00 uur: Gezamenlijke viering van de Parochie
de Vier Evangelisten in de Emmauskerk m.m.v.
parochie koren.
Maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag.
10.30 uur: gezamenlijke Eucharistieviering in de
Titus Brandsma.
Zondag 26 mei, Hoogfeest van de H. Drieenheid.
10.00 uur: Eucharistieviering.
Zondag 2 juni, Sacramentsdag.
10.00 uur: Eucharistieviering. Een aantal kinderen
zal in de viering de Eerste Heilige Communie
ontvangen.

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 en 4e zondag van de maand: Deo Sacrum.
3e zondag van de maand: muzikale begeleiding door
een cantor.

Kindernevendienst
tijdens de vieringen op zondag.

Bijzonderheden
Zondag 24 maart, Palmzondag.
10.00 uur: Eucharistieviering. Kinderen hebben
Palmpasen stokken gemaakt, m.m.v. het Gezinskoor.

Spirit

Liturgisch Rooster
Na elke viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee en/of limonade.
Dinsdag 26 maart
10.00 uur: Boeteviering.

Pastoor van Ars

Donderdag 28 maart, Witte Donderdag.
19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Vieringen

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag.
15.00 uur: Kruisweg m.m.v Deo Sacrum o.a. het
Stabat Mater van Rheinberger
19.00 uur: Goede Vrijdagplechtigheden m.m.v.
Projectkoor o.l.v. André Vis.

Adres Tabitha woonzorgcentrum: Mozartlaan 280,
2555 KZ Den Haag

Zaterdag 30 maart
21.00 uur: Paaswake m.m.v. Deo Sacrum.
Let op, Zomertijd in de Paasnacht: in de nacht van
30 op 31 maart gaat de klok een uur vooruit.
Zondag 31 maart, Hoogfeest van Pasen.
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Deo Sacrum.
Maandag 1 april, Tweede Paasdag.
10.30 uur: gezamenlijke Eucharistieviering in de
Pastoor van Ars.
Zaterdag 4 mei, Dodenherdenking.
19.30 uur: Herdenkingsdienst, daarna een stille
tocht naar het monument van Loosduinen.
Dinsdag 14 mei
10.00 uur: Eucharistieviering voor ouderen, na
afloop gezellig samenzijn.
19 mei, Hoogfeest van Pinksteren.
10.00 uur: Gezamenlijke viering van de Parochie
de Vier Evangelisten in de Emmauskerk m.m.v.
parochie koren.
Maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag.
10.30 uur: gezamenlijke Eucharistieviering in de
Titus Brandsma.
Zondag 2 juni, Sacramentsdag.
10.00 uur: Eucharistieviering. Een aantal kinderen
zal in de viering de Eerste Heilige Communie
ontvangen, m.m.v. het gezinskoor.

Donderdag 10.00 uur Tabitha, woonzorgcentrum
Zondag
10.30 uur Hoogmis

Gedurende het ’Jaar van het Geloof’ is er iedere
donderdag om 15.30 u aanbidding.

Koren
1e zondag van de maand: Parochie Koor. (In juni de
3e zondag , geruild met Koor Connection)
2e zondag van de maand: een gastkoor of een
organist.
3e zondag van de maand: koor Connection. (niet in
april. In juni 1e zondag, geruild met Parochie Koor)
4e zondag van de maand: Parochie Koor.

Bijzonderheden
zondag 24 maart, Palmpasen.
10.30 uur: Hoogmis met palmwijding, m.m.v.
Parochie Koor.
donderdag 28 maart, Witte Donderdag.
10.00 uur: Plechtigheden in Tabitha
19.00 uur: Plechtigheden in de kerk m.m.v. Parochie
Koor.
vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag.
15.00 uur: Plechtigheden in Latijn m.m.v. de Schola
Cantorum, brengt u een bloemetje mee?
zaterdag 30 maart, Paaszaterdag.
21.00 uur: Lezingen.
22.00 uur: Paaswake m.m.v. Parochie Koor.
Let op, Zomertijd in de Paasnacht: in de nacht van
30 op 31 maart gaat de klok een uur vooruit.
Zondag 31 maart, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis
van de Heer.
10.30 uur: Hoogmis m.m.v. Liturgisch Koor Cantate
Domino o.l.v. Jos Vranken.
maandag 1 april, Tweede Paasdag.
10.30 uur: gezamenlijke Eucharistieviering in de
Pastoor van Ars
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Liturgisch Rooster
Na elke viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee en/of limonade.
zondag 5 mei
10.30 uur: Hoogmis, presentatie van de
communicantjes.
zondag 19 mei, Hoogfeest van Pinksteren
10.00 uur: Gezamenlijke viering van de Parochie
de Vier Evangelisten in de Emmauskerk m.m.v.
parochie koren.

Zaterdag 30 maart
21.00 uur: Paaswake m.m.v. het Titus Brandsmakoor.
Let op, Zomertijd in de Paasnacht: in de nacht van
30 op 31 maart gaat de klok een uur vooruit.
Maandag 1 april, Tweede Paasdag
10.30 uur: Gezamenlijke Eucharistieviering in de
Pastoor van Ars.

Maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag.
10.30 uur: gezamenlijke Eucharistieviering in de
Titus Brandsma.

Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag.
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Titus
Brandsmakoor.

zondag 2 juni, Sacramentsdag.
10.30 uur: Eucharistieviering. Een aantal kinderen
zal in de viering de Eerste Heilige Communie
ontvangen, m.m.v. Koor Connection.

Zondag 19 mei, Hoogfeest van Pinksteren.
10.00 uur: gezamenlijke Eucharistieviering in de
Emmauskerk.

Titus Brandsma
Vieringen
Vrijdag

10.00 uur

Eucharistieviering

Zondag

10.30 uur

Eucharistieviering

Koren
1e en 3e zondag van de maand: Titus Brandsmakoor.
2e zondag van de maand: Vocanimo.
4e zondag van de maand: Charitaskoor.

Kinderwoorddienst
2e zondag van de maand.

Bijzonderheden
Zondag 24 maart, Palmzondag.
9.30 uur: een viering van de Parkietschool
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het
Charitaskoor.
Donderdag 28 maart, Witte Donderdag.
19.00 uur: Eucharistieviering.
Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag.
15.00 uur: Kruisweg m.m.v het Titus Brandsmakoor.
19.00-20.00 uur: De Familiekerk is opengesteld voor
kruisverering, bloemenhulde en stilte.
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Maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag.
10.30 uur: gezamenlijke Eucharistieviering in de
Titus Brandsma
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.

Spirit

Geloofsgemeenschap Emmaus
Ben jij klaar voor de volgende stap
Vanaf het moment dat je in groep 4 zit ga je leren
lezen en schrijven. Iets wat eerst je ouders voor jouw
deden. Nu word je steeds groter en kan je steeds
meer zelf. Vaak ga jij je ouders helpen. Zo wordt je
steeds zelfstandiger en zet je steeds grotere stappen
de wijde wereld in. Die grotere stappen zet je niet
alleen! Je ouders helpen je daarbij, maar ook God is
bij je.
Misschien vraag je je wel af hoe kan dat nou. Hoe is
God nou bij mij. God kan je niet zien, maar je voelt
hem vaak wel in je hart. In de kerk kan je erbij stil
staan dat God bij jouw is en ook wat God voor jouw
betekent. Dat is soms best wel moeilijk.
Je ziet als je naar de kerk gaat de volwassenen ter
communie gaan. Jij mag wel meelopen en je krijgt
een kruisje op je hoofd. Maar dat stukje “brood”
dat krijg je niet. Waarom mag ik niet ter communie
gaan zal je je misschien wel eens afvragen. Dat komt
omdat je nog niet je Eerste Communie gedaan heb.
Vanaf het moment dat je in groep 4 zit, kunnen je
ouders je opgeven voor de eerste heilige communie
voorbereiding. Bij de voorbereiding gaan we je
uitleggen wat God voor jouw kan betekenen en dat
jij heel belangrijk voor hem bent.
Ieder kind is welkom. We gaan beginnen op zondag
17 Maart 2013 om 9:45 tot 11:15 uur. Als de
voorbereiding klaar is mag jij op 2 juni 2013 je Eerste
Heilige Communie doen.
Wil jij ook je eerste heilige communie doen. Vraag
dan aan je ouders of ze je willen inschrijven bij
het parochiebureau in de Emmauskerk. Vergeet
niet alvast een pasfoto mee te nemen die op het
inschrijfformulier geplakt moet worden. Je ouders
krijgen erna een brief met de data dat we bij elkaar
komen.
Ik hoop je te zien op zondag 17 maart 2013
Namens de eerste communiewerkgroep
Geloofsgemeenschap Emmaus.
Natascha Jutte-Bleumer

Geloofsgemeenschap Maria van Eik
en Duinen
Geloof, dat smaakt!
Bij gelegenheid van de 50ste verjaardag van het 2de
Vaticaans concilie, waarbij Paus Benedictus XVI het
jaar van het geloof heeft aankondigt, organiseert de
geloofsgemeenschap van Maria van Eik en Duinen
een reeks geloofsmaaltijden.
We zoeken daarbij aansluiting bij de manier waarop
Jezus zelf met velen aan tafel ging en kleur en
betekenis gaf aan het leven.
Tijdens deze avonden proberen we ons leven op
smaak te brengen of misschien te houden. We
luisteren tijdens de maaltijd naar een lezing én we
luisteren vooral naar elkaars geloofsverhalen.
Inmiddels zijn een 3 tal geloofsmaaltijden gehouden
die succesvol verliepen. De laatste 3 maaltijden
worden gehouden op 15 mei, 10 juli en 18
september. Op 13 november zal er een afsluitende
bijeenkomst worden gehouden. U bent van harte
uitgenodigd om mee te doen, ook kunt u zich
opgeven om aan de verzorging van de maaltijd mee
te doen.
Er wordt een kleine bijdrage van € 3 gevraagd. De
avonden beginnen om 18.30 uur en duren ongeveer
tot 20.00 uur. De maaltijden worden gehouden in de
pastorie van de geloofsgemeenschap van Maria van
Eik en Duinen.
U kunt zich aanmelden op tel.nr: 3979413 of via
mail: mariavaneikenduinen@hetnet.nl.
Namens de pastoraatgroep,
Peter Visser

4 Mei viering 2013
Ook in 2013 zal op 4 mei een dienst gehouden
worden in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk aan
de Loosduinse Hoofdstraat 4 in Loosduinen.
Deze dienst zal tegen 19.30 uur beginnen, een half
uur voor de kranslegging bij het verzetsmonument
aan de Loosduinse Hoofdstraat. De deuren van de
kerk gaan om 19.00 uur open.
Tijdens de dienst zal er een korte meditatie
gehouden worden, liederen gezongen worden en
een gebed worden uitgesproken.
Namens de verschillende kerken zal er een
13
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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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bloemenkrans gedragen worden vanuit de kerk naar
het monument.

7 mei:

Eigenheid en missionaire
rol van de kerk

Weet u allen van harte welkom om deel te nemen
aan deze samenkomst.

		

Over hoe de kerk zichzelf ziet te
midden van andere christelijke en
niet-christelijke godsdiensten en
levensbeschouwingen. De betreffende
documenten worden ingeleid door dr.
A.H.C. van Eijk.

		

Locatie: parochiezaal Maria van Eik en
Duinenkerk, Loosduinse Hoofdstraat 6,
2552 AJ, Den Haag

Namens de Werkgroep Oecumene.
Hetty de Borst- van Setten

Leerhuisavonden - Vaticanum II
Vijftig jaar geleden, tussen 1962 en 1965, vond het tweede
Vaticaans Concilie plaats. Het Concilie moest de roomskatholieke kerk bij de tijd brengen. de resultaten van
het concilie hebben verstrekkende gevolgen gehad voor
het kerkelijk en gelovig leven. De resultaten gaven ook
aanleiding tot discussie: gingen de vernieuwingen wel ver
genoeg, of was het al te veel. Vijftig jaar later stellen wij de
vraag: heeft Vaticanum II
ons bij de tijd gebracht?

I.s.m. de Parochie ‘De Vier Evangelisten’ organiseert
de Boskant over de belangrijkste documenten van
het Tweede Vaticaans Concilie 5 Leerhuizen op
locatie in Den Haag.

		

Over de inhoud en de rol van de
liturgie in de kerk. Het document
Sacrosantum Concilium wordt ingeleid
door dr. R.G.A. Kurvers.

		

Locatie: parochiezaal Paschaliskerk,
Paschalispad 1, 2596, Den Haag

22 oktober: God’s openbaring in de geschiedenis
		

Over hoe de RK kerk zichzelf verstaat.
Het document Lumen Gentium wordt
ingeleid door prof. dr. H.P.J. Witte
(Tilburg).

Over de Geschriften en de kerk. Het
document Dei Verbum wordt ingeleid
door dr. H.W.M. van Grol (Tilburg).

		

Locatie: parochiezaal Antonius
Abtkerk, Scheveningseweg 223, 2584
AA, Den Haag

Locatie: parochiezaal Emmauskerk,
Leyweg 930, 2545 GV, Den Haag

•

Alle Leerhuizen beginnen om 20.00.

•

U kunt zich tot 3 dagen voorafgaand aan het
betreffende leerhuis aanmelden via info@
deboskant.nl of 070-3614180 (di-za 12-16).

•

Toegang: € 5,-.

12 maart:

Kerk-zijn in de 20e en 21e eeuw

		

		

9 september: De liturgie als hart van
de vierende kerk

9 april:

De plaats van de kerk in de wereld

		

Over het belang van de kerk voor de
wereld en de wereld voor de kerk. Het
document Gaudium et Spes wordt
ingeleid door dr. S. Gärtner (Tilburg).

		

Locatie: parochiezaal Maria Onbevlekt
Ontvangenkerk (Elandstraat), Da
Costrastraat 46, 2513 RR, Den Haag
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(twee voor kinderen in verschillende
leeftijdsgroepen en een voor ouders,
begeleiders, leiders van jongeren)

Oecumene

Haagse Gemeenschap
van Kerken (HGK)
De Landelijke Raad van
Kerken kent plaatselijk lokale, zelfstandige
afdelingen. In Den Haag is gekozen voor de term
“gemeenschap” om daarmee duidelijker te maken
dat we oecumenisch verbonden zijn en niet slechts
beraadslagen. De HGK heeft als doel de Christelijke
kerken en geloofsgemeenschappen in Den Haag te
doen samenwerken op belangrijke onderwerpen.
Daarbij hoort bijvoorbeeld de oecumenische
presentie bij de dodenherdenking op 4 mei en 15
augustus, de herdenking van de Joodse slachtoffers
van de oorlog, Jom HaShoa, de Vredesweek, de
Week van de Eenheid, de viering op Prinsjesdag
en natuurlijk de organisatie van de Haagse
Kerkennach(t), in 2013 op 22 juni. En natuurlijk
hebben we protest aangetekend bij de burgemeester
die verordonneerde dat kerken niet meer zouden
fungeren als locatie voor de stembureaus! En ja, we
praten vanzelfsprekend ook over wat ons verdeeld
houdt en wat ons bindt en dat laatste is meestal heel
verrassend.
In Den Haag zijn zo’n 17 kerken en geloofsgemeen
schappen betrokken bij de HGK. Op de website
www.oecumenedenhaag.nl is te zien welke
organisaties dat zijn en welke de achtergronden zijn.
Op zaterdag 22 juni vindt opnieuw, net als in 2011,
de Kerkennach(t) plaats. In de hele stad gaan kerken
open en valt te zien en te horen waarin men goed
is: een concert op een bijzonder orgel of van een
knap koor, een missieproject, een catecheseproject,
een korte cursus, een maatschappelijk debat,
een rondleiding door een bijzonder gebouw, een
leerhuisactiviteit of iets anders. Het mooiste is, als je
net als bij een estafette van het ene naar het andere
evenement, van de ene naar de andere kerk kunt
fietsen!
Het meer centrale programma is als volgt:
Nachtwandeling met veel jonge mensen van Delft
naar Den Haag (tijdstip nog niet bekend)
11.00 uur: Centrale oecumenische viering in de
kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
aan de Elandstraat
14.00 uur: drie parallelle sessies met Godly
Play in de kerk aan de Elandstraat

18.00 uur: door kinderen verzorgde maaltijd in de
Lukaskerk (Om en Bij) voor ieder die wil
20.00 uur: gezamenlijke optocht met muziek van
de Om en Bij naar de Elandstraat
20.30 uur: korenfestival in de kerk aan de
Elandstraat en samen zingen
23.00 uur: afsluiting van de Kerkennach(t) 2013
met een Taizé -viering in de kerk aan de
Elandstraat.
Op de dag zelf vindt dan het programmaonderdeel
plaats in uw eigen kerk. Daarvoor willen we graag
reclame maken met posters, folders, vlaggen en
andere middelen.
Heeft u een goed idee of wilt u de parochie of uw
kerk alvast aanmelden voor de Kerkennach(t) 2013
(voor het programmaboekje!) laat dat dan weten
aan secretariaat@oecumenedenhaag.nl . Wilt u
nadere informatie: mail of bel mij: dexis@hetnet.nl,
06-51418803.
Christiaan Steenbergen (bestuur HGK)

Hartelijke gelukwensen
Connection succesvol op korenfestival
Op zaterdag 9 maart heeft koor Connection (Pastoor
van Ars, dirigenten Meye Peters en Pieter de Vries)
meegedaan aan het Nationale Middenkorenfestival
in Tilburg. Aan dit festival doen liturgische koren
mee, met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar of
ouder.
Connection bracht vier liederen, die waren verpakt
in een doorlopend verhaal rond het thema “jaag de
vrede na”. Bertran van Paassen, lid van het pastorale
team, nam de rol van verteller voor zijn rekening.
Bijzonder was dat het verhaal werd ondersteund
door videobeelden en dat bij drie van de vier
liederen een dirigent ontbrak.
Het koor heeft samen met 6 andere koren gestreden
om de eerste plaats. Zowel de jury als het publiek
heeft Connection aangewezen als winnaar. De jury
roemde het koor om zijn koorklank, lef, dynamiek en
repertoirekeuze. Het volgende MKF is in 2015.
Hans Bosch
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Katholiek Vrouwengilde
Den Haag/Afdeling Kijkduin
Plotseling doof worden
Wanneer je door ziekte of ongeval volledig doof
wordt, verandert je leven volkomen.
Alles wat een vertrouwd gevoel geeft raak je van het
ene op het andere moment kwijt. Ineens ben je geen
deelgenoot meer van de wereld waarvan je zo lang
deel uitmaakte.
Heeft het leven na doof worden nog wel zin?
Kan je wanneer je doof wordt direct in aanmerking
komen voor een cochleair implantaat? Hoe werkt
een implantaat?
Het overkwam Yvonne Kemink en zij komt ons
vertellen hoe zij met haar plotselinge doofheid is
omgegaan.
Donderdag 4 april bij het Katholiek Vrouwengilde
in de aula van de Pastoor van Arskerk, Aaltje
Noordewierstraat 4.
Aanvang 20.00 uur.
Introducés zijn van harte welkom, wij vragen dan
een bijdrage van 4 euro.
Voor informatie tel: 7439170
Anny van Rodijnen, voorzitter
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Het Heilig Vormsel 2013
Een terugblik
Op zondag 3 februari heeft Bisschop van den
Hende tijdens de Heilige Mis van 10:00 uur in de
Emmauskerk negen kinderen van onze parochie
gevormd. De samenwerkende koren “Let it out”
en “Vocanimo” zorgden voor een mooie muzikale
ondersteuning.
Tiemen, Olivier, Roos, Kenaoui, David, Leon,
Meghan, Lorraine en Wiktoria hadden een zichtbare
plaats tijdens de viering, die mooi, liefdevol,
hartverwarmend, inspiratievol en prachtig werd
genoemd. De vormselgroep feliciteert ze van harte
en hopen ze snel weer terug te zien.
Roos Vermeulen heeft haar belevingen
rondom haar vormsel op papier gezet:
`De voorbereidingen, onder leiding van Engeline en
Agnes, waren altijd heel gezellig! Alleen was Wiktoria
niet bij onze voorbereidingen, want die werd
voorbereid door zuster Sterre. In de voorbereidingen
werd er van alles verteld, bijvoorbeeld wat de 10
geboden waren, hoe ze dat bedoelden, wat de
Heilige Geest allemaal deed, en nog veel meer.
En natuurlijk hebben we ook heel veel gebeden!
Meestal gingen we ook wel iets leuks maken wat
met het onderwerp van die dag te maken had, zo
hebben we een keer kaarsen gemaakt. Ook hebben
we een keer allemaal een beeldje gemaakt wat voor
ons een bouwsteen was aan het rijk van God: iets
wat de wereld beter maakte. Zelf had ik een beeldje
dat symbool stond voor vriendschap en liefde. Bij
de Vormselviering was het de bedoeling dat we van
tevoren met Bisschop van den Hende zouden gaan
praten, maar aangezien wij hem nergens konden
vinden hebben we dit misgelopen. Toen het dan zo
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ver was, en we gevormd werden, gaf de Bisschop
ons een kruisje met de Chrisma olie, en vertelde ons
dat de Heilige Geest voor altijd bij ons was en dat
we dat nooit moesten vergeten. En na afloop was er
thuis feest en kwam er een hele hoop visite`.

Uitnodiging deelname vormsel
voorbereiding 2013

Cast: De volgende bekende Nederlanders doen
mee: (v.l.n.r.)
• René van Kooten (Jezus)
• Anita Meyer (Maria)
• Jörgen Raymann (verteller)

Engeline van der Ark nodigt namens de
vormselwerkgroep kinderen van 11 jaar en ouder
uit mee te doen aan de vormselvoorbereiding. In
het komend voorjaar start de werkgroep met het
voorbereiden van een nieuwe groep kinderen op
hun H. Vormsel. Op een actieve en afwisselende
wijze wordt het project `In Vuur en Vlam` gevolgd,
een project dat wordt aanbevolen door het Bisdom
Rotterdam.
Is uw kind 11 jaar of ouder en wil hij of zij graag
meedoen, laat het dan zo snel mogelijk weten
via het Centraal Parochiesecretariaat (cps@
rkparochiedevierevangelisten.nl of engelinevdark@
gmail.com.
De werkgroep heeft er in elk geval weer zin in en
heeft u nog vragen, laat het dan gerust weten.
Engeline van der Ark

The Passion in Den Haag
Na twee succesvolle ervaringen zal dit jaar, op
Witte Donderdag 28 maart, The Passion worden
uitgevoerd in Den Haag. The Passion vertelt het
verhaal van het lijden, het sterven en de verrijzenis
van Jezus. De Passion, die ook uitgezonden wordt
op televisie, vertelt het verhaal over de laatste uren
van Jezus op een moderne manier. Ook dit jaar zal
een aantal Bekende Nederlanders hun medewerking
verlenen. De locatie: de Hofvijver (gelegen naast het
politieke hart van Nederland: het Binnenhof).
Verschillende eigentijdse liederen zullen worden
gebruikt om dit verhaal in te kleuren. Voor wie
interesse heeft…het evenement is een heuse
aanrader en bovendien GRATIS te bezoeken!!!!
Witte Donderdag 28 maart 2013 vanaf even vóór
half negen bij de Hofvijver.
Houd de site www.denhaag.nl (en/of wellicht www.
thepassiondenhaag.nl) in de gaten.

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
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Young Spirit

Young Spirit - Jongeren Rubriek

25 t/m zondag 28 juli 2013 op het
Stanislascollege, Westplantsoen 71, Delft.
Lees alle informatie in de flyer.

WJD@home:
beleef de
Wereldjongerendagen realtime vanuit Nederland

Wil je erbij zijn? Meld je voor 1 juli 2013 door
een mail te sturen aan Fredi. Van haar krijg je
dan z.s.m. een inschrijfformulier toegestuurd.
Bij Fredi kun je ook terecht met al je vragen
over WJD@home.

Deze zomer vinden weer de Wereldjongerendagen
plaats, het grootste jongerenevenement ter wereld.
Het gebeurt allemaal in Rio de Janeiro, aan de
andere kant van de wereld! Is dat je toch iets te
ver weg? Wilde je wel graag gaan, maar kon je
geen vrij krijgen? Dan is WJD@home iets voor jou!
Beleef vier dagen WJD in Nederland tijdens het
landelijke thuisblijvers
programma.

Vrijwilligers
Wil je graag je handen uit de mouwen steken
tijdens het weekend? Ben je goed in het
begeleiden van een deelgroepje? Wij zijn ook
op zoek naar vrijwilligers (18+)! Lijkt je dit
wat? Meld je dan aan bij Fredi.
Dus…kun je helaas niet mee naar Rio in juli?
Schrijf je dan nu in voor WJD@home en
beleef de Wereldjongerendagen mee vanuit
Nederland!

Ik geef de pen door aan.....
Hallo, ik ben
Jennifa
Voor alle jongeren van 16 t/m 30 jaar, die
om verschillende redenen niet mee kunnen
naar Rio, organiseert Jong Katholiek deze
zomer het perfecte alternatief: WJD@
home! De naam zegt het al, dat zijn de
Wereldjongendagen, maar dan in eigen
land. In de stad Delft maak je alle belangrijke
momenten van het slotweekend van de
WJD mee, maar er staat nog meer op het
programma!
Wat mag je verwachten?
WJD@home houden we natuurlijk in
Braziliaanse sferen. We beleven een eigen
WJD@home Kruisweg en worden samen stil
tijdens de avondwake. Er is ruimte genoeg om
vragen te stellen aan de bisschop, om andere
jongeren te ontmoeten en om de bijzondere
stad Delft te ontdekken. Op verschillende
momenten vieren we samen, met als
hoogtepunt het live bekijken van de slotmis
met de paus op een groot scherm.
Aanmelden en meer informatie
WJD@home vindt plaats van donderdagavond
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Hallo!
Mijn naam is Jennifa
Mariadasan en ik ben
16 jaar. Laatst ben ik
gevraagd om wat meer
over mijzelf te vertellen.
Ik zit in het vierde jaar
van het gymnasium.
Ik kom al vanaf mijn
geboorte in de Heilige Familiekerk. Je zult me
er regelmatig vinden, in de bank of op het
altaar. Ik ben namelijk misdienaar, maar ook
lectrice. Beide doe ik met veel plezier.
Ik zet mij graag in voor de kerk, omdat het een
fijne manier is om betrokken te zijn in de kerk
en met de mensen. Maar niet alleen daarom,
ook is het een fijne manier om dichter bij God
te kunnen zijn.
Groetjes,
Jennifa

