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Brief aan alle Rooms-Katholieken in 
Nederland
Broeders en zusters,

Onder de Nederlandse bevolking leeft een 
groot enthousiasme voor een pausbezoek, 
niet alleen in onze Kerk, maar ook bij vele 
anderen. De bisschoppen van Nederland 
vinden het hartverwarmend dat zovelen 
geraakt en geïnspireerd worden door paus 
Franciscus en de manier waarop hij een 
volgeling van Christus is. De bisschoppen 
hebben bij hun Ad Limina bezoek persoonlijk 
de bewogenheid van de paus mogen ervaren 
en weten zich gesterkt door zijn bemoediging 
en zijn oproep om de hoop te bewaren.

De mogelijkheid van een pausbezoek heeft 
velen in beweging gebracht. De paus gaf 
zelf in januari echter te kennen dat een 
bezoek aan ons land voorlopig niet mogelijk 
was. De bisschoppen hebben daarom in 
hun eerstvolgende vergadering besloten 
hem nu niet formeel uit te nodigen, terwijl 
hij natuurlijk van harte welkom is. Dat er 
geen uitnodiging kwam, was voor velen 
een teleurstelling. U kunt er echter van 
overtuigd zijn dat kardinaal Eijk en alle andere 
bisschoppen de paus graag in Nederland 
hadden verwelkomd. 

Er werd een burgerinitiatief gestart tot het 
verzamelen van handtekeningen om de paus 
alsnog over te halen dit jaar naar Nederland 
te komen. De bisschoppen ervaren dit als 
zeer sympathiek. Niettemin moeten zij de 
parochies informeren dat een bezoek er 

voorlopig helaas niet in zit. Mocht zich in de 
toekomst een mogelijkheid voordoen voor 
een uitnodiging, dan gaan de bisschoppen dit 
zeker opnieuw bespreken. 

Ondertussen hopen wij dat het enthousiasme 

voor paus Franciscus en zijn getuigenis van 
het Evangelie in woord en daad rijke vrucht 
mag blijven dragen in de Kerk en de wereld. 
We bidden dat dit zich voortzet in nieuwe en 
concrete keuzes voor Christus en Zijn opdracht 
God en de naasten lief te hebben in woord en 
daad.

De R.-K. bisschoppen van Nederland

Rooms-Katholieke 
bisschoppenconferentie
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Algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Adressen en secretariaten  

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: 9.00 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, wo, 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 070-3665562
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. nieuwsbrief Pastoor van Ars (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)

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
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Paus Franciscus: We worden blij van u

Paus Franciscus was in 2013 de meest besproken 
persoon op Facbook en door het Amerikaanse 
weekblad Time werd hij uitgeroepen tot “Persoon 
van het Jaar”. Maar wanneer de menigte enthousiast 
zijn naam scandeert, houdt hij de mensen voor 
dat de kerk niet om hem draait maar om Christus. 
Wie herinnert zich niet zijn ontroerende verzoek 
aan de menigte op het St. Pietersplein op de avond 
van zijn uitverkiezing: wilt u allen voor mij bidden? 
Heiligheid heeft met nederigheid te maken en 
met engagement, dat leert ons het evangelie. We 
moeten als gelovigen daarom niet bang zijn om 
“vuil” te worden, schrijft paus Franciscus in zijn 
recent verschenen document “Evangelii Gaudium” 
(de vreugde van het evangelie). “Ik verkies een kerk 
die geblutst, verwond en vuil is omdat zij op straat 
vertoeft, boven een kerk die ongezond is omdat zij 
zich opsluit in haar eigen veiligheid en zich daaraan 
ophangt.”

Op uitnodiging van het bisdom Rotterdam kwam 
Stijn Fens, Vaticaan-kenner en KRO reporter, naar 
de Boskant in Den Haag om belangstellenden te 
informeren over de laatste ontwikkelingen omtrent 
onze nieuwe paus. Fens is een intelligente spreker 
die met kennis van zaken een boeiend betoog hield.

Hij zei dat het druk is op het Sint Pietersplein. 
Duizenden mensen reizen elke week naar Rome om 
de paus te ontmoeten. Om hem in de ogen te kijken 
en wie weet door hem te worden omhelsd. Want 
deze paus omhelst iedereen. Vijfeneenhalf miljoen 
bezoekers waren er in het jaar 2013. Nog nooit was 
de file naar de Sixtijnse kapel zo lang.

Vooral Italianen komen massaal. In een land waar 
de politiek al lang elk gezag verloren heeft, is hij de 
nieuwe vader des vaderlands naast de president.  

In Nederland is hij ook een hit. Katholieken in ons 
land hebben weer nieuwe energie gekregen, zegt 
Fens. Het is weer leuk om bij Rome te horen. En 
we hadden het toch niet gemakkelijk: overspelige 
priesters, onuitvoerbare fusies en ongelukkige 
discussies over welke kerstliedjes nou wel of niet 
gezongen mogen worden: maar we hebben wel een 
leuke paus!

‘We kunnen niet accepteren dat de rijken alsmaar 
rijker worden.’ Oude woorden van onze kerk, 
uitgesproken door voormalige pausen, krijgen 

nieuw elan. Franciscus spreekt deze woorden 
uit te midden van de mensen om wie het gaat: 
zwervers, vluchtelingen en gevangenen. Dan komt de 
boodschap toch wat krachtiger over. Hij predikt niet 
alleen armoede en soberheid: hij leeft het ook voor. 

Fens sprak ook over de oecumenische gezindheid van 
onze paus. Toen hij zijn reis naar Israël aankondigde 
zei de paus: “Ik ga als pelgrim en mijn bezoek staat 
in het teken van de oecumene.” Op 25 mei zal hij 
in Jeruzalem met de patriarch van Constantinopel, 
Bartholomeus, en andere christelijke leiders de 
Grafkerk bezoeken. Eerder in een interview met een 
Italiaanse journalist zei de paus hier het volgende 
over:

“Ja, voor mij heeft de oecumene prioriteit. Er bestaat 
vandaag de dag een oecumene van het bloed. In 
sommige landen worden christenen omgebracht 
omdat ze een kruisje dragen of een Bijbel hebben, 
en voordat ze omgebracht worden wordt hen niet 
gevraagd of ze Anglicaans, Luthers, Katholiek of 
Orthodox zijn. Het bloed wordt vermengd. Voor hen 
die doden zijn we christenen. We zijn verbonden in 
bloed.”

Wij willen dat Franciscus opzienbarende uitspraken 
doet, het liefst elke dag. ‘Paus denkt ruimer over 
gezinsvorm’, kopt een Nederlandse nieuwssite. 
Het staat er nog maar net op of zijn volgelingen, 
de nieuwe Franciscanen, hebben het al op hun 
Facebook pagina gedeeld met hun vrienden. Volgens 
zijn woordvoerder heeft de paus alleen maar 
tijdens een ontmoeting met algemeen oversten van 
religieuze ordes en congregaties, gezegd dat nieuwe 
samenlevingsvormen de kerk voor de uitdaging 
plaatst om het evangelie nog beter te verkondigen.

Alle terechte aandacht voor deze fenomenale paus 
ten spijt, Fens raadt ons aan om toch niet al te veel 
naar Rome te kijken. Die nieuwe kerk van Franciscus 
begint bij wijze van spreken hier om de hoek. Hier in 
Den Haag, in onze eigen kerk.

Hebben we te grote verwachtingen van paus 
Franciscus zoals Fens suggereert? Moeten we 
ons afvragen of deze paus echte verandering kan 
brengen?

Ik hoor het mijn vader nog zeggen als hij 
ingewikkelde problemen tegen kwam: “Daar zijn tijd 
en gebed voor nodig”. Een wereldkerk, een bolwerk 
van eeuwen, is niet in korte tijd door één paus te 
veranderen.

Normen en waarden zijn niet in alle uithoeken van 
de aarde hetzelfde. Er zullen ook andere tijden 

Pastoraal Woord
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komen waarin komende generaties onze  normen 
en waarden anders beoordelen dan wij. Ik denk dat 
verandering nog het beste lukt als we zijn voorbeeld 
van eenvoud, bidden en strijd voor gerechtigheid 
volgen en in praktijk brengen. Wellicht dat de wereld 
dan weer anders tegen godsdienst aankijkt.

De kerk draagt vele leerstellingen en dogma’s 
met zich mee. Daar kan en mag zij zich zomaar 
niet van ontdoen. Deze hebben een eeuwenlange 
geschiedenis. Ik neem toch de vrijheid om drie 
vragen aan onze paus te stellen: 

1. Heilige Vader,  Ik ben blij dat u de leerstelling 
over huwelijk en gezin onderzoekt. Ik heb 
de enquête hierover van de Nederlandse 
kerkprovincie ingevuld. Ik heb er drie uur over 
gedaan en bij elke vraag verzuchtte ik: Leeft 
de kerk wel in deze wereld, weet zij wel wat 
er gaande is? Hoe wij worstelen met liefde en 
trouw? En dan toch soms deze trouw moeten 
opgeven. Waarom mogen wij dan niet ter 
communie gaan? Leer en leven zijn ver van 
elkaar verwijderd. Hoe moet ik als werker in 
het katholieke veld hiermede omgaan? Door 
haar rigide opstelling vind ik weinig steun bij de 
leerstellingen.

2. Wij, vrouwen hebben de kerk zo lief, maar zou 
u de vrouw in de katholieke wereldkerk wat 
verantwoordelijke, bestuurlijke taken kunnen 
geven, er zijn  zo veel bekwame vrouwen, zodat 
ook haar wijsheid de kerk ten goede komt?

3. Kunt u het diakenambt niet ook toegankelijk 
maken voor vrouwen? Dit is toch geheel in de 
lijn van het begin van onze kerk, lees ik in het 
boek Handelingen.

“I have a dream”, sprak Martin Luther King ooit. Als 
ik naar u kijk en naar u luister schieten mij altijd deze 
woorden te binnen. 

Toos Engel, em. Pastoraal werker

Vrijwilligers,

Wat ben ik toch blij dat ik ook een schakeltje mag 
zijn van de kerk die we samen vormen. 

Ik denk dan niet in eerste instantie aan de 
kerkgebouwen waar we ons geloof samen mogen 
vieren, maar aan ons allemaal. Wij, mensen die met 
hart en ziel vrijwillig onze eigen talenten inzetten om 
de boodschap van Jezus handen en voeten te mogen 
geven. 

Als vrijwilliger zijn we actief in de werkgroep 
liturgie, gezinsviering, woord- en communieviering, 
lectoren, acolieten/misdienaars, collectanten, koren, 
musici, kosters, kerkopenstelling, welkomstgroep, 
koffiegroep, bloemengroep, schone kerk, 
kerstgroep, 1e communie, tussencatechese, vormsel, 
kindernevendienst, oecumene, volwassencatechese, 
open geloof gesprek, diaconie, uitvaarttelefoon, 
rouwverwerking, PCI, communie thuis, huisbezoek, 
Amnesty schrijver, parochiesecretariaat, 
pastoraatgroep, redactie Spirit, redactie Spirit 
nieuwsbrief, drukwerk, parochieblad verdeling en 
bezorging, website, kerkbijdrage, kerkbalansloper, 
beheercommissie, parochieel archief, tuinonderhoud 
en ….mijn excuus… want ik ben nu vast een 
werkgroep vergeten te noemen.

Belangrijk voor iedereen is te weten dat wij onze 
vrijwilligers koesteren.  
Onze droom is dat vrijwilligers actief zijn binnen de 
vier geloofsgemeenschappen en elkaar dragen als 
één parochie. 

De vragen die wij onszelf hierbij stellen zijn:

 Hoe kunnen we elkaar bijstaan in onze eigen 
gemeenschap?

 Hoe kunnen we samen toekomst geven aan één 
parochiegemeenschap?

 Op welke wijze kunnen we hierbij onze 
vrijwilligers het beste ondersteunen?

Belangrijke begrippen hierbij zijn zeker: welkom, 
aandacht, nabijheid, duidelijkheid, afspraken...... Wij 
zijn zo blij met alle vrijwilligers.

Soms maken we ons ook zorgen, omdat de aanwas 
van nieuwe vrijwilligers niet meer vanzelfsprekend 
is en verschillende vrijwilligers meerdere taken 
vervullen.

Vanuit het bestuur
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Wij, alle leden van onze werkgroepen, hebben 
samen in de loop der tijd heel veel ervaring 
opgedaan en het is fijn om dit alles met elkaar 
te delen, zodat we als geloofsgemeenschap 
kunnen blijven stralen. Samen met Baukje 
Stam, docent van de leergang communicatie en 
fondsenwerving bisdom Rotterdam, zijn leden van 
het pastoraal team, een vertegenwoordiger van elke 
pastoraatsgroep en beheercommissie en leden van 
bestuur bij elkaar gekomen en zij hebben met elkaar 
kennis gedeeld, afspraken gemaakt. Wij hopen via de 
werkgroepen ook uw ideeën te vernemen. 

(Bij het schrijven van dit stukje moest deze 
bijeenkomst nog plaatsvinden.)

Het bestuur heeft het voornemen deze zomer 
haar plannen op het gebied van vrijwilligers te 
presenteren, waarbij de resultaten van deze 
bijeenkomst mede richtinggevend zullen zijn.

Onze huidige vrijwilligers willen wij blijven steunen 
en mogelijk nog blijer maken. Tegen de mensen die 
belangstelling hebben om zich ook actief te gaan 
inzetten voor het werk van de geloofsgemeenschap, 
willen wij zeggen dat wij jullie graag uitnodigen en 
willen begeleiden zodat jullie een bijdrage willen 
en kunnen leveren aan activiteiten waarvan jullie 
vinden dat ze er toe doen.

Lidewij van Aken, 
Lid van het parochiebestuur

Het bestuur van de R.K. Parochie de Vier 
Evangelisten wil u graag nader informeren.

Sinds 12 januari 2013 verblijft een groep asielzoekers 
in de Sacramentskerk aan de Sportlaan in Den 
Haag. Deze groep heeft zich met behulp van krakers  
toegang verschaft tot het kerkgebouw.

Vanaf het begin was duidelijk dat de asielzoekers 
aandacht vroegen voor hun situatie. Zij zijn 
uitgeprocedeerd en hebben huis noch haard.

Het bestuur is zeer begaan met het lot van deze 
mensen. Juist daarom is het pijnlijk te moeten 
constateren dat de Sacramentskerk als gebouw niet 
geschikt is voor permanente bewoning en dat ook 
niet kan worden.

De gemeentelijke en landelijke overheid zijn hiervan 
op de hoogte.

De parochie van Den Haag Zuid en het bisdom 
Rotterdam hebben er terstond bij de gemeente 
Den Haag op aangedrongen het kerkgebouw te 
inspecteren met het oog op veiligheid. Immers, ook 
wanneer een kerkgebouw gewoon gebruikt wordt 
voor de eredienst (een aantal dagdelen per week), 
wordt veiligheid vereist en getoetst  middels criteria, 
alvorens een gebruiksvergunning van de overheid 
verkregen wordt. 

Parochie en bisdom volgen voortdurend op 
betrokken wijze de situatie van de vluchtelingen 
in het kerkgebouw. Het gaat om een delicate 
humanitaire kwestie die de verantwoordelijkheid is 
van verschillende geledingen van onze samenleving 
en niet van de Kerk alleen.

Parochie en bisdom zijn in gesprek met de 
burgerlijke overheid, zowel op gemeentelijk als 
op rijksniveau. In dit overleg wordt steeds de 
menswaardigheid van de individuele asielzoekers 
door de Kerk benadrukt.

José ten Berge - de Fraiture, 
Bestuurslid R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Is dat wat in de krant staat waar ?

Een kritische noot
Het AD van 11 februari jl. kopt:
‘Bisdom laat asielzoekers in de kou staan 
Geen warm water en kachels in vluchtkerk’
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Vieringen op het Aloysius College
Vieringen op het Aloysius College zijn op de eerste 
plaats bedoeld voor leerlingen. Nieuwe tijden 
en vooral een veranderde schoolbevolking sinds 
pakweg 35 jaar geleden, vragen om een andere 
aanpak. 

Dit jaar had de Kerstviering als thema ‘Hoera, 
het is een meisje’. Vragen als: ‘ligt je karakter 
vanaf je geboorte al vast?’ en: ‘hoe ga je om met 
onverwachte gebeurtenissen in je leven?’ zijn 
aan bod gekomen. Uiteraard gekoppeld aan het 
Kerstevangelie en het verhaal van de geboorte van 
Isa uit de Koran.

Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen. Een traditie 
dient vertaald te worden naar jongeren van nu. 
Tegen het decor van de ramen van de Kapelzaal zijn 
er acht(!) eigentijdse vieringen geweest, bezocht 
door bijna alle 850 leerlingen van de school. 
Omzien naar het verleden, waarin ouders hun 
kinderen meenamen naar een Kerstviering, mag. 
Vooruitzien naar een nieuwe vormgeving en een 
opnieuw laten leven van het Kerstverhaal in een 
nieuwe tijd, lijkt me beter. Aan de voorbereiding 
hebben zeker 30 jongeren en een zevental docenten 
meegedaan. Er is door diverse groepen gezongen 
en muziek gemaakt, er zijn sketches gespeeld, een 
leerling heeft zelfs muziek onder een film gemaakt, 
leerlingen stonden zelfs op om met de armen om 
elkaar naar ‘Imagine’ te luisteren. Een gebeuren dat 
in de hedendaagse samenleving tussen mensen van 
diverse culturen zelden gebeurt. Kerk zijn in onze tijd 
vraagt om vorm te geven aan een ideale wereld, ook 
al lijkt het soms een droom. Maar: stel je eens voor 
dat…

Vanuit dezelfde gedachtegang hebben we vorig 
jaar als AC meegelopen in The Passion met 
drie leerlingen als kruisdragers. Vanuit dezelfde 
gedachtegang doen leerlingen mee aan een 
eigentijdse vorm van vasten: een 24-uursvasten 
op school met allerlei activiteiten en films. De 
maatschappelijke stage wordt ingevuld door het 
onderzoeken van een organisatie die zich bezighoudt 
met een goed doel. En daarnaast moeten leerlingen 
zich daadwerkelijk inzetten voor een non-
profitorganisatie. 

Reacties op het artikel van 
Annemarie van Oorschot in Spirit

Hoe kunnen we in deze tijd een katholieke school 
zijn? Door vooruit te blikken en op een eigentijdse 
manier oude idealen vorm te geven niet alleen voor 
jongeren, maar vooral ook door en met jongeren.

Ad Uijtdewilligen, 
Docent levensbeschouwing, 
Aloysius College

Goed artikel van Annemarie van Oorschot!
We mogen hopen dat het Aloysius College de 
katholieke grondwaarden zoals door de huidige 
paus voorgehouden onderschrijft. Dat de ouders 
van huidige leerlingen hiervoor aandacht hebben en 
zonodig vragen bij schoolbestuur en docenten. 

Cees van Gils
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Op zondag 13 september 2009 werd na de fusie 
van de H. Paulusparochie en de O.L.V. Hemelvaart 
parochie, de H. Pauluskerk onttrokken aan de 
eredienst. De H. Pauluskerk aan de Mgr. Nolenslaan 
beschikte over een fraaie Mariakapel, die op 
gezette tijden was opengesteld. De sluiting van 
de H. Pauluskerk betekende ook de sluiting van 
de Mariakapel en dit werd als een groot gemis 
beschouwd, mede omdat de O.L.V. Hemelvaartkerk 
niet over een Mariakapel beschikte. Er kwam 
een belofte! Deze belofte zijn we na bijna 5 jaar 
nagekomen. Ik zie u denken, bijna 5 jaar doen 
over een Mariakapel, waar praten we over. Toch 
bleken er meer hobbels op de weg te liggen dan 
u zou verwachten, maar uiteindelijk kreeg de 
beheercommissie groen licht en konden de plannen 
uitgevoerd worden. Door middel van een glazen 
schuifwand werd een ruimte achter in de kerk 
afgeschermd van de kerk en tot kapel ingericht. 
Maria van Altijddurende Bijstand, die al een plaatsje 
had achter in de kerk, werd achter deze glazen wand 
geplaatst en de muren kregen een opknapbeurt. 
Oude verlichting uit de H. Pauluskerk werd nieuwe 
verlichting in de Mariakapel en ik moet zeggen, het 
geheel pakte bijzonder fraai uit. Op Nieuwjaarsdag 
werd de Mariakapel door pastor Hans Smulders 
plechtig ingewijd. Ik nodig u dan ook uit om eens 
een kijkje te gaan nemen. Verrassend is dat velen u 
al voor gingen, even in stilte bij Maria, een kaarsje 
opsteken of voor een gebed. Binnenkort krijgt 
de kapel nog een uitbreiding, u kunt er wijwater 
tappen! De kapel is iedere werkdag open van 
09.30 uur tot 12.30 uur en natuurlijk voor en na 
de vieringen in het weekeinde. Dank aan de vele 
handen, die het werk licht maakten en die ons een 
fraaie Mariakapel hebben gegeven, voor u!

Namens de pastoraatgroep en de beheercommissie 
Maria van Eik en Duinen,

Peter Visser.  

De kerstmuziek was begin dit jaar nog maar net 
opgeborgen of er werd alweer nagedacht over 
de Paastijd. De Paastijd, altijd de drukste tijd voor 
koren, voor wie niet? Welke mis gaan we zingen? 
Welke motetten, projectkoor inschakelen? Keuzes 
worden altijd bedachtzaam en weloverwogen 
gemaakt. Het gemengd koor Deo Sacrum van de 
geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen 
verzorgt tijdens de Paastijd vrijwel alle vieringen en 
sinds vorig jaar ook met een gemengde samenstelling 
de Paaswake. Het dameskoor bijt het spits af op Witte 
Donderdag. Tijdens de avondviering, de instelling 
van de Eucharistie, zingen de dames ingetogen de 
muziek en sluiten de viering af bij de uitstelling van 
het Allerheiligste. Het fraaie Maarschalkerweerd 
orgel laat zijn laatste tonen horen en verstomd. Op 
Goede Vrijdag, voor de 3de keer op rij, zingt Deo 
Sacrum tijdens de Kruisgang het indrukwekkende 
Stabat Mater van Josef Rheinberger. Het Stabat 
Mater is een van de beroemdste middeleeuws-
Latijnse gedichten over de Moeder Gods in haar 
smart om de gekruisigde Christus. Het is genoemd 
naar de beginwoorden van het gedicht: Stabat Mater 
Dolorosa: “De moeder stond bedroefd”. Tijdens de 
Plechtigheden ‘s avonds zingt een projectkoor olv 
André Vis. Tijdens deze viering zal het fraaie O Vos 
Omnes van de Spaanse componist Pablo Casals ten 
gehore worden gebracht en het voor 8 stemmen 
geschreven Crucifixus van Antonio Lotti. Waar 
voorheen het dameskoor zong tijdens de Paaswake, is 
het nu het gemengd koor dat zich in deze viering laat 
horen. Op deze manier kunnen we samen één van 
de grootste feesten vieren in ons kerkelijk jaar. Aan 
het begin van deze viering klinkt de Paasjubelzang, 
een mooie uitdaging waarin een aantal solisten hun 
tanden kan zetten. De Messe Breve van Dubois bevat 
de vaste gezangen, daarnaast zal een aantal nieuw 
ingestudeerde motetten klinken. Op Paasmorgen 
openen we de viering met het “Waarlijk, de Heer is 
verrezen” van Rob Holleman, een mooi gezang voor 
koor én volk. De vaste gezangen zingen we weer 
uit de Mis van Dubois en we sluiten de viering af 
met het Hallelujah uit de Messiah van Handel. Deo 
Sacrum werkt er ieder jaar weer hard aan om de 
muziek (weer) eigen te krijgen, om het vervolgens 
verantwoord uit te voeren. 

Wilt u mee zingen met Deo Sacrum of met het 
projectkoor voor de avondviering van Goede Vrijdag, 
stuur dan een mail naar info@koordeosacrum.nl

André Vis, 
Peter Visser.

Opening Mariakapel in Loosduinen Deo Sacrum en het Paastriduum
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RK Spiritueel Centrum De Boskant

Valerie Romijn, Rebecca Mariadasan, Thomas 
Beltman, Julia Devilee, Bella Thé, Lisa 
Oudemaatman, Israël Mugisho Mpozi, Steven Dias 
Pirs en zijn moeder Maria hadden voor de viering al 
kennisgemaakt met de bisschop.

De kerk was versierd met hun tekeningen, bloemen 
aan de banken, rode en witte ballonnen.

Het VocAnimokoor en leden van Let it Out zongen zo 
goed, dat het zelfs de bisschop opviel! 

Ook het kinderkoor van Carolien Tan zorgde voor een 
bijdrage door lied en dans:

I love Jesus, what about you. Het was een echt feest! 
Voldoende inspirerend om gauw met een nieuwe 
groep van start te gaan. 

Daarom nodigen wij alle 11- en 12-jarige kinderen 
van onze parochie uit voor de voorbereiding van 
een nieuwe groep voor het Heilig Vormsel. Met een 
minimum aantal van 8 kinderen gaan we van start. 
Waar we gaan voorbereiden, bepalen we aan de 
hand van de aanmeldingen, want we voelen ons in 
alle geloofsgemeenschappen welkom.

Aanmelden kan via het parochiesecretariaat, 
op werkdagen bereikbaar via tel. 070-3080414 
van 9.30 – 12.00 uur, of via email: cps@
rkparochiedevierevangelisten.nl

Bij vragen kunt u mailen naar engelinevdark@gmail.
com of bellen: 070-3465548.

Namens de vormselwerkgroep,  
Engeline van der Ark.

Catechese voor volwassenen
Zowel binnen onze parochie als daarbuiten bestaat  
een catechese aanbod voor volwassenen. Met name 
in De Boskant aan de Fluwelen Burgwal 45, in het 
centrum van Den Haag is er een gevarieerd aanbod. 
Hieronder volgt een greep uit dit aanbod.

Op zaterdag 22 maart om 14.00 uur, lezing door 
Kardinaal Danneels met als titel: ‘Christen zijn in 
de 21e eeuw’. In hoeverre is christelijk geloven een 
verstandige en wijze vorm van leven?

Woensdag 9 april om 20.00 uur, lezing door prof. dr. 
Johan Goud met als titel: ‘Het grote verhaal; bijbel 
en literatuur’. In deze lezing gaat dr. Goud in op de 
interesse van literaire auteurs in de bijbel en wat zij 
beogen met hun hervertelling of reconstructie van 
bijbelverhalen.

Woensdag 21 mei om 19.30 uur, bibliodrama rond 
Marcus 5, 21-43 onder begeleiding van pastor John 
Batist. Via eenvoudige opdrachten wordt op een 
creatieve manier een bijbelverhaal verkend. 

Meer informatie over aanmelding en kosten is te 
vinden op de website van De Boskant, www.deboskant.
nl/agenda

Rubriek catechese

Vormselviering 19 januari 2014 en 
start nieuwe groep
Na een lange voorbereidingstijd is het sacrament van 
het Vormsel tijdens een plechtige en feestelijke viering 
toegediend door Bisschop H. van den Hende. De andere 
voorgangers waren pastor Hans Smulders en diaken Paul 
Kuhlmann. 
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De laatste tijd horen wij veel over de eenheid van 
de Westerse en de Oosterse kerken, wij bidden voor 
de Oosterse kerk maar hoe gaat het eigenlijk met de 
Oosterse kerk? Meestal als wij over de Oosterse kerk 
praten dan gaat het over een Orthodoxe kerk, omdat 
deze het meest vertegenwoordigd is in Oost Europa. 
Maar ook de Oosterse katholieke kerk is aanwezig 
in Oost Europa en daarover wil ik jullie een beetje 
vertellen.

Het mooiste kenmerk van de Katholieke kerk is dat 
zij een wereldkerk is. Toen ik vanuit de Oekraïne in 
Nederland ben gaan wonen, kon ik de mis zonder 
probleem bijwonen en dat hielp mij om mij thuis 
te voelen. Ook de geschiedenis van de Katholieke 
Kerk in Nederland en die in de Oekraïne heeft veel 
gelijkenissen, bijvoorbeeld in beide landen is het 
katholieke geloof een tijd verboden geweest. In 
Nederland was het katholieke geloof verboden in de 
tijden dat het protestantisme hoogtij vierde. In de 
Oekraïne (een republiek van de toenmalige Sovjet 
Unie) daarentegen was het de Orthodoxe Kerk die 
het katholieke geloof verbood. Een belangrijke 
andere wending nam de Sovjet Unie met de 
propaganda ‘De religie is het opium van het volk’. 
Dit heeft tot gevolg gehad dat vele generaties zijn 
opgevoed in atheïstische gezinnen en als een mens 
tot geloof kwam, was dat door eigen ervaring maar 
niet door traditie. Na de ‘Perestrojka’ was er veel 
chaos in het land en veel mensen gingen hun hoop 
en ondersteuning in het geloof zoeken. Daarna 
volgde de onafhankelijkheid van de Oekraïne zelf, die 
ook veel moeilijkheden voor de gewone mens mee 
heeft gebracht, maar dat er ook voor heeft gezorgd 
dat de mens sterker werd in zijn geloof.

Die ontwikkeling zie ik ook in mijn kerk - de Rooms 
Katholieke kerk van de Verheffing van het Heilige 
Kruis in de stad Chernovtsy in West Oekraïne. Ik ben 
daar gedoopt door mijn oma, die mij stiekem naar 
de kerk meebracht om mijn ouders niet in gevaar te 
brengen. Pas na 26 jaar ben ik daar voor de eerste 
keer op eigen initiatief naartoe gegaan na overlijden 
van mijn oma. Dit was net na de ‘Perestrojka’ en 
veel mensen gingen tijdens die periode naar de kerk. 
Ik wilde eigenlijk niet zoals anderen zijn en ben op 
eigen kracht mijn plek in de wereld gaan zoeken. 
God had echter zijn eigen pedagogie en na 6 jaar 
kwam ik weer de kerk binnen.

In de moeilijke tijden waarin Oekraïne zich nu 
bevindt, is de kerk voor veel mensen een plek 
geworden waar niet alleen geestelijke maar ook 
sociale verbondenheid  en contacten een rol spelen. 
Het voortbestaan van deze plek is voor de mensen 
in Chernovtsy heel belangrijk.  Helaas door een 
tekort aan financiën  heeft de gemeenschap geen 
fondsen meer om het gebouw te onderhouden. Alles 
wordt gedaan door vrijwilligers - het schoonmaken, 
klein onderhoud, bloemversiering enz. De slechte 
conditie van het dak en de ramen zorgen voor veel 
vocht in de muren. Door de kapotte verwarming 
is het binnen altijd ijskoud. Ik was daar in februari 
en schrok toen ik de mensen met rode wangen, 
neuzen en stoom uit hun mond zag. Er werden zelfs 
elektrische dekens gebracht voor de eerste banken 
waar de kinderen en de oudere mensen meestal 
zitten. De voormalige pastoor van de kerk, Marek 
Drozdzik, heeft wat sponsors gevonden om het 
dak te repareren, maar er zijn nog steeds kapotte 
ramen en een kapotte verwarming en dat maakt het 
normaal functioneren van de religieuze activiteiten 
zeer moeilijk.

Voor meer informatie kunt u contact met mij 
opnemen: alenaboer@mail.ru

Alena Boer.

Wereld kerk in Oekraïne
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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.

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.

Emmaus

Vieringen
Woensdag 10.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag 13.00 uur Eucharistieviering

Zondag 10.00 uur Eucharistieviering

Koren
1e, 4e en 5e zondag van de maand: het dames- en 
herenkoor Non Nobis Sed Deo (NNSD).

2e zondag van de maand: Phoenixkoor

3e zondag van de maand: Emmaus kinderkoor of het 
jongerenkoor ‘Let it Out’. 

Middaguurgebed:
iedere dinsdag om 13.45 uur en aansluitend 
gelegenheid tot het bidden van de rozenkrans.

Bijzonderheden 
Zomertijd: In de nacht van 29-30 maart gaat de klok  
om 2.00 uur 1 uur vooruit

Zondag 13 april, Palmzondag. 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Emmaus 
kinderkoor en het jongerenkoor ‘Let it Out’.

Woensdag 16 april. 
10.00 uur: Boeteviering m.m.v. het Gelegenheidskoor. 
Na de boeteviering is gelegenheid tot persoonlijke 
biecht.

Donderdag 17 april, Witte Donderdag. 
19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het dames- en 
herenkoor Non Nobis Sed Deo.  Aansluitend na de 
viering is er gelegenheid voor aanbidding van het 
Allerheiligste tot 6.00 uur.

Vrijdag 18 april, 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 19 april. 
13.00 uur: GEEN VIERING.  
21.30 uur: Paaswake m.m.v. het dames-en 
herenkoor Non Nobis Sed Deo.  

Zondag 20 april, Eerste Paasdag, Hoogfeest van 
Pasen. 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Emmaus 
kinderkoor en het jongerenkoor ‘Let it Out’.

Maandag  21 april, Tweede Paasdag. 
10.00 uur: Gezamenlijke Eucharistieviering m.m.v. 
het Gelegenheidskoor.

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. 

Zaterdag 26 april, Koningdag 
13.00 uur: GEEN VIERING.

Zondag 11 mei , Roepingenzondag,  
10.00 uur:  Een aantal kinderen zal in de viering de 
Eerste Heilige Communie ontvangen.m.m.v. het 
Emmaus kinderkoor.

Zondag 18 mei. 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
jongerenkoor ‘Let it Out’. 

Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag. 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
Gelegenheidskoor.

Zondag 8 juni: Hoogfeest van Pinksteren.  
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het dames- en 
herenkoor Non Nobis Sed Deo.  

Maandag 9 juni, Tweede Pinksterdag. 
10.30 uur: gezamenlijke Eucharistieviering in de 
Pastoor van Arskerk. De overige kerken zijn gesloten.  

Zondag 15 juni, H. Drie-eenheid. 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het koor 
Phoenix.

Zondag 22 juni, Sacramentsdag.  
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Emmaus 
kinderkoor.

Zondag 29 juni, H. Petrus en Paulus. 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het dames- en 
herenkoor Non Nobis Sed Deo.  
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Maria van Eik en Duinen

Vieringen
Dinsdag 10.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag 13.00 uur Eucharistieviering

2e zaterdag van de maand 
  13.00 uur  Woord- en communie-  
   viering 

Zondag 10.00 uur Eucharistieviering

Pastoor van Ars

Liturgisch rooster
(wijzigingen voorbehouden)

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

Koren
1e zondag van de maand: gezinskoor.

2e zondag van de maand: gemengd koor 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

Vieringen
Zondag  10.30 uur

Donderdag 10.00 uur in Tabitha

Iedere 2e, 3e en 4e donderdag van de maand om 
15.30 uur aanbidding

In de Vastentijd iedere vrijdag om 15.30 uur 
Kruisweg

Op zaterdag om 18.30 uur zingen de Zusters 
regelmatig de Vespers. Tevoren informeren !

Adres Tabitha woonzorgcentrum: Mozartlaan 280, 
2555 KZ Den Haag

Bijzonderheden
Zomertijd: In de nacht van 29-30 maart gaat de klok  
om 2.00 uur 1 uur vooruit

Zondag 13 april, Palmzondag. 
10.00 uur: viering met kinderen m.m.v. het 
Gezinskoor.

Dinsdag 15 april.  
10.00 uur: een Boeteviering met samenzang. Na de 
boeteviering is gelegenheid tot persoonlijke biecht.

Donderdag 17 april, Witte Donderdag.  
19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor.

Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag.  
15.00 uur: Kruisweg m.m.v. het gemengd koor Deo 
Sacrum.  
19.00 uur: Goede Vrijdagplechtigheden m.m.v. het 
projectkoor o.l.v. André Vis.

Zaterdag 19 april   
21.30 uur: Paaswake m.m.v. het gemengd koor Deo 
Sacrum.  

Zondag 20 april, Eerste Paasdag, Hoogfeest van 
Pasen.  
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd 
koor Deo Sacrum. 

vesperviering gedurende de vastentijd
maandag t/m vrijdag 
17.00 uur: vesperviering in de zaal van de pastorie. 

Maandag 21 april, Tweede Paasdag. 
10.00 uur: gezamenlijke viering voor de hele 
parochie in de Emmaus. De overige kerken zijn 
gesloten.

Zondag 4 mei, Dodenherdenking:  
19.30 uur: oecumenische viering met samenzang.

Zondag 11 mei, Roepingenzondag. 
10.00 uur:  Een aantal kinderen zal in de viering 
de Eerste Heilige Communie ontvangen.m.m.v. het 
Gezinskoor.

Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag. 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor.

Zondag 8 juni: Hoogfeest van Pinksteren. 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd 
koor Deo Sacrum. 

Maandag 9 juni, Tweede Pinksterdag. 
10.30 uur: gezamenlijke Eucharistieviering in de 
Pastoor van Arskerk. De overige kerken zijn gesloten.  

Koren
1e zondag van de maand: Parochie Koor

2e zondag van de maand: koor Connection

3e zondag van de maand: gastkoor of een organist

4e zondag van de maand: Parochie Koor 

Bijzonderheden
Zomertijd: In de nacht van 29-30 maart gaat de klok  
om 2.00 uur 1 uur vooruit
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Vieringen
Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering

Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

Titus Brandsma

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

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.

Bijzonderheden
Zomertijd: In de nacht van 29-30 maart gaat de klok  
om 2.00 uur 1 uur vooruit

Dinsdag 8 april. 
19.00 uur: Boeteviering. Na de boeteviering is 
gelegenheid tot persoonlijke biecht.

Plechtigheden in de Goede Week en Pasen
Donderdag 17 april, Witte Donderdag: 
19.00 uur: Eucharistieviering

Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag: 15.00 uur

Zaterdag 19 April,  
20.30 uur: Lezingen 
21.30 uur: Paaswake

Zondag 20 april, Pasen,  10.30 uur

Maandag 21 april, Tweede Paasdag. 
10.00 uur: gezamenlijke viering voor de hele 
parochie in de Emmaus. De overige kerken zijn 
gesloten.

Zondag 11 Mei. 
10.30 uur: Eerste Heilige Communie.

Zondag 8 Juni, Hoogfeest van Pinksteren:  
10.30 uur: Eucharistieviering

Maandag 9 juni, Tweede Pinksterdag. 
10.30 uur: gezamenlijke viering voor de hele 
parochie in de Ars m.m.v. Connection

Zondag 13 april, Palmzondag,  
09.30 uur: leerlingen van de Parkietschool en de 
Drie Linden vieren Palmpasen. Voor aanvang van 
de viering van 10.30 uur zijn de kinderen weer 
vertrokken. 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. VocAnimo.  

Dinsdag 15 april. 
19.00 uur: Boeteviering m.m.v. VocAnimo. Na de 
boeteviering is gelegenheid tot persoonlijke biecht.

Donderdag 17 april, Witte Donderdag. 
19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. VocAnimo.

Vrijdag  18 april, Goede Vrijdag.  
15.00 uur: Kruisweg. 
19.00 uur: GEEN viering. De Familiekerk is 
opengesteld van 19.00-20.00 uur. voor kruisverering, 
bloemenhulde en stilte.

Zaterdag 19 april. 
21.30 uur: Paaswake m.m.v. VocAnimo.

Zondag 20 april, Eerste Paasdag, Hoogfeest van 
Pasen.  
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Titus 
Brandsmakoor.

Maandag 21 april, Tweede Paasdag. 
10.00 uur: gezamenlijke viering voor de hele 
parochie in de Emmaus. De overige kerken zijn 
gesloten.

Zondag 11 mei, Roepingenzondag. 
10.30 uur.  Eucharistieviering m.m.v. VocAnimo. Een 
aantal kinderen zal in de viering de Eerste Heilige 
Communie ontvangen.

Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag.  
10.30 uur: Eucharistieviering.

Zondag 8 juni: Hoogfeest van Pinksteren.  
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. VocAnimo.

Maandag 9 juni, Tweede Pinksterdag. 
10.30 uur: gezamenlijke Eucharistieviering in de 
Pastoor van Arskerk. De overige kerken zijn gesloten  

Meditaties:
Iedere 3e woensdag van de maand 
20.00 uur: meditatie in de dagkapel van de 
Kamperfoeliekerk.  
De data zijn dus: 19 maart, 16 april en 21 mei.
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Op 4 mei wordt  een Oecumenische 
herdenkingsdienst gehouden in kerk van de 
geloofsgemeenschap van Maria van Eik en Duinen 
aan de Loosduinse Hoofdstraat 4 in Loosduinen.

Voorafgaand aan de kranslegging bij het 
bevrijdingsmonument, kunt u de dienst van gebed, 
meditatie en zang bijwonen. Zoals ieder jaar zal 
er achterin de kerk weer een krans liggen, waarin 
u uw kaartje met uw vredeswens kunt steken. De 
kerkdeuren gaan die avond om 18.45 uur open en 
de dienst begint om 19.15 uur. Om 19.45 uur lopen 
we onder het gebeier van de grote Mariaklok naar 
het bevrijdingsmonument. De krans die wordt 
meegedragen, zal na de 2 minuten stilte bij het 
monument  worden gelegd. Wij hopen weer velen 
van u met een warm welkom te mogen begroeten!

Namens de werkgroep Oecumene,  
Hetty de Borst-van Setten.

Dodenherdenking op 4 mei

Nieuws van de werkgroep 
Bedevaarten

en vertrekken vanaf verschillende kerken in 
Den Haag rond 06.00 uur.

 ’s Morgens om ca. 7.00 uur wordt  de eucharistie 
in de aula gevierd. Voor de viering wordt op 
de begraafplaats in processie en zingend rond 
de ruïne gegaan om Maria te danken voor al 
het goede dat we op haar voorspraak hebben 
ontvangen. De bedevaart naar de voormalige 
buitenplaats verheugt zich in een groeiende 
belangstelling. Sluit u zich ook aan bij deze 
douwtrappers? 

2. Bedevaart naar Brielle op 12 juli 2014

 Wist u dat de eerste volgelingen van Christus 
'Mensen van de Weg' werden genoemd (zie o.a. 
Hand. 9,2)? Ook wij zijn, anno 2014, op weg met 
Christus. Op weg door het leven, sámen op weg 
in geloof.  De Werkgroep Bedevaarten nodigt u 
uit om vanuit de vier geloofsgemeenschappen 
op weg te gaan.

 Jaarlijks nodigt de bisschop van Rotterdam  u 
uit deel te nemen aan een bedevaart naar 
het bekendste bedevaartsoord dat binnen 
de grenzen van het bisdom Rotterdam  ligt: 
Brielle, of wel ‘Den Briel’. Op de plek waar de 
bedevaartskerk staat zijn in 1572 negentien 
monniken en priesters omwille van hun geloof 
vermoord door de Watergeuzen. Het hele jaar 
door, maar speciaal rond 9 juli trekken vele 
katholieken erheen op bedevaart om hen, die 
bekend staan onder de naam ‘Martelaren van 
Gorcum’, te gedenken en gesterkt te worden in 
het geloof. 

De werkgroep Bedevaarten  nodigt de parochianen 
uit voor  het komende seizoen met een aantal 
bedevaarten  mee te gaan.

1. Bedevaart naar de ruïne van Oud Eik en 
Duinen op 28 mei 2014

Middenin de lente op 
28 mei zal de bedevaart 
naar de ruïne van 
Oud Eik en Duinen 
plaatsvinden. Vanuit  
diverse parochies in 
de stad Den Haag 
trekken pelgrims naar 
de begraafplaats Oud 
Eik en Duinen. De 
wandelaars gaan in 
stilte op pad en laten 

de omgeving en de ontluikende natuur op dit 
vroege uur op zich inwerken. Ze dragen een 
bijzondere herinnering aan hun parochie mee 
naar Oud Eik en Duinen. De ruïne is een speciale 
vereringsplaats van Maria. 

 De pelgrims komen samen, wandelend, te voet 
met kinderwagens, met de fiets of met de auto 
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 In het heiligdom hebben ook gedenktekenen van 
drie ‘jonge’ martelaren uit de vorige eeuw een 
plaats gekregen: 

•  Van de heilige zuster Benedicta van het Kruis 
(Edith Stein), 

•  Van de zalige Karl Leisner en

•  Van de zalige Titus Brandsma

 Zij zijn alle drie martelaren van het nazi-regime 
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en 
indrukwekkende geloofsgetuigen van ‘onze tijd’.

Gaat u samen met ons op weg?  Er gaat een grote 
groep met de fiets  ( ± 70 km ) en ( naar wij hopen) 
een groot aantal met de bus. Wat de kosten 
bedragen en hoe laat wie en waar vertrekt wordt in 
de nieuwsbrieven van de geloofsgemeenschappen 
bekend gemaakt.

De bedevaart per bus gaat alleen door bij voldoende 
belangstelling (minimaal 40 personen) 

Aanmelden z.s.m. doch uiterlijk 1 mei 2014  bij 
Cisca van der Sluijs!

De bedevaartsdag in Brielle begint om 11.00 uur 
met de Eucharistieviering, voorganger is  Mgr. Van 
den Hende. Om 13.15 uur wordt de Rozenkrans 
gebeden, gevolgd door de Kruisweg om 14.00 uur. 
De dag wordt afgesloten met de vesperviering, een 
processie en de pelgrimszegen.

financiële steun
Wilt u het Lourdeswerk financieel steunen zodat 
ook parochianen met een hele kleine beurs een 
keer mee kunnen, maakt u dan gebruik van het 
banknummer NL16RABO 0121 6513 47 t.n.v. 
Lourdeswerk Nationale Bedevaarten in Den Haag 
onder vermelding van Emmausparochie nummer 
066534. De werkgroep zorgt 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.

Processie met monstrans - Bedevaart Briele)

Bedevaart 
Briele

Meer informatie?
Mocht u meer informatie wensen, richt u dan tot de 
contactpersonen van uw geloofsgemeenschap.

Werkgroep Bedevaarten R.K. Parochie de Vier 
Evangelisten:

Gitty Vogels  
contactpersoon geloofsgemeenschap Titus 
Brandsma,

Johan Blonk  
contactpersoon geloofsgemeenschap Maria Eik 
en Duinen, 

Bertran van Paassen  
tijdelijk contact persoon geloofsgemeenschap 
Pastoor van Ars en 

Cisca van der Sluijs  - tel.: 06-28327388 
cisca.vandersluijs@gmail.com 
contacpersoon geloofsgemeenschap Emmaus.
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Het middenkoor van de Pastoor van Arskerk, 
Connection, zingt meestal op de tweede zondag met 
veel plezier tijdens de eucharistie. Het koor maakt 
af en toe een uitstapje naar theater of festival, maar 
het is toch vooral een koor dat de liturgie opluistert.

Graag nodigen we jullie uit om eens te komen 
luisteren of misschien wel mee te komen zingen: 
we zijn op zoek naar nieuwe leden, met of zonder 
zangervaring. Wie wil ons koor en/of combo komen 
versterken? De maximale instroomleeftijd groeit met 
het koor mee en ligt nu op 41 jaar.

Geïnteresseerd? Je kunt ons volgen via Twitter, @
koorConnection, of kijk eens op onze website www.
koorconnection.nl. Een indruk van ons repertoire 
kun je krijgen via Youtube, waar we ons eigen kanaal 
hebben: koorconnection. Kom eens langs tijdens de 
repetitie op dinsdag vanaf 20.00 uur.

Meer info bij onze voorzitter Jessica via info@
koorconnection.nl .

Oproep Koor Connection

Waddenkamp voor tienersYoung Spirit - Jongeren Rubriek

Young Spirit

De broeders van Sint Jan organiseren van 28 april 
tot en met 2 mei op Terschelling een kamp voor 
tieners. Het Waddeneiland heeft alles in huis om 
samen met andere tieners een te gekke week te 
beleven: strand, duinen, bossen en zelfs zeehonden! 
Maar er is ook ruimte voor actie, gezelligheid en het 
maken van nieuwe vrienden. Geen wonder dat dit 
eiland een perfecte plek is om een prachtig kamp te 
organiseren. Met de wind in je haren, de zon op ons 
gezicht en de uitgestrekte Waddenzee om je heen 
is de overtocht al een perfect begin van een gezellig 
kamp. Na aankomst op het eiland verplaatsen we 
ons naar de andere kant van het eiland om een 
aantal dagen te verblijven in de prachtige natuur. 
Wat gaan we doen op het eiland? Natuurlijk gaan we 
naar het strand, maar we kunnen ook op de fiets het 
eiland verkennen, een vlieger oplaten en misschien 
wel enkele zeehonden spotten. Daarnaast zullen 
we ook veel van ons geloof ontdekken tijdens de 
catechese en de gesprekken met elkaar. Hoe vaak 
ben je nou samen met zo´n groep gelovige tieners?

 ’s Avonds gaan we genieten van een haard- of 
kampvuur en wat denk je van een spannend 
avondspel of een nachtelijke dropping? Je kunt je 
aanmelden via internet: 

http://stjan.org/nl/lvw-activiteiten/
evenement/4186-waddenkamp.html

Michel Pas. 
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Bereikbaarheid kerken
1. Emmaus 

Leyweg 930, Tram lijn 9 en 16, Leyweg 
Buslijn 23 en 25, Leyweg

2. Maria van Eik en Duinen 
Loosduinse Hoofdstraat 4, Tramlijn 2, 
Burgemeester Hovylaan Buslijn 26, Louis 
Armstrongplein

3. Pastoor van Ars 
Aaltje Noordewierstraat 4, Randstadrail 3, 
Heliotrooplaan. Bereikbaar per auto, gratis 
parkeren in de directe omgeving 

4. Titus Brandsma  
Kamperfoeliestraat 279, Tramlijn 3, 
Goudenregenstraat, tramlijn 12, 
Goudenregenstraat, Buslijn 21, Mient/
Kamperfoeliestraat 

Op zondag 1 juni 2014 wordt voor de dertiende keer 
de Oecumenische jongerenvoettocht Heenvliet-
Brielle gehouden. 

Dit jaar is het thema 

‘Daden van Liefde’. 

Wat: 
voettocht van Heenvliet naar Brielle met als doel uit 
te wisselen over geloven

Voor wie: 
jongeren uit alle kerken in de leeftijd van 12 tot 30 
jaar

Waar:
tien kilometer wandeling van de Hervormde Kerk 
van Heenvliet naar de Bedevaartskerk in Brielle

Wanneer:
Zondag 1 juni 2014 van 14.00 uur tot 20.00 uur

Programma: 
• 13.30 uur verzamelen in de Hervormde Kerk 

van Heenvliet

• 14.00 uur inleiding over de diaconale 
projecten van Angelo Merula en de 
Franciscaanse martelaren in Gorcum

• 14.30 uur begin gesprekswandeling langs de 
Brielse Maas

• 16.00 uur bezoek aan de St. Catharijnekerk in 
Brielle

• 17.30 uur viering in de Bedevaartkerk in 
Brielle rond het thema: daden van liefde

• 18.30 uur BBQ bij de Bedevaartkerk

• 20.00 uur einde 

Thema: Daden van liefde
Van de eerste martelaar van de Reformatie in 
de Lage Landen, pastoor Merula, is bekend dat 
hij bijzondere aandacht had voor ouderen en 
wezen. Sporen daarvan zijn  nog te vinden in het 

Jongerenvoettocht

hedendaagse Brielle. De Franciscaanse martelaren 
uit Gorcum waren daar geliefd vanwege hun inzet 
voor de armen. Merula en de Franciscanen komen 
overeen in hun praktisch geleefde geloof, zich uitend 
in daden van liefde.

In dit jaar van Daden van Liefde willen we 
ons als jonge christenen uit verschillende 
kerkgenootschappen bezighouden met wat ons 
samenbindt: de praktische opdracht van Jezus om 
ons geloof te tonen in daden van naastenliefde.

Kosten: 
eigen bijdrage van 5 euro per persoon.  

Meer weten of je aanmelden:  Pastor Huub Flohr, 
079-3163044 of h.flohr@hnpz.nl

PS. 
Tip: neem een vriend(in) mee uit een andere kerk…

Young Spirit - Jongeren Rubriek

Young Spirit
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Paus Franciscus maakte bekend dat 
Johannes Paulus II na zijn heiligverklaring 

op 27 april 2014 de 
grote patroonheilige 
zal worden van de 
Wereldjongerendagen. 
Deze worden jaarlijks 
in elk bisdom gevierd. 
De 29e editie is op 13 
april 2014, Palmzondag. 
Om de drie jaar zijn 
er internationale 

bijeenkomsten rond de paus. In 2016 zullen 
deze plaatsvinden in Krakau. 

Thema’s 2014-2016

In 2013 maakte paus Franciscus zijn eerste 
Wereldjongerendagen mee als paus in Rio de 
Janeiro. Inmiddels heeft hij een lijn uitgezet 
voor de komende WJD’s op weg naar de 
grote internationale WJD in juli 2016 in Polen 
(Krakau). De thema’s zijn ontleend aan de 
zaligsprekingen uit het Matteüsevangelie:

2014: 

‘Zalig de armen van geest. Want aan hen 
behoort het Rijk der hemelen’ (Mt 5, 3) 

2015: 

‘Zalig de zuiveren van hart want zij zullen God 
zien’ (Mt 5, 8) 

2016 (Krakau): 

‘Zalig de barmhartigen want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden’ (Mt 5, 7)

Zie deze groene takjes. 
Groen is de kleur van het leven. 
De winter met zijn stormen en kou 
hebben het niet kunnen winnen 
van deze takjes. 
Ze zijn groen gebleven. 
Ze zijn in leven gebleven.

We delen de takjes van hoop uit 
en dit is meer dan zomaar een aardigheid 
Het is niet bedoeld als relikwie, 
ook niet als middel om ongeluk af te weren 
of geluk aan te trekken. 
Zo’n takje is een teken 
van wat ik en u kunnen zijn: 
Iemand die leven geeft rond zich. 
Als ook u eraan mee wil werken 
dat mensen rond u er niet onderdoor gaan, 
maar er overheen komen, 
neem dan zo’n takje aan 
en geef het een plaats in uw huis.

Anonymus.

Palmzondag

Op 28 en 29 juni vindt voor de eerste maal 
het KJD Festival plaats. KJDnieuwe stijl is niet 
langer één ontmoetingsdag in een grote hal, 
maar beslaat twee dagen - met overnachting 
- van muziek, werkwinkels en catechese op 
het terrein van Abdij Mariënkroon in het 
Brabantse Nieuwkuijk. Deelnemers kunnen 
hun tent opslaan in de achtertuin van de 
abdij. Kijk voor meer informatie op www.
kjdfestival.nl.

Katholieke Jongerendag 
nieuwe stijl: KJD Festival

Eerste boodschap 
paus Franciscus voor 
29e Wereldjongerendagen

Young Spirit - Jongeren Rubriek


