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Maria Tenhemelopneming
Stralend als de dageraad,
als het zonlicht zondeloos,
gloeiend als een gouden roos
in een koninklijke staat.
Niets dan licht en niets dan glans
als de zon in praal en pracht,
als de zilv’ren maan bij nacht,
stijgt Maria naar de trans.
Waar de Godheid in zijn troon
zetelt in het eeuwig licht,
staat zij voor zijn aangezicht
en ontvangt de hemelkroon.
O hoe liefelijk en schoon
wordt haar heerlijkheid onthuld,
wordt de profetie vervuld,
staat zij voor haar grote Zoon.
O Maria koningin,
bid tot uw geliefde Zoon
om ons eeuwig zalig loon,
treed voor uw getrouwen in.
Heilige Drievuldigheid,
die Maria zo verheft
dat zij allen overtreft,
U zij onze lof gewijd.
HYMNE: anoniem
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Algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Adressen en secretariaten
. arochiesecretariaat R.K. Parochie de Vier Evangelisten:
P
Leyweg 930, 2545 GV Den Haag, secretariaat open ma-vrij: 9.30 u-12.30 u,
tel 070 3080414, email: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl
Emmaus: Leyweg 930, 2545 GV Den Haag,
secretariaat open ma-vrij: 9.30 u-12.30 u, tel 070 3665562,
email: info@rkemmaus.nl, www.rkemmaus.nl
Maria van Eik en Duinen: Loosduinse Hoofdstraat 4, 2552 AJ Den Haag,
secretariaat open ma-vrij: 9.30 u-12.30 u, tel 070 3979413
email: mariavaneikenduinen@hetnet.nl, www.mariavaneikenduinen.nl
H. Pastoor van Ars: Aaltje Noordewierstraat 4, 2551 GA Den Haag,
bereikbaarheid ma-vrij: 9.30 u-12.00 u, tel 070 3257269
email: simoneleene@hotmail.com, www.pastoorvanarskijkduin.nl
Titus Brandsma: Kamperfoeliestraat 279, 2563 KH Den Haag,
secretariaat open ma-vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070 3255675
email: secretariaat@titusbrandsmaparochie-denhaag.nl
www.titusbrandsmaparochie-denhaag.nl

Pastoraal team

Pastoor Kees Dernee, tel 070 36655622
Pastor Hans Smulders, tel 070 3979413
Pastoraal werker Duncan Wielzen, tel 070 3255675
Diaken Paul Kuhlmann, 070 3665562
Pastoraal projectmedewerker Bertran van Paassen, tel 070 3665562
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Geloofsgemeenschap Emmaus
ING 558447 t.n.v. R.K. Emmaus Parochie Kerkbijdragen
ING 1557364 t.n.v. R.K. Emmausparochie Kerk-bijdrage Leyweg
ING 614265 t.n.v. R.K. Emmausparochie Bestuursrekening
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
ING 114800 of RABO 129911860 t.n.v. Parochie Maria van Eik en Duinen
ING: 519205 t.n.v. PCI
ING 260089 of RABO 129901571 Misintenties Maria van Eik en Duinen
ING 744702 t.n.v. Parochieel Missie Centrum
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
226431908 t.n.v. Pastoor van Ars (misintenties)
2395749 t.n.v. penningmeester H. Pastoor van Ars (kerkbijdragen)
61602 t.n.v. parochieblad Ars Amandi Nieuwsbrief (abonnement € 17,50)
2985604 t.n.v. Par. Com. Missie en ontw. werk - H. Pastoor van Ars
Geloofsgemeenschap Titus Brandsma
ING 3259910 t.n.v. Bestuur Titus Brandsma Parochie (giften, misintenties en
bijdrage parochieblad)
ING 3259860 t.n.v. Kerkbijdrage Titus Brandsma Parochie
ING 515020 t.n.v. Parochieel Solidariteits Centrum (P.C.I.)
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Van het pastoraal team
15 AUGUSTUS:
MARIA TEN HEMELOPNEMING
In het Bijbelboek de “Openbaring van Johannes”
wordt in geweldige beelden een strijd beschreven
tussen goed en kwaad, tussen leven en dood.
Aan de ene kant een moeder die een kind ter
wereld brengt, een moeder bekleed met het licht
van de zon, een kroon van twaalf sterren op haar

En de vrouw met de kroon van twaalf sterren, deed
dat niet denken aan de twaalf stammen van Israël,
en aan de twaalf apostelen zozeer symbool van onze
moeder de heilige kerk. Was Israël niet zo kwetsbaar,
was de kerk niet zo kwetsbaar als een vrouw
tegenover een draak?
Het is een voor ons haast onvoorstelbare
werkelijkheid, maar het gebeurde en het gebeurt dat
er draken van mensen zijn, draken van systemen die
mensen verslinden en verscheuren.
Het boek der Openbaring is een kostbaar geschenk
voor mensen die leven in grote verdrukking. Want
tegenover de duistere machten van het kwaad, waar
wij mensen vaak zo moedeloos van worden, daar
tegenover staat een andere macht, die je haast niet
ziet, maar die er wel is, waar je in moet geloven.
Ze is klein en onaanzienlijk. Het is de macht van
het geringe, van die ontelbare kleine mensen, die
voor elkaar zorgen, die het leven doorgeven, die
het goede doen. Het is de macht van kleine mensen
die in een woestijn van leven een plekje weten te
creëren waar je hoop kunt putten, waar je op kracht
kunt komen, waar je kunt voelen dat het geringe
groot is in de ogen van God.
In Maria is die hoop en dat geloof zichtbaar
geworden. Want is zij het niet die als eenvoudig
meisje de gezegende werd onder de vrouwen?
En verwoordt zij niet in dat prachtige lied het
Magnificat de hoop van zoveel onderdrukte mensen,
dat uiteindelijk God de trotsen van hart uiteenslaat
en de heersers van hun tronen stoot en dat hij het
geringe verheft? Maria is zo voor heel veel mensen
een bron van hoop.

hoofd, en van de andere kant een draak met zeven
koppen en een geweldige staart, verslindend en
verwoestend alles wat tot leven komt. Het goede
wordt beschreven in termen van licht, van zon en
maan. Het kwade in termen van duisternis en dood.
In voor ons onvoorstelbare symbolen wordt die strijd
beschreven maar voor de eerste christenen waren
die symbolen zo helder als glas.
Was het niet voor koning Herodes, dat Jezus moest
vluchten, de woestijn in, samen met zijn moeder?
Ging Herodes niet als een verwoestend monster
te keer toen hij kinderen doodde? En was het niet
die keizer Nero die tot op de dag van vandaag in
kruiswoordpuzzels voorkomt als een verschrikkelijke
keizer, die de kinderen van het licht voor de leeuwen
wierp, en een groot deel van de toen bekende
wereld in een ijzeren greep hield?

Maar, kun je zeggen, Maria is iemand van lang
geleden. Waar vinden wij vandaag die bronnen
van hoop, die kracht om te geloven dat het goede
uiteindelijk zal zegevieren, dat het zwakke zal
winnen. Waar vinden we die kracht, vooral als we
draken tegenkomen van duisternis en dood ?
Wat zalig is het dat er mensen zijn ook in onze
wijken die tegen de verdrukking in volhouden,
niet ophouden te protesteren tegen onrecht. Zij
volharden in het geloof dat uiteindelijk recht zal
worden gedaan, dat God het geringe zal verheffen.
Of nog dichterbij: Wat is voor ons zelf een bron van
hoop, waar leven wij van als ons leven op zijn kop
staat? In een bijbelgroep waar we het over onze
bronnen van leven hadden zei iemand: bidden,
samen bidden dat geeft me kracht. Of een kaars
opsteken en weten dat het licht jouw vragen naar
boven brengt. Iemand anders zei: hopen dat er een
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wonder gebeurt, overal vertellen wat me dwars zit
en het wonderlijke is, dat ik dan het vertrouwen heb
dat het op een of andere manier goed komt, dat er
mensen zijn die me uit de put helpen.
Wat zijn voor ons bronnen van hoop, waar halen wij
de kracht vandaan, het geloof, dat je uit kwetsbare
situaties omhooggetild wordt? Waar vinden wij
in een woestijn van leven de bescherming en de
zachtheid om op adem te komen?
De verhalen die we op 15 augustus tijdens onze
gezamenlijke feestelijke eucharistieviering vertellen
willen zo’n bron zijn, dat zelfs draken van mensen,
draken van systemen niet het laatste woord hebben.
Maria kan zo’n bron zijn; weten dat God oog heeft
voor kleine mensen, dat Hij in haar laat zien dat Hij
het geringe verheft.
Niet voor niets vieren we dat zij, klein en gering als
ze is, ten hemel is opgenomen. Zij is een zichtbaar
teken van ons geloof dat onze God doet wat Hij zegt,
dat Hij het geringe verheft.
Tot ziens,
Kees Dernee
pastoor.

Afscheid Stephan Tio
In de bestuursvergadering van 7 maart j.l. heeft
Stephan Tio laten weten terug te willen treden als
bestuurslid.
Stephan heeft zich ruim vier jaar vooral toegelegd op
het terrein van kerkmuziek waaronder de koren en
musici en op financieel gebied. Dit alles heeft hij met
grote toewijding verricht.
De parochie is hem daarvoor zeer erkentelijk en het
parochiebestuur zal nog op een nader te bepalen
datum informeel van hem afscheid nemen.
Stephan, namens het parochiebestuur en het
pastorale team wil ik je bedanken voor jouw eigen
wijze van meesturen in onze parochie. De dienst
van leidinggeven aan onze gemeenschappen is niet
altijd een makkelijke opgave, maar deze taak heb je
heel serieus genomen. Je was voor parochianen een
houvast op de tocht naar onze nieuwe parochie.
Stephan, nogmaals dank voor je inzet voor de Kerk.
Kees Dernee,
pastoor
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Een berichtje over het secretariaat
Wanneer u ’s morgens, net zoals ik
een tijdje geleden deed, zou aanklop
pen op de pastorie aan de Loosduinse
Hoofdstraat, Kamperfoeliestraat, Aaltje
Noordewierstraat en Leyweg, dan weet ik dat u
allerhartelijkst zal worden ontvangen door één van
de vrijwilligers die daar momenteel het secretariaat
van die geloofsgemeenschap bemensen. Op
verschillende plaatsen kreeg ik een kopje koffie
aangeboden en men vertelde me enthousiast
over de werkzaamheden die er allemaal worden
verricht, zoals bezoekers gastvrij ontvangen en
telefoon aannemen. Goed luisteren naar de vraag
waarvoor zij gekomen zijn of gebeld hebben. Veel
vragen kunnen zij zelf beantwoorden en regelen
zoals het opgeven van gebedsintenties. Er komen
natuurlijk ook vragen binnen aangaande dopen,
eerste communie, vormen, huwelijk en overlijden.
De vrijwilligers op het plaatselijke secretariaat
noteren dan de vraag en zorgen dat deze bij de
juiste werkgroep of bij de juiste persoon van het
pastorale team terecht komt. Ik zag ook dat een
van de vrijwilligers bezig was met schrijven van
kaarten voor de jarige leden van werkgroepen ter
plaatse. Ook leden van de pastoraatgroepen en de
beheercommissies kunnen vragen hebben voor de
vrijwilligers op het secretariaat en omgekeerd.
Ik stelde ook de vraag of de club van vrijwilligers die
het secretariaat bemensen groot genoeg was of dat
uitbreiding gewenst is. Nou ik kreeg als antwoord,
dat het werk op het secretariaat erg leuk was en
goed te doen, maar wanneer de club wat groter zou
kunnen worden, omdat vervanging dan bijvoorbeeld
gemakkelijker geregeld kan worden, dan zou dat wel
heel prettig zijn. Daarom nodig ik graag parochianen
uit om net als ik het secretariaat aan de Loosduinse
Hoofdstraat, Kamperfoeliestraat en de Leyweg te
bezoeken om te kijken of het belangrijke werk dat
daar verricht wordt misschien ook wat voor hen zou
zijn.
In de Nieuwsbrieven van de vier kerken kunt u daar
meer over lezen.
Lidewij van Aken
Lid van het bestuur
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Van het bestuur
Actie Kerkbalans, een vervolg
In januari is de Actie Kerkbalans gestart om te zorgen
voor voldoende inkomsten voor de deelnemende
kerken. In dat verband schreven we over de Actie
Kerkbalans al eerder in Spirit en kreeg u een brief
met een verzoek om een financiële bijdrage aan
onze parochie.
Het is goed om nu, ongeveer halverwege het jaar,
even te kijken waar we staan en of we er met elkaar
in zullen slagen onze nieuwe parochie financieel
in veilig vaarwater te krijgen. We moeten rekening
houden met een terugloop in de bijdragen ten
opzichte van 2012 van zeker 3%.
Dat ziet u niet direct terug in tabel 1 bij dit artikel,
omdat de realisatiecijfers over 2012 bij het ter
perse gaan van deze Spirit nog niet definitief waren.
Maar om de begrotingscijfers van 2013 toch in
een perspectief te zetten, zijn de realisatiecijfers
van 2010 en 2011 en ook de begrotingscijfers van
2012 in de tabel er naast gezet. In de tabel is ook
een uitsplitsing opgenomen van alle uitgaven en
inkomsten naar de vier kerken.
Onder het kopje baten ziet u de bijdragen van de
parochianen terug. Voor de duidelijkheid moet ik
erbij vermelden dat in die post op de begroting ook
de inkomsten uit collecten, offerblokken e.d. zijn
meegenomen.
Er zijn Bijbelse voorbeelden
Dat het niet alleen in onze tijd soms moeilijk gaat
om de kerk overeind te houden is misschien een
geruststelling en tegelijkertijd een bron van inspiratie
om er samen uit te komen. We vinden het eerste
voorbeeld van een dergelijke inzameling in de
vroege kerk in Handelingen 11:29-30. De kerk van
Jeruzalem bevond zich in een netelige financiële
situatie en werd zo het onderwerp van een bijzonder
hulpproject. De reden voor de armoedige toestand
van de kerk kan teruggevoerd worden naar de
geboorte ervan. De oorspronkelijke kerk bestond
voornamelijk uit Joden en Joodse pelgrims die vanuit
het hele Romeinse Rijk naar Jeruzalem reisden om
daar het Pinksterfeest te vieren. In Handelingen 2
is vastgelegd hoe deze Joodse “Christenen” een
onderdeel waren van de 3000 mensen die op
miraculeuze wijze tegelijkertijd volgelingen van
Jezus werden. Ze bleven in Jeruzalem en vormden
daar de eerste congregatie van gelovigen. Hun

aanvaarding van Jezus Christus als de Messias
leverde hen alleen maar schaamte, vervolging en
afwijzing door de andere Joden op. Niet in staat
om de kost te verdienen moesten deze Joodse
bekeerlingen voor woonruimte en bestaansmiddelen
op elkaar vertrouwen. De gelovigen van de kerk in
Jeruzalem waren gulle gevers. Zij wisten dat alles
wat ze hadden het bezit van God was en daarom
verkochten zij alles wat ze hadden om elkaar te
kunnen helpen. Hun liefde en gulheid onderhielden
de kerk, maar al snel waren al hun bezittingen en al
hun land verbruikt. De kerk van Jeruzalem had nu
echt hulp nodig. Daarom maakte de apostel Paulus
de kerk van Jeruzalem het speerpunt van een wel
heel bijzonder hulpproject. Er werd in alle andere
kerken in het Middellandse Zeegebied een collecte
gehouden.
Misschien een aardig voorbeeld dat het in stand
houden van onze kerk om een collectieve inspanning
gaat. We hebben een nieuwe parochie gevormd
uit vier bestaande gemeenschappen en allemaal
worden we gevraagd om te helpen voorzien in de
behoeften van de nieuwe parochie. En altijd naar
vermogen. Dat is belangrijker dan de hoeveelheid
die ieder van ons uiteindelijk geeft. We moeten als
parochianen dit zelf onderling regelen. Op financiële
hulp van buiten, bijvoorbeeld in de vorm van
subsidies, hoeven we niet (of nauwelijks) te rekenen.
Wat is de kerk je waard?
Om het motto van de Actie Kerkbalans toe te lichten
nog een anekdote tot slot, die ik als wijze les ooit
van mijn vader meekreeg:
Al weer jaren geleden was mijn vader aan het
werk in zijn tuin. Zijn buurman kwam langs en
zei: “Buurman wat staat je tuin er weer mooi bij.
Wat kan God de natuur toch mooi laten groeien”
“Jah buurman’”, antwoordde mijn vader met een
ongemakkelijke zucht. “Twee jaar stond dit pand
leeg. Daarna ben ik hier komen wonen. God had
in het onderhouden van de tuin er twee jaar lang
helemaal alleen voor gestaan. Je had toen de tuin
moeten zien.”
Zonder moralistisch te willen zijn, wilde mijn vader
met deze anekdote mij meegeven wat de rol is
van de mens in de wereld: werken aan een betere
wereld. Zijn invloed geldt echter niet alleen zijn tuin,
maar ook zijn samenleving en zijn wereld. Mijn vader
gaf me ter overweging mee dat als ik een opdracht
wilde zoeken in de Bijbel, het deze zou moeten zijn.
Niet omdat God iets afdwingt van de mens. Daartoe
is hij niet bij machte. Maar omdat je inspannen in
je tuin, voor de samenleving maar ook bijvoorbeeld
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Gerealiseerd Gerealiseerd
2010
2011

De vier voormalige
parochies samen

Begroting
2012

Begroting
2013

De vier evangelisten

Aandeel van de locatie:

Ars

Titus

MED

Emmaus

89.300

89.300

89.300

116.325 112.075

65.900

LASTEN
Personele lasten

319.568

343.576

370.880

357.200

89.300

Kosten onderhoud kerkelijke gebouwen

266.660

280.193

327.725

337.850

44.500

99.740

81.772

107.090

100.000

18.500

21.000

24.500

36.000

122.775

102.472

106.500

106.500

10.050

41.550

33.100

21.800

92.139

80.975

81.950

91.100

20.000

25.000

18.600

27.500

900.881

888.987

994.145

992.650 182.350

Bijdragen parochianen

477.943

430.625

464.900

450.200

72.600

94.000 150.500 133.100

Opbrengst uit bezit en beleggingen

299.824

285.960

240.750

224.750

11.000

90.000 107.750

56.996

14.769

0

0

0

834.763

731.353

705.650

674.950

83.600

-66.119

-157.634

-288.495 -317.700

Buitengewone bate

12.511

105.000

Uitkomst exploitatie

-53.608

-52.634

Kosten eredienst en pastoraal werk

Verplichte en vrijwillige bijdragen
Beheerskosten

Totaal lasten

293.175 277.575 240.500

BATEN

Incidentele baten

Totaal baten
Saldo baten en lasten

voor je parochie een genoegen in zichzelf schept.
De beloning is een mooie tuin of een parochie met
toekomst.
Vanuit die overwegingen leg ik daarom nog een keer
het verzoek aan u voor om vanuit uw betrokkenheid
en bereidheid te zorgen voor onze parochie
(waarvan ik overtuigd ben dat die er is), om te kijken
of u nog (extra) kunt bijdragen aan onze parochie.
En in ieder geval bedank ik nu al alle parochianen
die voor dit jaar een toezegging hebben gedaan, een
incassomachtiging hebben afgegeven of ruimhartig
een gift hebben overgemaakt naar de parochie. En
laten we vooral ook alle vrijwilligers bedanken die
overal de Kerkbalans brieven hebben bezorgd en ook
weer de toezeggingen hebben opgehaald.
Henk Jan Kok
Penningmeester
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105.000

0

16.000

0

0

184.000 258.250 149.100

-98.750 -109.175

-19.325

-91.400

105.000

25.000

30.000

25.000

25.000

-183.495 -212.700

-73.750

-79.175

5.675

-66.400

Tarieven
Het bestuur heeft zich gebogen over de tarieven
die in de parochie gebruikt worden. Zij heeft zich
laten adviseren door de budgethouders van de vier
kerken. Vanaf 1 juni gelden de volgende tarieven:
Misintentie:

€

12, -

Sacramentenvoorbereiding:
vrijwillige bijdrage, indicatie

€

35, -

Uitvaart vanuit de kerk:

€ 500, -

Huwelijk:

€ 400, -

Henk Jan Kok
Penningmeester
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Contactgroep Rouw en Verlies van
de parochie ”De Vier Evangelisten
Hoe verder na een ingrijpend verlies?
Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met het
verlies van een dierbare. “Het is als een aardbeving,
niets staat meer overeind”, zei ooit een deelnemer
aan een Gespreksgroep Rouw en Verlies. Hoe vind
je dan weer jezelf terug midden in die chaos van
verwarrende gedachten, gevoelens en emoties?
De Contactgroep Rouw en Verlies wil, vanuit het
christelijk gedachtegoed, een helpende hand
bieden aan hen die een periode van rouw en verlies
doormaken. Het contact met lotgenoten kan dan
helpen. Je kunt elkaar tot steun zijn maar ook kan
God daarbij een belangrijke rol spelen.
Bezoek vanuit de parochie
Eerder hebben we als leden van de groep gemeld
dat we gestart zijn met het thuis bezoeken van
nabestaanden met als doel een luisterend oor te zijn
voor diegene die daar behoefte aan heeft. Het is fijn
om met iemand te praten die aandacht heeft voor
het eigen verdriet en de eigen herinneringen. We
vinden het belangrijk er gewoon voor iemand te zijn.
We hebben echter gemerkt dat er ook behoefte is
aan een regelmatig bij elkaar komen in een groep.
Er zijn dan ook plannen om een Gespreksgroep
Rouw en Verlies te starten.
Gespreksgroep Rouw en Verlies
De groep is bedoeld voor hen die een dierbare
verloren hebben en die, onder deskundige
begeleiding, in een aantal bijeenkomsten, met
elkaar willen praten over hun ervaringen en zo hun
verdriet een plaats willen geven.
Door een verlies met elkaar te delen vinden
mensen herkenning en bemoediging bij elkaar.
Juist lotgenoten kunnen elkaar tot steun zijn bij
het verwerken van het verlies in hun leven en
bij het zetten van de eerste voorzichtige stappen
naar een ander leven, nu zonder degene die hen
dierbaar was. Met behulp van thema’s als wat
betekent een rouwproces, herinneringen, reacties
vanuit de omgeving, speciale dagen, gevoelens
van eenzaamheid en hoe de draad weer oppakken,
geven we aandacht aan het rouwproces. We bieden
een veilige omgeving waar ruimte is voor ieders
persoonlijke ervaringen en gevoelens.

Heeft u vragen of vindt u het plezierig om een
afspraak te maken met iemand van de Contactgroep
Rouw en Verlies voor een telefonisch contact,
een bezoek of eventuele deelname aan de
Gespreksgroep, neemt u gerust contact op met de
Contactgroep Rouw en Verlies.
Ria Scholtes (070 3608691), email: aamscholtes@
ziggo.nl
Tineke Hafkemeijer (06 -15860523/070-3972897)
email: hafkemeijerjor@ziggo.nl.
of met Pastor Duncan Wielzen (070-3255675)
Contactgroep Rouw en Verlies.

De Vuurdoop
Zaterdag 18 mei ging een groep vormelingen van onze
parochie naar de Vuurdoop. Wij moesten rond
7 uur verzamelen bij de pastorie van de
Titus Brandsmakerk, best wel vroeg
dus! We gingen met de trein en de
tram naar de kathedraal in Rotterdam.
We hadden allemaal veel plezier
onderweg en waren benieuwd naar
wat er zou gebeuren.
Toen we er eenmaal waren, kregen we het
Pinksterverhaal te horen. Daarna legde de bisschop uit
over Pinksteren: wat dat is en betekent.
Vervolgens was er een theatervoorstelling. Het ging
erover dat ieder persoon bijzonder is. Hierna gingen we
iets heel bijzonders doen: we gingen de toren van de
kathedraal beklimmen. Bovenin de toren kun je over heel
Rotterdam uitkijken. Weer beneden gekomen hadden
we een ontmoeting met een oud-burgemeester van
Rotterdam. Hij vertelde hoe het is om burgemeester te
zijn en wat een burgemeester allemaal doet.
Aan het eind van de ochtend werd de Vuurdoop
afgesloten door de bisschop. Hierna gingen we terug naar
Den Haag en de pastorie. Daar hebben we gezamenlijk
gegeten en gedronken.
Hoogtepunten van de dag vond ik de theatervoorstelling
en het Vuurdooplied zingen. Wat ook heel leuk was, dat
toen we de toren beklommen, we de kerkklokken zagen
en hoorden luiden.
Namens de vormelingen wil ik onze begeleiders Engeline
en Agnes danken voor deze fijne dag. Ook Toos Engel en
zuster Sterre waren heel leuk gezelschap.
Groetjes
Vormeling Rebecca
7
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Liturgisch Rooster
(wijzigingen voorbehouden)

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

Emmaus

Maria van Eik en Duinen

Vieringen

Vieringen

Woensdag

10.00 uur

eucharistieviering

Dinsdag

10.00 uur

eucharistieviering

Vrijdag

10.00 uur

gebedsgroep

Zaterdag

13.00 uur

eucharistieviering

Zaterdag

13.00 uur

eucharistieviering

Zondag

10.00 uur

eucharistieviering

Zondag

10.00 uur

eucharistieviering

Koren

Koren

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

1e zondag van de maand: Gezinskoor.

2e zondag van de maand: Phoenixkoor

3e zondag van de maand: begeleiding cantor.

e

e

e

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

Bijzonderheden
Zondag 21 juli.
Eucharistieviering m.m.v. het Projectkoor o.l.v. Carlo
Roosen.
Zondag 28 juli.
Eucharistieviering m.m.v. het Gelegenheidskoor.
Zondag 4 augustus.
Eucharistieviering m.m.v. het Gelegenheidskoor.
Zondag 11 augustus.
Eucharistieviering m.m.v. het Gelegenheidskoor.
Zondag 18 augustus.
Eucharistieviering m.m.v. gelegenheidskoor.
Zondag 25 augustus.
Eucharistieviering m.m.v. het Gelegenheidskoor.
Zondag 22 september.
Woord en Communiedienst m.m.v. het kinderkoor

Middaguurgebed:
iedere dinsdag om 12.30 uur.

Kinderkerk en Crèche
Tijdens iedere viering op zondag om 10.00 uur is er
een crèche voor kinderen tot vier jaar en Kinderkerk
voor kinderen tot 12 jaar. Tijdens schoolvakanties is
er geen kinderkerk, wel kinderopvang tot 8 jaar.
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2e zondag van de maand: gemengdkoor Deo Sacrum.
4e zondag van de maand: gemengdkoor Deo Sacrum
(Gegroriaans).
5e zondag van de maand: Herenkoor

Bijzonderheden
Donderdag 15 augustus, Maria Hemelvaart.
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd
koor.
Zondag 1 september
10.00 uur: Eucharistieviering en Kinderzegen m.m.v.
het Gezinskoor.
Zondag 8 september, Ziekenzondag.
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd
koor.
Zondag 15 september, Maria van zeven Smarten
10.00 uur: Eucharistieviering. Cantor zingt het Stabat
Mater.

Spirit

Liturgisch Rooster
(wijzigingen voorbehouden)

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

Pastoor van Ars

Titus Brandsma

Vieringen

Vieringen

Donderdag
10.00 uur
Tabitha, 			
		woonzorgcentrum

Vrijdag

10.00 uur

eucharistieviering

Zondag

10.30 uur

eucharistieviering

Zondag

10.30 uur

Hoogmis

Adres Tabitha woonzorgcentrum:
Mozartlaan 280, 2555 KZ Den Haag

Koren

Koren

1 zondag van de maand: Parochie Koor.

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

2e zondag van de maand: cantor

2e zondag van de maand: VocAnimo.

3e en 4e zondag: organist.

4e zondag van de maand: Caritaskoor.

Vanaf september:
1e en 4e zondag van de maand: parochiekoor.

Kinderwoorddienst

2e zondag van de maand: koor Connection.

Bijzonderheden

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

Zondag 14 juli.
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Caritaskoor.

Bijzonderheden

Zondag 11 augustus
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Caritaskoor.

e

e

e

14 en 15 september zijn de Open Monumenten
dagen. De kerk is open en er zijn rondleidingen.
Gedurende het Jaar van het Geloof is er iedere
donderdag om 15.30 - 16.30 uur aanbidding.

Kinderwoorddienst op de 2e zondag van de maand.

Zondag 1 september:
10.30 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het
Titus Brandsmakoor.
Zondag 8 september:
10.30 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.
VocAnimo.
Zondag 29 september:
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Titus
Brandsmakoor.

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.
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Examenstress
Mijn zoon bereidt zich voor op zijn eindexamen
VWO. Tekst verklaren is niet zijn sterkste punt,
daarom oefent hij zich suf met oude eindexamens
Nederlands. Dit weekend klopte hij bij me aan met
een opiniestuk van Neerlandicus Gustaaf Haan. Hij
was in de stress, want vrijwel alle multiple choice
vragen had hij fout beantwoord.
De tekst bleek een interessante filosofische
beschouwing te zijn. Haan bestrijdt de opvatting
van de oude generatie dat twintigers geen idealen
hebben. Hij constateert weliswaar - evenals die
generatie - dat jongeren erop los consumeren en
communiceren en zich nauwelijks organiseren voor
‘de Goede Zaak’, maar meent dat hun idealen aan
het zicht worden onttrokken. “Idealisme kan het heel
goed stellen zonder de hanenkam of de geitenwollen
sokken van de toenmalige wereldverbeteraars”,
schrijft hij.
Gustaaf Haan heeft een optimistische kijk op het
leven. De twintigers hebben volgens hem ieder
voor zich een eigen beeld van hoe de wereld kan
verbeteren. Hun activiteiten voor het goede doel zijn
vaak ingegeven door eigen belang, maar dat doet
er niet toe. Die activiteiten leveren meer op dan
de demonstraties van de jaren zestig en zeventig.
Dance4Life, een liedje aanvragen in het Glazen
Huis… de jongeren participeren graag.
Ik moet aan het interview denken met de Belgische
psychiater Dirk de Wachter in dagblad Trouw (27
april), die zichzelf cultuuroptimist noemt, maar toch
een stuk somberder is dan Haan. “We leven in het
Westen op een speedboot die sneller en sneller gaat.
… Het streven naar ongebreidelde economische
groei leidt tot meer produceren en consumeren
en tot langer en harder werken, waardoor meer
mensen uit de boot vallen.“
Te samen met dit streven naar groei ziet De Wachter
de ’obsessionele zucht naar geluk’. Mensen denken
dit te vinden in materie of in exotische reizen en
ervaringen voor de kick, zoals het zes keer op fietsen
van de Mont Ventoux. “Het consumentisme en het
zoeken naar geluk moeten het gat opvullen dat
ontstaan is door het wegvallen van kerk en geloof”,
aldus De Wachter. “Wat overblijft zijn hardnekkige
gevoelens van zinloosheid en leegte.”
Toch wil hij beslist niet terug naar de tijd dat de
kerk het voor het zeggen had. Die tijd noemt hij
bekrompen, kneuterig en onmondig. Maar uit zijn
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verhaal wordt wel duidelijk dat de nieuwe generatie
weinig richtingsgevoel heeft. De mens is een zin
zoekend wezen. En die zin van het leven heeft niets
met consumentisme en eigen belang te maken,
aldus De Wachter, des te meer met de ander. In het
interview doet hij een oproep aan de premiers Rutte
en Di Rupo om zich te bezinnen op het streven naar
ongebreidelde economische groei. Feitelijk vraagt hij
of ze richting willen geven.
Zelf zou ik een oproep willen doen aan de oudere
generaties – ouders, docenten, managers, jeugden zeker ook kerkwerkers – om jongeren richting
te geven, om hen te helpen bij de zingeving. Maar
dan zonder de moralistische bekrompenheid van
de kerk van destijds. Zingeving in een maatschappij
die gedomineerd wordt door consumentisme en
individualisme is immers een ‘hell of a job’. Daar
heb je steun van die ander bij nodig. Ouderen staan
dichterbij jongeren dan ooit. Kinderen noemen hun
ouders vrienden. Hier ligt een kans.
Terug naar mijn zoon en zijn Nederlandse tekst.
Hij kan zich bij het hele betoog van Haan weinig
voorstellen. Misschien komt dat omdat hij nog niet
tot die twintigers behoort (hij wordt in augustus
pas 18 jaar). Ik raak verstrikt in een uitleg van
het woord ‘pragmatisme’, een begrip dat zijn
inlevingsvermogen ver te boven gaat. Na de uitleg
vraag ik naar zijn idealen. Hij zucht eens diep. “Waar
gaat het nou om, mam?”, zegt hij licht geërgerd.
“Ik wil weten hoe ik mijn examen goed kan maken,
meer niet.” Het is duidelijk. De opdracht voor oudere
generaties is beslist geen gemakkelijke.
Annemarie van Oorschot

Spirit

Werkgroep Bedevaarten
Beste parochianen van de Parochie 'De Vier
Evangelisten'
Het weer was slecht
maar onder elkaar scheen de zon!!!
29 Mei zijn we terug gekomen van een zeer
intensieve maar zeer geslaagde pelgrimsreis naar
Lourdes. Wel vijf pelgrims waren mee uit de Pastoor
van Ars geloofsgemeenschap , één uit de Titus
Brandsma en één uit Maria van Eik en Duinen. De
overige 18 uit de Emmaus. Verder was er een grote
groep uit Hengelo . Met in totaal 46 pelgrims uit 2 zo
andere delen uit het land hadden we een geweldige
ontmoeting en keerde we terug als een grote familie.
Elders in Spirit kunt u een uitgebreid verslag van
deze reis lezen, verzorgd door een van de pelgrims.
De werkgroep bedevaarten heeft van de De CityBrielle-City werkgroep, die de 3e fietsbedevaart
van Den Haag naar Brielle organiseert, een bericht
ontvangen dat we u niet willen onthouden.
“De derde fietsbedevaart van Den Haag naar het
Heiligdom van de Martelaren van Gorkum in Brielle
zal worden gehouden op zaterdag 6 juli 2013. Wij
sluiten ons daar aan bij de landelijke bedevaart ter
herdenking van de 19 hoofdzakelijk Franciscaanse
geestelijken die hun leven gaven voor het geloof.
Pastoor (bisschoppelijk vicaris) A. van der Helm zal
de fietsende bedevaartgangers begeleiden. Hij heeft
alle parochies in Den Haag uitgenodigd om deel te
nemen. Jong en oud, in leeftijd variërend van 9 tot
80 jaar hebben in 2011 en 2012 meegereden. De
sportieve en inspirerende bedevaart bleek toen een
doorslaand succes. Gehoopt wordt hier een Haags
evenement van te maken.

Kruisweg gebeden en daarna volgt om 15:00 uur een
Vesperviering met processie en pelgrimszegen. We
verwachten rond 19:00 uur weer thuis te zijn.”
U kunt zich aanmelden met de folder die achter in
de kerk ligt, of via de werkgroep bedevaarten en via
het parochiebureau.
Als Werkgroep Bedevaarten zullen wij u ook
regelmatig op de hoogte houden van alle
bedevaarten die door verschillende organisaties
worden georganiseerd in binnenland maar ook over
de grenzen.
Wilt u het Lourdes werk financieel steunen zodat
ook parochianen met een hele kleine beurs een
keer mee kunnen, maakt u dan gebruik van het
banknummer 1216.51.347 Lourdeswerk Nationale
Bedevaarten in Den Haag en dan ten gunste van de
Emmausparochie nummer 066534. Ik zal er zorg
voor dragen dat uw financiële steun voor de juiste
personen gebruikt zal worden. Bij voorbaat hartelijk
dank.
Tevens wensen wij u een mooie en zonnige zomer!
Werkgroep Bedevaarten
De Vier Evangelisten Parochie
Gitty Vogels,
Johan Blonk,
Walter Jillissen en
Cisca van der Sluijs

De fietsers vertrekken om 07:00 uur vanaf het Paus
Johannes Paulus II Plein in de Parkstraat na een korte
“wegzending” in de St.Jacobuskerk. Deelnemers
uit andere parochies kunnen ook elders in Den
Haag aansluiten, individueel of als groep. De mooie
autoluwe fietsroute - via de veerboot bij Maassluis zal ruim van te voren bekend worden gemaakt. Heen
en terug wordt zo’n 70 kilometer afgelegd. Voor
een gratis versnapering onderweg wordt gezorgd.
Een lunchpakket kan bij aanmelding tegen betaling
worden besteld.
Om 11 uur begint in de Martelarenkerk in Brielle de
Eucharistieviering met Mgr. J.H.J. van den Hende als
hoofdcelebrant. Na de lunch om 14:00 uur wordt de
11
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Bedevaart Lourdes:
21 – 29 mei 2013
Lourdes heeft me altijd aangetrokken. In mijn jeugd
herinner ik me de verhalen over de verschijning van
Maria aan het jonge meisje Bernadette. Zelf was ik
er nog niet aan toe Lourdes te bezoeken. Lourdes
was voor mij iets voor zieken en oudere mensen.
In 2006 en 2007 kreeg ik kanker en vooral de
behandeling in 2007 was heel heftig (22 chemokuren
en 26 dagen ziekenhuis. Op mijn nachtkastje
stond een bidprentje met de afbeelding van het
genadebeeld van Maria en ook de Rozenkrans was
steeds binnen handbereik. Ik had dagen dat ik het
heel moeilijk had en ik bad dan het gebed dat op het
bidprentje stond; ook bad ik vaker een tientje van de
rozenkrans. Het bidden gaf mij een merkwaardige
vorm van rust.
Ik beloofde mezelf, nadat ik geheel gezond was
verklaard en de leeftijd van 65 jaar had bereikt, een
bedevaartreis naar Lourdes te maken. In december
2012 werd ik geheel gezond verklaard en op 14 mei
2013 werd ik 65 jaar.
Mijn bezoek aan Lourdes was vooral bedoeld om
Maria te danken, want ik had en heb veel redenen
om dankbaar te zijn.
Op 21 mei 2013 vertrokken wij met een bus
vol pelgrims (46 mensen) en de helft van het
aantal personen kwam uit onze parochie de Vier
Evangelisten.
Het mooie van een bustocht is dat je in twee en een
halve dag toeleeft naar Lourdes en de saamhorigheid
per kilometer groeit. Ook tijdens deze busreis was
er veel ruimte voor gebed, catechese en bezinning.
Toos Engel ging ons voor in het Rozenkransgebed,
het Angelus en ook gaf zij diepgang aan de
onderwerpen die ons deze reis bezig hielden. Via
Amiens (een prachtige gotische kathedraal) en
Lisieux (in de crypte van de kathedrale basiliek
werd een woord- en communiedienst gehouden)
kwamen we aan in Lourdes. Bij het passeren van de
gemeentegrens zongen wij allen “Te Lourdes op de
bergen …..
Het is moeilijk te beschrijven wat ik in Lourdes
voelde en vooral als ik oog in oog stond met het
genadebeeld van Onze Lieve Vrouw. Ik bezocht de
grot verschillende keren en ik had er iedere keer
graag de wachttijd voor over. Ik stak kaarsen op voor
velen die mij dit hadden gevraagd. Maar

het hoogtepunt voor mij was toch het bidden
van de Rozenkrans, ’s-middags om 15.30 uur (De
Rozenkrans werd gebeden in het Frans; echter van
de Vereniging Nationale Bedevaarten krijg je een
boekje dat Lourdes heet. Je kan er alle liturgieën
mee volgen, de marialiederen staan er in, maar
ook de gebeden in het Frans). Door het slechte
weer kon de sacramentsprocessie slechts beperkt
doorgaan; echter de massaliteit, waaronder 11.000
R.K. soldaten uit heel de wereld, maakte op mij een
enorme indruk. Ik voelde me weer als die kleine
misdienaar, die tijdens de sacramentsprocessie, met
het wierookvat, het Allerheiligste mocht begeleiden.
Bij de lichtprocessie mocht ik een rolstoel duwen,
met een zeer dankbare vrouw van 83 jaar. Je wordt
er stil van als het Lourdeslied klinkt in verschillende
talen, echter het Ave Maria is grenzeloos. De
lichtprocessie gaf mij ook het beeld van de vele
vrijwilligers die belangeloos zich inzetten voor de
medemens. De internationale Hoogmis op zondag
geeft het unieke van de R.K. Kerk aan. Overal ter
wereld kent de liturgie hetzelfde ritme en zeer zeker
bij de Latijnse en Gregoriaanse gezangen ervaar je
de eenheid van de Wereldkerk.
Uiteraard is het bezoek aan de grot het hoogtepunt
van de Lourdes reis. Je bent één met de Moeder
Gods, ondanks dat er honderden en soms duizenden
om je heen staan.
Maar ook het bezoek aan de Cité Saint Pierre in
Lourdes (iets hoger in de bergen) was voor mij een
hoogtepunt. De Heilige Bernadette heeft gezegd
“Zij (Maria) behandelt mij tenminste als mens”
(De familie Soubirous behoorde maatschappelijk
gezien tot de allerminste en werden met de nek
aangekeken; hun woonhuis was een voormalige
gevangenis; deze gevangenis was zo slecht van
kwaliteit dat er zelfs geen gevangenen mochten
worden ondergebracht). In Cité Saint Pierre (44 ha)
worden mensen ondergebracht die het vaak heel
moeilijk hebben: alcoholisten, drugsverslaafden,
mensen met ernstige psychische problemen en
zitten vaak financieel aan de grond. Ook hierbij
valt op dat vele vrijwilligers uit de hele wereld zich
belangeloos inzetten voor hun medemens.
Ik ben de Ontvlekte Ontvangenis zei de Moeder
Gods tijdens een van de laatste verschijningen. Het is
ook het enige moment dat ze zich kenbaar maakte.
De Moeder Gods brengt ons allen samen in Lourdes;
nergens wordt er zoveel gebeden dan in Lourdes;
echter ook de momenten van bezinning zijn meer
dan aanwezig. Een van die momenten
13
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was de handoplegging in de Bernadette Kerk op
zondagmiddag.
Vóór deze handoplegging deed zich iets moois voor.
Ik heb al aangegeven dat in Lourdes vele militairen
aanwezig waren en ook Nederlandse militairen. De
muziekkapel van de Nationale Reserve bracht aan
alle Nederlandse bedevaartgangers een serenade.
Ook dat was een moment van genieten.
Op maandagavond Zendingviering waarbij zes
leerlingen van een ROC op een zeer indrukwekkende
wijze hun visie gaven op hun verblijf in Lourdes.
Ondanks deze zendingviering kon ik Lourdes niet
achter me laten.
Dat gebeurde pas nadat we in Nevers de kapel
hadden bezichtigd, waarin Bernadette in een glazen
kist is opgebaard. Na de woord en gebedsdienst
schuifelden we langs de kist. Bernadette daar met
een uitdrukking net of ze wilde zeggen: “Het aardse
leven is voor mij volbracht”. Toen ik de kapel verliet
wist ik dat ik met een gerust hart Lourdes achter me
kon laten.
Ik heb elke dag van de bedevaart met intense
vreugde en voldoening beleefd.
Veel dank zijn wij en ben ik verschuldigd aan de
vrijwilligers van de VNB.
In het bijzonder wil ik Ciska van der Sluijs in het
zonnetje zetten. Zeer kundig, soms terecht streng,
maar vooral rechtvaardig begeleide zij ons, hielp ons
en wees ons de juiste weg.
Ria van Velzen was de assistente van Ciska. Ria is
14 dagen per jaar vrijwilligster in de Cité Saint Pierre;
door haar grote kennis van de Franse taal, kon zij
snel zaken oplossen.
Toos Engel heb ik al genoemd; de persoonlijke
gesprekken met haar waren en zijn voor mij een
verrijking.
Het initiatief van onze parochie de Vier Evangelisten
verdient alle hulde en het is te hopen dat in de
toekomst wederom op deze wijze een bedevaart
naar Lourdes kan worden gehouden.
Nico Rongen,
Verbonden aan de van Arskerk; maar vooral een
pelgrim.

Young Spirit
Young Spirit - Jongeren Rubriek
Zomerkampen bisdom Rotterdam
De pastorale dienstverlening van het bisdom
Rotterdam organiseert jaarlijks drie zomerkampen.
Dit jaar krijgen de kampen een herkenbare
benaming, die overeenkomt met de leeftijd van
de kampen. Er is een kinderkamp voor jongens en
meisjes van 8 – 12 jaar, een tienerkamp voor jongens
en meisjes van 13 -14 jaar en een jongerenkamp
voor de leeftijd 15 – 17 jaar.
meer informatie:
http://www.bisdomrotterdam.nl/algemeen/
jongeren/Pages/Zomerkampen.aspx

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
15
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Young Spirit - Jongeren Rubriek
Celebrate!
Wil jij een leuke zomer en je geloof combineren, kijk dan eens naar deze programma’s
voor een leuk tiener of jongerenkamp.
Tieners / 4U!
Een week op Celebrate als tiener (12-18 jaar)
is: 4U!
Los van ouders op kamp met leeftijdgenoten.
4U! is volledig gericht op tieners, met een
eigen programma, eigen tracks, eigen
vieringen en een eigen band. 4U! is een
kamp, je kunt je alleen voor de hele week
inschrijven.
Dus... samen een gave week beleven met
sport en spel, teachings, leuke workshops,
lofprijzingen, samen naar de Mis gaan, bonte
avond en meer??!!?!? Schrijf je dan nu in voor
4U! En ontdek samen met 150 andere tieners
hoe het is om Jezus te volgen...
Jongeren (16-30 jaar) Inspired
Je kent vast dat gevoel. Je moet iets schrijven,
maar je krijgt de woorden niet op papier. Je
probeert iets te maken, maar het lukt niet.
Je wilt iets doen, maar je kunt je nergens toe
zetten. Je weet dat het erin zit, maar het komt
er niet uit.
Misschien ben je toe aan vakantie, aan
verfrissing, aan een rustmoment om opnieuw
te focussen. Het kan ook zijn dat je iets mist:
een bron van inspiratie, of dat de inspiratie
een beetje is uitgedoofd.
Kom naar het Jongerenprogramma op
Celebrate! Het is er voor iedereen van 16
tot 30 jaar. Ga samen met leeftijdgenoten
de uitdaging aan. Zet nieuwe stappen in je
geloof. Leer nieuwe vrienden kennen. Geniet
van een programma met bijzondere sprekers,
met lofprijzing en aanbidding, sport en
ontspanning en vooral met God. Hij wacht op
je!
Uiteraard zal Celebrate 2013 weer een
heerlijke week worden met een programma
vol lofprijzing, aanbidding en bijzondere
sprekers. Ook wordt er regelmatig tijd
gemaakt voor ontspanning door sport en spel
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en zeker ook gezelligheid. Er zijn deelgroepen
om elkaar beter te leren kennen, en tot
diepere onderwerpen te komen.
Het is leuk, makkelijk en gezellig om samen
een huisje te huren of bij elkaar op de
camping te staan. Ook als je alleen komt
en graag bij andere jongeren verblijft, is dit
mogelijk. Geef je wensen even aan bij de
aanmelding, dan regelen wij het verder.
meer informatie:
Dienstencentrum KCV
Prins Karelstraat 100
5701 VM Helmond
T 0492 55 46 44
Website : www.celebratefestival.nl
Email: info@celebratefestival.nl

Wereldjongerendagen

WJD@home vindt plaats van donderdagavond
25 t/m zondag 28 juli 2013 op het
Stanislascollege, Westplantsoen 71, Delft.
Wil je erbij zijn?
Stuur vóór 1 juli 2013 een mail naar
Fredi@jongkatholiek.nl. Van haar krijg je dan
z.s.m. een inschrijfformulier toegestuurd. Bij
Fredi kun je ook terecht met al je vragen over
WJD@home.
Vrijwilligers
Wil je graag je handen uit de mouwen steken
tijdens het weekend? Ben je goed in het
begeleiden van een deelgroepje? Wij zijn ook
op zoek naar vrijwilligers (18+)! Lijkt je dit
wat?
Meld je dan aan bij Fredi@jongkatholiek.nl.
Dus…kun je helaas niet mee naar Rio in juli?
Schrijf je dan nu in voor WJD@home en
beleef de Wereldjongerendagen mee vanuit
Nederland!
meer informatie
http://www.jongkatholiek.nl/wjd/news.php

