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Ze wikkelden hem in een doek

Een kind in een kribbe. Weer vieren we de
geboorte van een weerloos kind in een kribbe.
Absurd eigenlijk. Een kind dat redding moet
brengen? Waarom niet een sterke arm uit de
hemel, of een prins op een wit paard? Maria
en Jozef wikkelden hem in een doek en
legden hem in de kribbe. Ze vielen niet eens
op tussen de herders, Maria en Jozef. Na het
bevel van Herodes werden Maria en Jozef
zelfs vluchtelingen. En zonder papieren, ook
dat nog. Ze wikkelden hem in een doek en
legden hem in een kribbe. Zouden ze er iets
van vermoed hebben dat dit zinnetje tot één
van de belangrijkste zinnen uit de Bijbel zou
worden? Ze wikkelden hem in een doek, ik
denk aan Pasen...
Ze wiegden hem. Hoe teer ben je, hoe lief
heb ik je. De wereld is gevaarlijk, ik wil
je beschermen, verwarmen, laat me je
verwennen.
Ze wikkelden hem in een doek en legden
hem in een kribbe. God komt niet met een
sterke arm uit de hemel. God is geen prins
op een wit paard. God komt niet met een

vuistslag waarmee Hij alles in één klap
verandert. Hij doet het anders, in het klein,
in de armoede, in de godverlatenheid.
Mensen die roepen: "wordt het nog wat
met Uw rijk" hebben gelijk. Maar zij moeten
wachten. Het begint in het klein. Gods
nieuwe begin is klein, teer, het kan zomaar
mislukken zo lijkt het. Verwacht het niet van
grote dingen en niet van een krachtige stem
uit de hemel. Een zacht gebaar moet het
doen, een lief gesprek met zomaar iemand
die je ontmoet. Het moet klinken als een
mooi lied, dat je dagenlang achtervolgt.
Ze wikkelden hem in een doek en legden
hem in de kribbe. Jozef en Maria geven het
kind te drinken en te eten. Mensen zoals wij
moeten hem dat geven. Omstanders, Jozef
en Maria, u en ik.
En opeens begrijp ik het, dat het daarom is
dat God niet van boven ingrijpt, dat Hij niet
in één klap alles hier beneden verandert. Hij
is niet in een paleis te vinden, maar Hij komt
binnen bij kleine mensen, mensen in hun
armoede met alle ellende om hun heen.
En Hij komt niet alleen. Hij neemt anderen
mee. Gods nieuwe begin gaat nooit buiten
mensen om, maar iedereen mag meedoen,
eigenlijk is iedereen erbij betrokken. En ook
wij zijn betrokken met die God die midden
onder ons komt, telkens weer.
Namens de redactie wens ik u allen een
Zalig Kerstmis.
Peter Visser
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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 070-3665562
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
Dirk Knook, vice-voorzitter
Henk-Jan Kok, penningmeester

Ineke Brizee-Baay, secretaris
Lidewij van Aken, lid
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)
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Van het pastoraal team
"Blijft dit doen om Mij te gedenken"
Onderweg naar het feest van de geboorte van Jezus,
de langverwachte Emanuel die wij met een "Zalig
Kerstmis" in herinnering blijven roepen. Naar wie wij
uitkijken in de Advent. Zijn komst ….en wederkomst.
Midden in het leven is Hij gekomen als "God-metons", persoonlijk en ons rakelings nabij. Alzo heeft
God de wereld liefgehad. Een mensenkind in doeken
gewikkeld. De heilsbelofte waarop Maria begeesterd
haar geloof heeft uitgesproken en uitgedragen; zij
is Hem trouw gebleven en heeft Hem niet alleen
gelaten.
Wie gelooft is nooit alleen. Dat geldt ook voor ons.
Wij blijven Hem met taal en teken gedenken in de
liturgie, in het bijzonder in het sacrament van de
heilige eucharistie. Telkens wanneer wij daartoe
worden samengeroepen tot en met de wegzending
vieren wij Jezus’ leven, kruisdood en verrijzenis:
het Paasmysterie, het Leven voor ons uit de doeken
gedaan.
De eucharistie, dankbaar de daden des Heren
gedenken, wordt door het Tweede Vaticaans Concilie
(Vaticanum II, 1962-1965) 'bron en hoogtepunt'
van het kerkelijk leven genoemd. Daarom ook
dat wij in onze parochie de Vier Evangelisten,
ondanks het geringe aantal beschikbare priesters,
er naar streven in iedere kerk 's zondags de
eucharistie te blijven vieren. En tijdens weekdagen
tenminste in één van de kerken. Vaticanum II gaf
tevens de impuls dat gedoopten door middel
van riten, gebeden en gezangen bewust en actief
deelnemen aan de liturgie en zo samen naar een
ontmoeting met de Heer groeien in wiens naam
wij als gemeenschap bijeenkomen. In zijn Naam
worden we ook weer gezonden om te doen zoals Hij
gedaan heeft. Door Hem metterdaad te gedenken
komt Hij tegenwoordig, ontvangen wij Hem en
komt de vierende gemeenschap aanwezig in de
heilsgeschiedenis van het mensenkind Jezus. Wie
gelooft is nooit alleen.
Christus is voortdurend in de geloofsgemeenschap,
in zijn Kerk aanwezig. De constitutie Sacrosanctum
Concilium van Vaticanum II verwoordt dit aldus:
"Persoonlijk is Hij aanwezig in het misoffer, zowel
in de persoon van de bedienaar….als heel bijzonder
onder de eucharistische gedaanten. Persoonlijk is
Hij aanwezig door zijn kracht in de sacramenten,

zodat, wanneer iemand doopt, Christus zelf doopt.
Persoonlijk is Hij aanwezig in zijn woord, want Hijzelf
spreekt, wanneer de heilige schriften in de kerk
gelezen worden. Persoonlijk is Hij tenslotte aanwezig,
wanneer de kerk bidt en zingt, Hijzelf die beloofd
heeft: "Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn
Naam, daar ben Ik in hun midden"."
In de eucharistie komen alle vormen van Christus'
aanwezigheid tot uitdrukking. In het samenkomen
om te vieren wat we zijn: lichaam van Christus. Hij
nodigt ons als Gastheer aan zijn tafel. Hij is aanwezig
in de voorganger die Christus plaats verleent. De
bedienaar van het sacrament geeft Hem plaats Wie
wij ontvangen. Hij is aanwezig in de verkondiging
van het Woord. Hij spreekt tot ieder van ons. Het
Woord roept tevens op ons geloof te belijden. Hij is
aanwezig in ons Credo. Hij is aanwezig in de zegen
en dankbede: het grote eucharistische gebed en
in de smeekbede om de Heilige Geest (épiclese).
Hij is aanwezig als de Zich offerende, Christus'
zelfgave waardoor God de wereld met zich verzoend
heeft. Hij geeft zich als voedsel: Brood van genade
en Wijn van eeuwig leven, hoogtepunt van het
eucharistisch handelen. "Neemt, eet, mijn lichaam
gegeven voor jullie; neemt, drinkt, de beker van
het nieuwe verbond in mijn bloed, vergoten voor
jullie". Vanouds werd na de viering het eucharistisch
Brood voor onderweg, viaticum, naar gevangenen
en zieken gebracht en de vrede van Christus
gewenst. Ook na de viering blijven de heilige gaven
sacramentele tekenen van Christus' zelfgave aan ons.
"Zalige communie" zeggen we. En Hij blijft aanwezig
in de zending "Gaat nu allen heen" om te getuigen
van de Aanwezige, de Levende.
Eucharistie, sacramenten, zijn er vanwege Zijn
aanwezigheid, vanwege de ontmoeting. Wij maken
ze niet, wij ontvangen. Eucharistie vindt haar
oorsprong niet in ons, maar in Hem die gekomen
is en komen zal: God-met-ons, in die relatie. Zoals
een menselijke liefdesrelatie zich steeds verder kan
verdiepen naarmate men elkaar vaker en intenser
ontmoet, zo verdiept de eucharistie de relatie tussen
de Heer en ons. Zo mogen wij opgaan en groeien in
Zijn liefde.
Blijft dit doen om Hem te gedenken…
totdat Hij komt.
Mede namens het pastorale
team wens ik een ieder: Zalig
Kerstmis en voor 2014 Vrede
en alle goeds.
Pastor Hans Smulders
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al is gedaan. Een enorme verandering waar alle
parochies van ons bisdom hun steentje al aan
hebben bij gedragen.
Mag ik alle parochianen oproepen om de Pastorale
Teams en de bestuurders te dragen in hun gebed en
laten we allen onze betrokkenheid en inzet tonen
voor onze geloofsgemeenschappen en parochies.
Ad van der Helm, regiovicaris

Samenwerking geboden 2 in Den
Haag
Verschillende parochianen vragen regelmatig hoe
staat het met de voortgang van clustering in de
stad Den Haag. De parochie in Den Haag Zuid,
de Vier Evangelisten, functioneert en daar wordt
hard gewerkt om de parochie en de vitaliteit van
de geloofsgemeenschappen rondom de kerken
gestalte en inhoud te geven. Problemen gaat men
niet uit de weg en in goede samenwerking met
elkaar en het bisdom vindt men een weg. In Den
Haag Noord wordt toegewerkt naar een nieuwe
parochie. Daar is de situatie nog complexer en de
parochiebestuurders zijn druk in gesprek met elkaar
om de juiste beslissingen te nemen. De bisschop,
mgr van den Hende, is degene die uiteindelijk
verantwoordelijk is en de koers bepaalt van de kerk
in ons bisdom.
Voor ons als katholieke geloofsgemeenschappen
van Den Haag is ongelofelijk belangrijk dat we ons
bewust zijn van onze opdracht het evangelie te
verkondigen met Woord en Daad. Nieuwe wegen
moeten daartoe ingeslagen worden. De kerk van de
toekomst is niet die van het verleden. De wezenlijke
elementen van ons geloof en onze traditie koesteren
we natuurlijk als de schat die de Heer ons heeft
toevertrouwd. Niet alles echter behoort tot die
schat en we moeten zorgvuldig met elkaar onder
leiding van de Bisschop en de Pastorale Teams de
juiste keuzes maken. Gebed en dienstbaarheid zijn
belangrijke pijlers waar ook paus Franciscus van
spreekt. Daartoe wordt gesleuteld aan de organisatie
van de kerk in de stad, zoals in het gehele bisdom
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van het bestuur in wisselende samenstelling
deel aan een cursus van het bisdom over
communicatie en fondsenwerving. De cursus
bestaat uit zes bijeenkomsten en vinden plaats in
Zoetermeer.

Van het bestuur
Door de grootte van de parochie zit het bestuur
op grote afstand. Net als voor u zijn ook voor ons
de pastoraatgroepen en de beheercommissies
belangrijke communicatiekanalen. De
pastoraatgroepen in hun rol van ogen en oren van
het pastoraal team en beheercommissies in hun
rol als facilitator om alle lokale activiteiten zo goed
mogelijk te laten verlopen, dus net zoals zij voor u,
zijn zij ook voor ons eerste aanspreekpunt.
Er wordt hard gewerkt door velen om de parochie te
laten bloeien. Als bestuur zijn wij daar erg blij mee.
Communicatie is daarin heel belangrijk. Met vallen
en opstaan, blijven we onderweg om dit zo goed
mogelijk te doen.

•

Het bestuur is zich bewust en spant zich in
om ook een goede werkgever te zijn voor de
mensen die bij haar in dienst zijn. Belangrijk is
dat werknemer en werkgever elkaar ontmoeten
en gesprekken voeren over de te verrichten
werkzaamheden, ieders verwachtingen hierbij
uitwisselen en de resultaten evalueren. De eerste
gesprekken hebben reeds plaatsgevonden.

•

In de media heeft u al kunnen lezen dat alle
beroepskrachten en vrijwilligers die te maken
hebben met privacy gevoelige gegevens,
jeugd en jongeren en die vanaf 1 januari 2014
een dergelijke functie gaan vervullen, een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten
kunnen overleggen. De RK Kerk sluit aan bij deze
overheidsmaatregelen. Dit is een vrij nieuw en
niet onbelangrijk fenomeen. Het bestuur zal haar
uiterste best doen dit alles in goede banen te
leiden.

•

Onze geloofsgemeenschap is een vrijwilligersorganisatie. Goed beleid hiervoor dat aansluit
op het pastorale beleidsplan en waar we goede
afspraken maken met elkaar is erg belangrijk. Er
is een start gemaakt. In het nieuwe jaar willen
we met onze vrijwilligers in gesprek om van hen
te horen wat zij op dit gebied belangrijk vinden.

•

Henk Jan Kok, onze penningmeester, heeft
regelmatig overleg met de budgethouders van de
vier geloofsgemeenschappen. Hier komen vooral
de financiële aspecten van de parochie aan de
orde. Een greep uit de activiteiten: de R&V 2012,
de begroting 2014, de beleggingsportefeuille
en de centrale inkoop. Voor het opzetten en
inrichten van de financiële administratie heeft
het bestuur een projectleider aangesteld voor de
duur van één jaar.

Uit de gesprekken met de mensen om ons heen
hebben we begrepen dat het door een aantal van u
als prettig zou worden ervaren wanneer het bestuur
in ons parochieblad een korte samenvatting zou
geven van de zaken waarmee zij zich zoal bezig
houdt. Wij geven aan deze roep hierbij dan ook
graag gehoor.
•

Mensen die ons zoeken moeten ons allemaal
kunnen vinden, dus een goede website
volgens criteria van het bisdom is voor ons
allemaal belangrijk. Oriënterende gesprekken
hebben hierover met een externe deskundige
plaatsgevonden.

•

Ook Spirit en de nieuwsbrieven zijn belangrijke
communicatiekanalen. Opzet en verspreiding zal
in 2014 hetzelfde zijn als in 2013.

•

Als geloofsgemeenschap staan we in een snel
veranderende samenleving. Willen we mee
blijven doen dan zullen we ook moeten kijken
naar een goede afstemming van onze behoeftes
op de mogelijkheden die er tegenwoordig te
vinden zijn op ict-gebied. Onderzoek en advies is
hierover ingewonnen.

•

Communicatielijnen van en naar het bestuur, de
beheercommissies, de pastoraatgroepen en de
werkgroepen kunnen verder geoptimaliseerd
worden. Belangrijk vinden we dat we met elkaar
in gesprek blijven. Immers we doen het samen.

•

Het bestuur maakt graag gebruik van de
ondersteuning die het bisdom te bieden heeft
aan de parochiebesturen. Zo nemen de leden

Ineke Brizee en Lidewij van Aken
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Actie Kerkbalans: Een goed gevoel

Penningmeesters schrijven over geld. "We hebben
nog een stukje nodig om duidelijk te maken hoe we
er financieel voor staan, kan de penningmeester
misschien wat schrijven?" Een begrijpelijke en
verdedigbare opvatting, maar ik veroorloof me dit
keer het over iets anders te hebben, namelijk ons
kapitaal.
En ons grootste kapitaal, dat zijn onze vrijwilligers.
We hebben er vele tientallen bij alle vier de
parochiekernen. Ze zijn de kurk waarop onze
gemeenschap drijft. We hebben ze in alle soorten
en maten. Bezorgers van Spirit en bloemschikkers.
Schoonmakers en begeleiders van vormelingen en
communicanten. Lopers voor de Actie Kerkbalans en
kosters. Helpers op het parochiebureau, collectanten
en koorleden. Misdienaars en begeleiders van
kinderwoorddiensten. Ziekenbezoekers en leden
van pastoraatgroepen. Vrijwilligers die zorgen voor
het onderhoud, leden van beheercommissies en
verzorgers van het drukwerk. En nog velen meer. Je
vraagt je soms af waar al deze mensen die energie
vandaan halen om steeds weer opnieuw zich
belangeloos in te zetten. Het antwoord op die vraag
ligt misschien meer voor de hand dan op het eerste
gezicht lijkt.
Geeft en u zult gegeven worden. Zo simpel als het
maar kan. Als je het ziet vanuit het oogpunt van
een afweging tussen de opbrengsten en de kosten
van een gift, zou je het de oudste business case ter
wereld kunnen noemen. Hij is namelijk in de Bijbel
terug te vinden.
Lucas 6, vers 38: "Geef en je zult zelf giften
krijgen." Kan dat waar zijn? We gaan uitgeven om
er vervolgens zelf rijker van te worden. Het past in
ieder geval in het huidige tijdsbeeld. Luister maar
naar onze premier Rutte die ook niet kan nalaten om
ons aan te sporen toch vooral uitbundig in te kopen.
"Nieuwe auto? Doe het nu! Huis opnieuw in de verf?
Goed idee! Sinterklaas een handje helpen? Houdt
u vooral niet in!” Dan groeit de economie weer en
krijgen we het allemaal beter. Eigenbelang loont, dat
weten we toch?
6

Misschien lijken bovenstaande voorbeelden wat
overtrokken en steekt het in werkelijkheid allemaal
wat complexer in elkaar. Maar een kern van
waarheid zit er zeker in. We hebben allemaal wel
eens gemerkt dat als je iemand anders helpt, je daar
vroeg of laat iets voor terug krijgt. In ieder geval
levert het je een goed gevoel op.
En dat goede gevoel is voor de meeste van onze
vrijwilligers in de parochie al meer dan genoeg om
zich steeds weer opnieuw belangeloos in te zetten
en te geven van hun vrije tijd, hun energie en hun
kundigheid. Voor hen is de businesscase dan ook
een vanzelfsprekendheid. Appeltje, eitje, hoef je niet
lang over na te denken.
Tot zover de belangeloze inzet van onze vrijwilligers.
Terug naar Lucas 6, vers 38: "Geef en je zult giften
krijgen." Is er een mooiere manier voor een
penningmeester om parochianen te verleiden
opnieuw hun beurs te trekken? Ik blijf immers
penningmeester en op de centen letten. Daarom
vertel ik nog eens dat we niet zonder u kunnen. Niet
zonder u als vrijwilliger, als de smeerolie in onze
organisatie, maar ook niet zonder u als gulle gever
van een kerkbijdrage. Blijft u dat vooral doen, de
parochie houdt van haar sponsors.
En uw bijdrage wordt zonder meer goed besteed.
De komende tijd zult u in de nieuwsbrieven, die in
alle vier de parochiekernen achter in de kerk liggen,
meer informatie vinden over wat we allemaal doen
in elk van de parochiekernen met uw bijdrage aan
de parochie. Pastorale zorg, vieringen in alle vier
de parochiekernen, onderhoud en verbouwingen
van onze gebouwen, ondersteuning van het
vrijwilligerswerk. Stuk voor stuk redenen om
parochiaan te willen zijn.
En dat geeft u hopelijk weer een goed gevoel en een
stimulans om te blijven bijdragen aan onze parochie.
Henk-Jan Kok, penningmeester
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Huisliturgie: kans voor een
hernieuwd missionair elan!
In deze bijdrage gaan we in kort tijdsbestek na in hoeverre
hedendaagse vormen van huisliturgie bijdragen tot een
hernieuwd missionair elan in onze parochie. Het pastoraal
beleidsplan van onze parochie – Uitnodigen tot een leven
met God – geeft nadrukkelijk aanzetten hiertoe. Hiermee
sluiten wij aan bij een eeuwenoud begrip, nl. de ‘huiskerk’.
We eindigen deze bijdrage met een korte verkenning van
enkele terreinen waar deze vraag speelt.

Aanzetten vanuit ons pastoraal beleidsplan
Missionaire presentie en pastoraat op maat vormen
de twee ankerpunten van ons huidig pastoraal
beleidsplan. Als parochie willen wij missionair
aanwezig zijn in onze buurten en wijken. We willen
het evangelie handen en voeten geven in onze
samenleving, door mensen uit te nodigen tot een
leven met God. Hierdoor geïnspireerd en uitgedaagd
en gezonden vanuit de Eucharistie, willen wij van
betekenis zijn voor alle mensen van goede wil. Door
pastoraat op maat aan te bieden sluiten wij aan
bij hun eigen leefomstandigheden, levenssituatie
en omgeving. Kortom, we willen een zorgende
gemeenschap zijn die naar buiten treedt om heil van
Godswege concreet gestalte te geven. Het pastoraal
beleidsplan roept ons daartoe op door onder meer
de volksdevotie te bevorderen en een breed waaier
aan liturgische vieringen aan te bieden. Hiertoe is
eerder een groep parochianen verder toegerust om
voor te gaan in liturgische vieringen die in verbinding
staan met de huidige leefwereld van mensen.
Eigentijdse gebedsvieringen thuis bij mensen, met
andere woorden: diverse vieringen van huisliturgie.
Huiskerk, de bakermat van christelijke eredienst
Liturgische vieringen in privé huizen dateren uit de
eerste drie eeuwen van het christendom. Ten tijde
van de Romeinse overheersing kwamen christenen
bijeen in een huiskerk om hun geloof in de verrezen
Heer te vieren. Een bekend voorbeeld is de
huiskerk van Dura Europos, een rond 235 daterend
gebouw dat in de jaren dertig van de vorige eeuw
door archeologen van de Yale univeristeit werd
opgegraven in Oost-Syrië.
Een van de eerste Bijbelse vindplaatsen voor de
huiskerk treffen we aan in Handelingen 2,46-47.
Deze perikoop vertelt over de samenkomst van de
apostelen bij iemand aan huis waar zij het brood
braken, gezamenlijk maaltijd nuttigden en God
loofden. De huiskerk van de eerste christenen

belichaamt de vroeg-christelijke vorm van eredienst.
Het is tevens de grondslag voor hedendaagse
vormen van huisliturgie.
Huisliturgie: Christus present stellen
De Kerk kent een rijke traditie van gebeden die
mensen voeden en bemoedigen in hun geloofsleven.
Het getijdengebed speelt hierin een centrale
rol. Hiernaast bieden hedendaagse vormen van
huisliturgie de mogelijkheid om vanuit het christelijk
geloof mensen nabij te zijn in hun directe omgeving.
Het is een manier van Christus present stellen in een
wereld die nood heeft aan erbarmen, mededogen en
compassie. In de huisliturgie delen mensen zorg en
vreugde met elkaar en bidden zij uit dankbaarheid
voor Gods helende nabijheid. Zij gebruiken woorden
en rituelen die troost bieden en ons helpen onszelf
toe te vertrouwen aan een God die van mensen
houdt. In het Woord (de Bijbel) en gebed putten
zij kracht en bemoediging. Hier volgen enkele
voorbeelden van rituelen die de basis vormen van
een diversiteit aan huisliturgieën.
Zegeningen: een huiszegen bij het betrekken van
een nieuwe woning. In een gebedsviering wordt
gebeden dat God eveneens zijn intrek mag nemen
in de nieuwe woning. Mensen mogen zich gezegend
weten door Gods liefdevolle aanwezigheid.
Rituelen van dankbaarheid: een gebedsviering om
God te danken voor genezing na langdurige ziekte,
of bij het vinden van een baan na een langdurige
periode van werkloosheid. Dankbaarheid bij
gelegenheid van een verjaardag, huwelijksjubileum
of andere jubilea.
Rituelen van troost en bemoediging: in zijn
existentie is de mens beperkt en loopt hij tegen
zijn eigen grenzen aan; iemand krijgt te horen dat
hij is uitbehandeld. Rond verlies, lijden en sterven
klinken in een gebedsviering woorden van troost
en bemoediging waaraan mensen zich kunnen
optrekken.
Al vierend komt Christus aan het licht,
die Gods liefde aan ons geopenbaard
heeft. Die liefde wil ons tot heil en
zegen zijn. Indien u denkt behoefte te
hebben aan een bepaalde vorm van
huisliturgie, of een vraag hieromtrent
heeft, kunt u desgewenst contact opnemen met
pastor Duncan Wielzen, via: 070-3255675.
pastor Duncan Wielzen
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bedrijfjes kunnen beginnen.

Thema Vastenactie 2014.
Even minderen voor een ander, de Ander.
Op 5 maart 2014 begint de veertigdagentijd, de
vastentijd. Een moment van rust. Tijd om eens stil te
staan bij wat wij kunnen betekenen voor mensen om
ons heen, dichtbij en ver weg. De vastentijd nodigt
ons uit tot soberheid en delen met mensen die het
minder hebben.

Vasten kan een goede oefening zijn voor jezelf,
maar het kan ook een goede manier zijn om
je solidariteit met je medemensen en met
de schepping gestalte te geven. Iedereen kan
vervolgens het feitelijke vasten op zijn of haar
eigen manier invullen.
Voor Jezus horen vasten, aalmoezen geven en
bidden onlosmakelijk bij elkaar. In de bergrede
geeft Hij aan dat het er uiteindelijk niet om gaat
door de mensen geroemd te worden, maar om
je te tonen aan de Vader: die in het verborgene
is en die in het verborgene ziet.

Dit is het project wat vanuit de Vastenactie
wordt voorgesteld. Als MOV-groepen moeten wij
nog een beslissing nemen over een project, wat
wij parochieel gaan doen.
In de nieuwsbrieven van de geloofsgemeenschappen kunt u begin volgend jaar lezen welk
project er gekozen wordt. We gaan dan ook weer
soepmaaltijden organiseren, die in een estafette
vorm in de hele parochie worden gehouden.
Vasten doe je niet voor jezelf, vasten doe je voor
een ander, zegt Augustinus. Solidariteit is ook
altijd iets van jezelf geven, voegt emerituspaus
Benedictus er aan toe. En daardoor doe je beide
ten diepste voor de Ander, voor God.
Van 5 maart t/m 20 april 2014 is het vastentijd.
Tijd van bezinning. Een tijd om het met wat
minder te doen. Dan kunt u uw tijd, geld en
aandacht delen met iemand die uw steun kan
gebruiken, of dat nu ver weg is of juist heel
dichtbij.
Namens MOV Paul Kuhlmann, diaken.

Vasten gaat om soberheid, solidariteit en
spiritualiteit. Geen soberheid zonder solidariteit
dus!
Het thema van de campagne 2014 is:
Een thuis bouwen.
We verdiepen ons in Sierra Leone, waar de
mensen na de burgeroorlog hun leven weer
moeten opbouwen.
Het campagneproject 2014 is het project in
Koïdu van de zusters van St. Jozef van Cluny.
De zusters ondersteunen gezinnen bij de
wederopbouw van het land. Ze vangen de
kinderen op en zorgen ervoor dat ze naar school
kunnen. Hun ouders worden ondersteund
met onder andere. 'Business and savings'programma's. Business and savings-groepen
zijn in feite mini-coöperaties, waarmee kleine
groepen met geleend startkapitaal hun eigen
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Bijzonder collectes
11 tm 26 januari:
Actie Kerkbalans
5 maart tot 20 april:
Vastenactie

Spirit

Werkgroep Bedevaarten
Bedevaart programma 2014
Het programma voor de bedevaarten voor 2014 luidt
als volgt:
•

In februari is er een bedevaart naar Lourdes met
de TGV.

•

In maart is de Stille Omgang in Amsterdam

•

In april is de bedevaart naar Smakt.

•

Ook starten de bedevaarten naar Lourdes met
de trein, bus of vliegtuig in april en mei.

•

Verder zijn er in augustus bedevaarten naar
Banneux en Kevelaer.

•

De bedoeling is dat ik in 2015 weer met een
grote groep uit de parochie de Vier Evangelisten
naar Lourdes ga. Heeft u ook belangstelling of
behoefte om met ons mee te reizen, meldt u
zich dan bij mij, Cisca van der Sluis, aan (0628327388) voor meer informatie.

Wilt u het Lourdeswerk financieel steunen, zodat
ook parochianen met een kleine beurs een keer mee
kunnen, maakt u dan gebruik van het banknummer
NL16RABO0121651347 Lourdeswerk Nationale
Bedevaarten in Den Haag onder vermelding van De
Emmausparochie nummer 066534. Ik zal er zorg
voor dragen dat uw financiële bijdrage voor de juiste
personen gebruikt zal worden. Bij voorbaat hartelijk
dank.

Een Europese pelgrim draagt op deze tekening
van Pieter Bruegel de Oude de jakobsschelp
van de bedevaart naar Santiago de Compostella
en tal van andere, waarschijnlijk loden,
bedevaartstekens.

Meer informatie over bedevaarten vindt u in de
nieuwsbladen van de geloofsgemeenschappen of bij
een van onderstaande contactpersonen.
Werkgroep bedevaarten De Vier Evangelisten
Parochie.
Gitty Vogels, Johan Blonk, Walter Jillissen en Cisca
van der Sluijs
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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.
Woensdag 5 maart, Aswoensdag.
10.00 uur: Eucharistieviering met askruisje.

Emmaus

Middaguurgebed:

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).

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

Kinderkerk en Crèche
Tijdens iedere viering op zondag om 10.00 uur is er
een crèche voor kinderen tot vier jaar en Kinderkerk
voor kinderen tot 12 jaar. Tijdens schoolvakanties is
er geen kinderkerk, wel kinderopvang tot 8 jaar.

2e zondag van de maand: Phoenixkoor
3e zondag van de maand: Emmaus kinderkoor of het
jongerenkoor ‘Let it Out’.

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

Maria van Eik en Duinen
Vieringen
Dinsdag

10.00 uur

Eucharistieviering

Zaterdag

13.00 uur

Eucharistieviering

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

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

Donderdag 26 december, H. Stefanus en tweede
kerstdag.
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het gelegenheidskoor.

Zondag

Zondag 29 december, H. Familie.
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het dames- en
herenkoor Non Nobis Sed Deo.
Woensdag 1 januari
11.00 uur: Nieuwjaarsviering m.m.v. het gelegenheidskoor.
Zondag 5 januari, Driekoningen.
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het dames- en
herenkoor Non Nobis Sed Deo.
Zondag 19 januari
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Emmaus
kinderkoor.
Zondag 2 februari, Maria Lichtmis.
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het dames en
herenkoor Non Nobis Sed Deo.
10

10.00 uur

Eucharistieviering

Koren
1e zondag van de maand: gezinskoor.
2e zondag van de maand: gemengdkoor Deo Sacrum.
3e zondag van de maand: begeleiding cantor.
4e zondag van de maand: gemengd koor Deo Sacrum
(Gegroriaans).
5e zondag van de maand: Herenkoor

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

Spirit

Liturgisch rooster
(wijzigingen voorbehouden)

Na elke viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee en/of limonade.
Woensdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis.
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd
koor Deo Sacrum.
14.00 uur: kindjewiegen.
Dinsdag 31 december,
17.00 uur: Eucharistieviering uit dankbaarheid
m.m.v. het herenkoor.
Woensdag 1 januari,
11.00 uur: Nieuwjaarsviering m.m.v. Deo Sacrum.
Zondag 5 januari, Driekoningen.
10.00 uur: Gezinsviering m.m.v. het gezinskoor.
Zondag 2 februari, Maria Lichtmis.
10.00 uur: Gezinsviering m.m.v. het gezinskoor.
Woensdag 5 maart, Aswoensdag.
19.00 uur: Eucharistieviering met askruisje.
Dinsdag 25 maart, Maria Boodschap.
10.00 uur: Eucharistieviering.
zondag 30 maart
10.00 uur: Eucharistieviering mmv het koor
Connection

Pastoor van Ars
Vieringen
Zaterdag

19.00 uur

Zondag

10.30 uur

Dinsdag

19.00 uur

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Bijzonderheden
Zaterdag 21 december:
16.00 uur: Kerstspel door en voor kinderen
Dinsdag 24 december, Vigilie van Kerstmis.
19.00 uur: Kerstviering voor kinderen met wandeling
door het bos op zoek naar het Kerstkind
22.00 uur: Nachtmis m.m.v. Koor Connection
Woensdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis.
10.30 uur: Hoogmis m.m.v. Winfried Verwey, Cantor
die Gregoriaans gezangen verzorgt en het Parochie
Koor dat voor en na de Mis Kerstliederen zingt.
Dinsdag 31 december, Oudjaar
17.00 uur: H Mis uit dankbaarheid m.m.v. het
Parochiekoor
Woensdag 1 januari 2014.
10.30 uur: Hoogmis m.m.v. Parochie Koor
Zondag 26 januari, Opening van de Week van de
Eenheid van de Christenen.
16.30 uur: Oecumenische woord- en gebedsdienst in
Tabitha
Woensdag 5 maart,
H Mis met askruis.
Iedere vrijdag in de Vastentijd.
15.00 uur: Kruisweg
Op zaterdag om 18.30 uur zingen de Zusters
regelmatig de Vespers. Tevoren informeren!

9.00 uur
10.00 uur in Tabitha
9.00 uur

Adres Tabitha woonzorgcentrum: Mozartlaan 280,
2555 KZ Den Haag

Koren
1e zondag van de maand zingt het Parochie Koor
2e zondag van de maand zingt het koor Connection

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.

3e zondag zingt een gastkoor of is er een organist
4e zondag zingt het Parochie Koor
11
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Liturgisch rooster
Na elke viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee en/of limonade.

Titus Brandsma

Rubriek Emmaus

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: Caritaskoor.

Kinderwoorddienst

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

Bijzonderheden
Dinsdag 24 december, Kerstmis.
19.00 uur: woord- en communieviering
(familieviering) m.m.v. het kinderkoor.
22.00 uur: Nachtmis m.m.v. het Titus Brandsmakoor.
Woensdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis.
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. VocAnimo.
Zondag 29 december,
10.00 uur: Eucharistievering m.m.v. het Titus
Brandsmakoor.
zondag 19 januari:
10.30 uur: Bisschop Hans van den Hende gaat voor
in de Vormselviering.
woensdag 5 maart
19.00 uur: Aswoensdagviering

Vanuit de pastoraatgroep van de
geloofsgemeenschap de Emmaus.
Terwijl ik in mijn papieren iets aan het zoeken was,
kwam ik tot de ontdekking dat het alweer drie jaar
geleden is dat de pastoraatgroep aan de slag is
gegaan in de geloofsgemeenschap de Emmaus. Al
mijmerend kwam ik er achter nog één jaar en dan zit
de eerste termijn er al weer op.
De tijd gaat hard, zoals het met veel dingen gaat.
Hoe vaak zeggen we niet, alweer Kerstmis of het
jaar is al weer om, wat gaat dat toch snel. De
afgelopen jaren hebben we als groep heel fijn
met elkaar samen gewerkt. De sfeer is goed en er
is veel respect voor elkaar. Het is niet altijd even
gemakkelijk, integendeel, want er is veel werk te
doen. Soms moet je ook beslissingen nemen die
niet altijd even prettig zijn. Als pastoraatgroep
zijn we verantwoordelijk voor wat er in onze
geloofsgemeenschap gebeurt op het gebied van
liturgie, diaconie en catechese. De werkgroepen
moeten soms aangestuurd en begeleid worden. Ook
dat is een taak voor de leden van de pastoraatgroep.
Vanuit de parochie De Vier Evangelisten zijn vier
pastoraatgroepen aan het werk en ook onderling
wordt er contact met elkaar gezocht. Met elkaar
kijken naar de mogelijkheden van samenwerken en
wat we van elkaar kunnen leren en ook voor elkaar
kunnen betekenen. Iedere geloofsgemeenschap is
immers anders.
Ik denk wel te kunnen zeggen dat we in de
voorgaande jaren zijn gegroeid als pastoraatgroep
en nog steeds met veel enthousiasme werken vanuit
ons geloof en vertrouwen dat we samen kerk willen
zijn. We proberen te treden in de voetsporen van
Jezus door er te zijn voor onze medemens.
Namens de pastoraatgroep geloofsgemeenschap
Emmaus.
Gerda Bronsteijn
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Rubriek Emmaus - vervolg
Kerstconcert in de Emmauskerk
Zaterdagavond 21 december is om 19.00 uur een
Kerstconcert in de Emmauskerk.
Het concert wordt verzorgd door het jongerenkoor
Let it Out.
De toegang is gratis.
Er wordt gecollecteerd voor een goed doel. U bent
allen van harte welkom om te genieten van dit
concert.
Tot 21 december,
Jongerenkoor Let it Out

Rubriek Maria van Eik en Duinen
Oecumenisch leerhuis 2014.
De Werkgroep Oecumene heeft samen met dominee
Jacob Korf en pastoraalwerker Duncan Wielzen
weer een onderwerp kunnen vinden voor het
Oecumenisch Leerhuis 2014. Het thema is:
'Over zonde gesproken: de verloren taal van de
zonde'
Zonde is een bijbels kernwoord. Maar een woord
dat ongemakkelijk aanvoelt. Daarom wordt het
woord zonde genegeerd en is het vergeten. Waarom
zouden we nog over zonde spreken? Zonde heeft
een grote impact. We denken hierbij aan de kracht
van de genade, de vergeving en de verzoening. Over
deze onderwerpen zullen verschillende sprekers een
lezing houden.

20 januari 2014
Ad de Gruijter over 'Schuld'.
Ad de Gruijter was geestelijk verzorger in het
ziekenhuis MCH Westeinde, zowel voor Christenen
als voor patiënten uit andere culturen, zoals Moslims
en Hindoes.
3 februari 2014
Ds. J.A. (Dolf) Tielkemeijer over 'Zonde'.
Ds. D.Tielkemeijer is sinds 2008 predikant van het
predikanten team Den Haag zuidwest.

17 februari 2014
Ds. Martin Koster over 'Verzoening'.
Ds. M. Koster is begin 2013 betrokken als predikant
bij het predikanten team Den Haag zuidwest.
3 maart 2014
Dr. R.G.A. ( Rob ) Kurvers over: 'Boete-Verzoening'.
Dr. Rob Kurvers is voorzitter van het parochiebestuur
van de parochie H.Driekoningen/H. Paschalis Baylon
(Haagse Hout).
De 4 avonden beginnen om 20.00 uur in de
Ontmoetingszaal van de Abdijkerk, Willem III straat
40 in Loosduinen. De 1e avond op 20 januari begint
in de Abdijkerk om 19.30 uur met een Vesper.
In de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
en in de Abdijkerk zullen in de maand januari
deelnameformulieren worden uitgereikt.
U kunt zich ook opgeven bij de volgende adressen:
Mw. Greet Boek-Beijersbergen, tel: 070-3970558 of
e-mail: mlaboek@hotmail.com
Mw. Rita Buiter-Haasdijk, tel: 070-7786539 of e-mail:
bbuiter@ziggo.nl
Mw. Hetty de Borst-van Setten, tel: 070-3977789 of
e-mail: hettydeborst@casema.nl
Wij hopen veel oude, maar ook nieuwe
belangstellenden te kunnen begroeten.
Namens de werkgroep Oecumene.
Hetty de Borst- van Setten.

Rubriek Pastor van Ars
Katholiek Vrouwengilde Den
Haag/Afdeling Kijkduin
De maandelijkse bijeenkomsten van
het Katholiek Vrouwengilde Kijkduin
in 'De Bergerie' van de Pastoor
van Arskerk worden vanaf 2 januari 2014 gehouden
op de eerste donderdagmiddag van de maand van
14.00-16.00 uur.
Donderdag 2 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst
Onder het genot van een kopje koffie en een drankje
toosten we gezamenlijk op een gezond, gelukkig en
liefdevol jaar en maken er een gezellige informatieve
middag van!
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Donderdag 6 februari:
Natuurpresentatie van Natuurmonumenten,
Natuur in de seizoenen
Samen met de presentator gaan we het hele jaar
rond in één presentatie!
We zien broedende vogels in de lente,
bloemenpracht in de zomer, de mooie kleuren van
de herfst en winterse landschappen.
Na deze presentatie staat de pracht van elk seizoen
weer helder op het netvlies.
Donderdag 6 maart
Jaarvergadering van het KVG
Op deze middag laten we alle activiteiten van het
afgelopen jaar nog eens de revue passeren. Ook
onze financiën komen aan de orde.

Rubriek Titus Brandsma
Christmas high tea
Op zondag 22 december verzorgt
VocAnimo een Christmas High
Tea.
Locatie:

Ontmoetingsruimte
van de Familiekerk.

Aanvang: 14.30 uur.
Entree:

€ 10,00.

Een belangrijk deel van de entreegelden zal worden
geschonken aan het Djigger project, dat voorziet in
schoeisel voor Ugandese kinderen, die anders door
toedoen van de zandvlo (djigger) geplaagd worden
door ernstige ontstekingen aan de voeten.

Het Straatpastoraat
Na de pauze, om 14.30 uur komt Broeder Frans Wils
uit het stadsklooster aan het Westeinde aan ons
vertellen wat het straatpastoraat zoal inhoud.
Het straatpastoraat probeert mensen te bieden
wat voor de meesten in onze samenleving zo
vanzelfsprekend is: een beetje aandacht voor
en steun bij de kleine en grote vragen van het
leven. Ook bij het afscheid na een overlijden is het
straatpastoraat graag bereid een rol te spelen, in het
bijzonder wanneer mensen geen eigen familie of
vrienden hebben die hun uitvaart verzorgen.
Al onze lezingen/presentaties worden gehouden in
'de Bergerie', Aaltje Noordewierstraat 4, Den Haag,
entree voor niet leden € 4,Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Voor informatie over het KVG, tel:070-7439170
Anny van Rodijnen

Contactgroep Rouw en Verlies
Eerder heeft u al kunnen lezen over onze activiteiten
gericht op het geven van aandacht aan mensen met
een rouw- en verlieservaring.
Wij doen dit door vanuit de parochie mensen
te benaderen. U kunt ook zelf een afspraak
voor een bezoek regelen. Binnenkort bieden
we ook de mogelijkheid om deel te nemen aan
een Gespreksgroep Rouw en Verlies (4 tot 5
bijeenkomsten), waarin u met lotgenoten ervaringen
kunt delen.
Meer informatie hierover leest u binnenkort in een
aparte brochure.
Heeft u vragen over een bezoek of deelname aan
de gespreksgroep of wilt u een afspraak maken, dan
kunt u contact met ons opnemen.
Contactgroep Rouw en Verlies
Tineke Hafkemeijer 070-3972897 of 06-15860523
email: hafkemeijerjor@ziggo.nl
Ria Scholtes 070-3608691
email: aamscholtes@ziggo.nl.
Ook kunt u bellen met pastor Duncan Wielzen 0703255675 of met het parochiesecretariaat ma t/m vrij
9.30 uur-13.00 uur 070-3080414.
Namens de Contactgroep Rouw en Verlies,
Tineke Hafkemeijer
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Edelmoedig
Vorig jaar brak het Sint Aloysius College in
het Benoordenhout met een lange traditie.
De Kerstviering voor onderwijzend personeel,
leerlingen en ouders ging ter ziele. Er kwamen
te weinig leerlingen op af. Voor mij was het een
teleurstelling.

Als kind, pakweg 35 jaar geleden, nam ik al
deel aan de Kerstvieringen op het AC, terwijl
ik niet eens een AC'er was. Ik genoot van
de sfeer in de kapelzaal, de grandeur van
de houten lambriseringen en het glas-inlood. Ik keek uit naar de optredens van de
leerlingen, of ze nu een Kerstlied zongen, een
toneelstukje opvoerden of een stuk uit de
Bijbel lazen, ik vond het allemaal prachtig.
De kapelzaal was in die tijd tot de nok toe
gevuld en je raakte begeesterd door het
optimistische vertrouwen in de toekomst,
dat door iedereen werd gedeeld.
Toen mijn zonen naar het AC gingen heb
ik als ouder nog tien keer een Kerstviering
op school meegemaakt, in de periode
1999 – 2011. De kapelzaal werd leger en
leger, er kwam een professioneel koor
van buiten optreden en de leerlingen met
muziek in het pakket kregen een goed cijfer
als ze meewerkten aan de viering. Ook
werd er behalve uit de Bijbel voorgelezen
uit de Koran. Heel leerzaam, er zijn veel
overeenkomsten in de verhalen, maar
voor mij loste de Kerstsfeer op in een
ondefinieerbaar samenzijn.
Ook een school wordt geconfronteerd met
ontkerkelijking. De nieuwe generatie leraren
is lang niet altijd katholiek. En als ze het wel
zijn, meestal niet praktiserend. De leerlingen
komen uit multicultureel Den Haag en
hangen vaak een ander geloof aan. Dan komt
vroeg of laat de vraag: kunnen we in deze tijd
nog wel een katholieke school zijn?
Een vraag die in de praktijk tot eindeloze
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discussies leidt. En juist als je denkt "hier
komen we nooit meer uit", is de Verlosser
daar. "We moeten edelmoedig zijn, met
een groot hart, zonder angst, altijd op
grote idealen gericht. Het is belangrijk deze
edelmoedigheid bij Jezus te vinden door
naar Hem te kijken." Aan het woord is onze
nieuwe Paus Franciscus, die begin juni van dit
jaar 9.000 scholieren toesprak.
De Paus is jezuïet, het AC is bijna honderd
jaar geleden opgericht door jezuïeten. Dat
schept een band. De paters zijn inmiddels
uit de leslokalen verdwenen, maar de
onderwijsvisie van Ignatius van Loyola (14911556), medeoprichter van de jezuïetenorde,
is nog altijd levendig. Volgens die visie wil
de school jongeren voorbereiden op het
dragen van persoonlijke en maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor christelijk
humanistische idealen. Ofwel, die 'grote
idealen' van de Paus. Een katholieke school
wil jongeren vormen tot kritisch denkende
mensen die in vrijheid het goede willen
doen. De Paus riep in juni de scholieren
op zich dienstbaar op te stellen, vooral
richting armen en hulpbehoevenden. Hij
benadrukte de waarden loyaliteit, respect
(ruimdenkendheid), trouw en toewijding.
Die waarden draagt een katholieke school
uit. Edelmoedig. Daar kan toch niemand op
tegen zijn, gelovig of niet.
Annemarie van Oorschot
Wilt u reageren?
Mail naar redactie@
rkparochiedevierevangelisten.nl
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Daden van Liefde
Het is zondag na de mis. Het blijft gezellig in
de Emmauskerk, want een groep gelovigen
wil maar niet naar huis gaan. De werkgroep
kerk en samenleving heeft een spel-middag
georganiseerd voor ouderen, waarbij de jongeren
zullen helpen. Eerst een boterham, een kopje
koffie, drankje, wat lekkers en natuurlijk dat
beroemde Haagse advocaatje met slagroom.
Zonder dat laatste kan er niet gespeeld worden,
het is hun mascotte.

De mensen lachen en zijn blij. De vreugde
straalt van hun gezichten af.
"Daarom organiseer ik dit zo graag", zegt
Gerda, een van de vrijwilligers, omdat de
mensen het zo fijn vinden.
Ik moet denken aan die mooie omschrijving
van de liefde van onze Nederlandse filosoof
Spinoza: "Liefde is blij zijn dat een ander er
is".

gedachten, denk ik dan, maar we moeten
elke dag opnieuw ons deze woorden eigen
maken. We moeten tot in onze botten voelen
wat een grote waarheid deze woorden zijn.
Dat gaat niet vanzelf, soms kunnen we het
gewoon niet geloven, omdat ons verdriet
te groot is. Maar wanneer we ons daaraan
durven toevertrouwen dan komen de daden
van liefde vanzelf, ze worden ons in de
schoot geworpen of we delen ze met gulle
hand uit.
Bidden, mediteren, met Hem praten helpt.
Maar doe het dan op de goede manier, met
de woorden van de grote mysticus Meister
Eckhardt in gedachten: "Wanneer je aan het
bidden bent en je hoort de klop op de deur
niet, dan hoort God jouw gebed ook niet".
Het is zo: Geloofsgetuigenis en naastenliefde
horen bij elkaar.
Toos Engel

Geloofsgetuigenis en naastenliefde horen bij
elkaar
Op het feest van Christus Koning heeft onze

bisschop in The Church of our Saviour in
Den Haag de festiviteiten rondom het Jaar
van het Geloof afgesloten en tegelijkertijd
kondigde hij een nieuw jaar aan van Daden
van Liefde.

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan
van een authentieke en hernieuwde bekering
tot God, door te luisteren naar Zijn woord en
ons hart open te stellen voor Zijn genade.
Wat zijn dit toch mooie woorden en
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Waar is de kerst
Door Hans Cieremans

Heer, waar zijn nou toch de herders,
waar de engelen, de ster?
Waar de stal en waar de kribbe
en de koningen van ver?
Heer, waar vind ik nog de dieren
waar Maria, waar de stal?
Waar kan ik het Kindje vinden
onze Koning van ‘t heelal?
Heer, weet U waar ik moet zoeken
bij de kerstballen en piek?
Tussen allerhande kerstversiering
of soms bij de kerstmuziek?
Heer, waar is de kerst gebleven?
Bij mij thuis of op mijn werk,
in de straat, of in de winkel?
Moet ik zoeken in de kerk?
Heer, ik zoek en kan niet vinden
zit ik er dan zover naast?
Moet ik op een plek gaan zoeken
die vlakbij is en verbaast?
Heer, het is zo moeilijk zoeken
in een wereld die verwart.
Wat zegt U? Waar kan ik vinden?
Meent U dat? Is ‘t in mijn hart?
Dat ik daar niet aan gedacht heb.
Kerst, Heer dat is zo dichtbij.
Dank U, dat U mij hielp zoeken
Kerst zit heel gewoon in mij.
In mijn hart brengt U de vrede
en niet in mijn hart alleen
Als de mensen dat aanvaarden
wordt het kerst voor iedereen

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 - Jongeren Rubriek
NIEUW!
Parochiebrede Jongerengroep
Inside Out
Op zondag 13 oktober kwam een aantal
jongeren bijeen uit de hele parochie om
een nieuwe jongerengroep op te zetten.
Na een succesvolle kennismaking, waarbij
we met elkaar geluncht hebben, een spel
hebben gedaan en nagedacht over vragen
die in ieders leven voorkomen, was iedereen
erg enthousiast. De bedoeling van deze
jongerengroep is dat de groep vóór jongeren
en dóór jongeren wordt georganiseerd.
Op zondag 3 november was de eerste officiële
bijeenkomst. Tijdens deze middag hebben we
besproken welke naam we zouden kiezen en
waarom. Uiteindelijk is gekozen voor 'Inside
Out' waarmee we willen uitdragen dat we
zowel ons eigen geloof willen verdiepen en
ook dat wij tegelijkertijd iets willen doen voor
de buitenwereld.
Ook hebben we het tijdens deze bijeenkomst
gehad over activiteiten die wij vanuit deze
jongerengroep willen doen. We hebben
afgesloten met een spel.
We komen ongeveer 1x in de 3 weken bij
elkaar. Het is de bedoeling dat we met de
bijeenkomst rouleren tussen de verschillende
kerken.
We zijn nu met ongeveer 14 jongeren en
hopen dat er de komende tijd meer jongeren
enthousiast worden en zich willen aansluiten
bij onze groep!!!
Bart van Leeuwen
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Voorlopig programma:
(Wijzigingen voorbehouden)
We bepalen per kwartaal wat de onderwerpen of
activiteiten zullen zijn.

22 december:
Kerstbrunch
Pastorie Maria van Eik en Duinen
12 januari
Nieuwjaarsinstuif
Titus Brandsma

26 januari
Verdieping: God ervaren
Pastorie Maria v Eik en Duinen
16 februari
Ontspanning
Aula Pastoor v Ars
9 maart
Diaconale activiteit
Jongerenruimte Emmauskerk
Alle bijeenkomsten starten om 12.30 uur en
duren tot 14.30 uur.
In verband met de hoeveelheid eten
zouden we graag willen weten als je naar de
kerstbrunch komt!
Graag aanmelden bij Bart van Leeuwen:
06‑46282296 of een e-mailtje naar:
bart_v_leeuwen@hotmail.com

Om alvast in de agenda te
noteren:
The Passion 2014 in Groningen
Er gaat niets boven The Passion

De vierde editie van The Passion wordt
op donderdag 17 april opgevoerd in de
historische binnenstad en op andere
karakteristieke plekken in de stad. Groningen
is een ambitieuze stad, zoals haar bekende
slogan vertelt: "Er gaat niets boven
Groningen". Dat past goed bij de manier
waarop de omroepen EO en RKK en de
partnerorganisaties het Paasverhaal willen
vertellen. De organisatoren geloven dat dit
verhaal, van eenzaamheid en verbondenheid,
van grote betekenis is voor ieder mens.

