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Redactioneel
De verhalen van ons christelijk geloof zijn van
twintig eeuwen geleden en wat toen gebeurd
is, daarin geloven wij. In de eucharistie vieren
en herdenken wij de dood van Jezus aan het
kruis. Waarvoor is Hij gestorven? Voor onze
bevrijding, iedere zondag herdenken we dat
weer en weten wij waarvoor Hij gestorven is.
Zo gedenken wij op 4 mei onze doden en
op 5 mei onze bevrijding; dit doen we nu al
70 jaar.
Sommigen vragen zich af: moeten we nu niet
eens ophouden met gedenken en vieren en
iets anders bedenken, want nog maar 20 %
van de Nederlandse bevolking heeft aan den
lijve ondervonden wat voor hen dé 5 mei
betekent.
Begin van dit jaar kreeg ik een uitnodiging
om mijn verhaal te vertellen in het Haags
Historisch Museum met als thema ‘Naar
de Boeren – Kinderevacuaties in de
Hongerwinter’. In het najaar van 1944 was het
zuiden van Nederland grotendeels bevrijd,
maar niemand wist hoe lang de oorlog nog
zou duren. Ondanks gevaren vertrokken
de kinderen ‘naar de boeren’, vooral met
vrachtschepen. Tijdens de winter van 1944-45
heerste in het westen van het land een groot
voedseltekort, dat leidde tot een humanitaire
ramp. Duizenden mensen stierven van de
honger. Een groot aantal kinderen werd echter
gered door evacuaties ‘naar de boeren’ in het
noorden en oosten van het land. Ook ik, als
Haags bleekneusje (ik was toen 11 jaar), werd
gered en ging eind februari met een rijnaak
naar Texel om na de bevrijding gezond en wel

weer naar huis terug te keren. Mijn verhaal
is nu historie en opgetekend in het Haags
Historisch Museum voor de eeuwigheid. (Zie
ook in deze Spirit ‘Naar de Boeren’)
Koos Voermans
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Algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Adressen en secretariaten
Parochiesecretariaat R.K. Parochie de Vier Evangelisten:
Leyweg 930, 2545 GV Den Haag,
secretariaat open maandag t/m vrijdag: 9.30 u-12.00 u,
tel 070-3080414, email: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl
Emmaus: Leyweg 930, 2545 GV Den Haag,
secretariaat open: ma, woe, do en vrij: 9.30 u-12.00 u, tel 070-3665562,
email: emmaus@rkparochiedevierevangelisten.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@rkparochiedevierevangelisten.nl
H. Pastoor van Ars: Aaltje Noordewierstraat 4, 2551 GA Den Haag,
bereikbaarheid: ma-vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070-3257269
email: pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl
Titus Brandsma: Kamperfoeliestraat 279, 2563 KH Den Haag,
secretariaat open: ma, wo, vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070-3255675
email: titusbrandsma@rkparochiedevierevangelisten.nl
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Diaken Paul Kuhlmann, tel 070-3665562
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Geloofsgemeenschap Emmaus
NL54 INGB 0000 5584 47 tnv Parochie Vier Evangelisten wijkkerk Emmaus
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
NL90 INGB 0000 1148 00 tnv Parochie Maria van Eik en Duinen
NL57 INGB 0000 5192 05 tnv PCI
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
NL58 INGB 0002 3957 49 tnv penningmeester H. Pastoor van Ars
Geloofsgemeenschap Titus Brandsma
NL83 INGB 0003 2598 60 tnv Kerkbijdrage Titus Brandsma Parochie
NL47 INGB 0000 5150 20 tnv Parochieel Solidariteits Centrum (PCI)
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Pastoraal Woord
Missionaris zijn in Nederland
“Ga uit over de hele wereld en verkondig het Goede
Nieuws aan iedereen”. Dit waren de woorden die Jezus
aan Zijn leerlingen gaf. De leerlingen hoorden zijn oproep
en verspreidden zich over de wereld, om zo van Hem te
getuigen.

Als kind hoorde ik vaak over missionarissen die
alles opgaven, om het Woord van God te
verkondigen, dat greep mij erg aan. Een van de
missionarissen waarover we vaak hoorden spreken,
was St. Franciscus Xaverius, een jonge man, die de
wereld voor zich wilde winnen. Maar St. Ignatius van
Loyola, won hem voor Christus. Missionaris zijn, was
niet een of ander romantisch avontuur. Toch werden
veel mensen missionaris in het belang van Christus.
Door hun manier van leven, gaven ze eer aan God.
Nederland heeft, zo lezen we in de geschiedenis van
Nederland, duizenden missionarissen uitgezonden
over de hele wereld. Velen hebben Christus leren
kennen door hun onbaatzuchtige liefde en zorg in
hun leven.
Missionaire instituten in Nederland zenden niet
langer uit, maar ontvangen juist missionarissen, om
in de Nederlandse samenleving te werken. Een hele
uitdaging.
De situatie van de Kerk in Nederland is drastisch
veranderd de afgelopen jaren. Men is aan het
denken gezet door golven van verandering in
levensstijl en in de religieuze systemen. We moeten
denken over de toekomst van de kerkstructuren en
het voortbestaan van het Christendom. De komst
van missionarissen uit het buitenland heeft nieuwe
wegen geopend, het leert ons anders, op een
nieuwe manier denken. Zendelingen kunnen een
zegen zijn voor onze samenleving.
Aanwezigheid versus project
Missionarissen staan erom bekent, dat ze veel
dingen doen, of dat ze projecten van sociale
aard voltooien. Maar het ‘er gewoon zijn’ is nog
belangrijker. De aanwezigheid van een zendeling
kan veel veranderingen teweegbrengen in de
samenleving.

prachtige missieparochies helpen creëren.
Geestelijken versus leken
Veel Nederlanders denken dat de problemen van
de plaatselijke kerk niet op te lossen zijn door het
inbrengen van zendelingen. Het zou de rol van de
plaatselijke leken beperken. Maar buitenlandse
priesters kunnen op veel manieren helpen om
de samenwerking in de sacramentele en de
diaconale, of sociale afdelingen in de parochies te
optimaliseren.
Secularisatie
Het merendeel van de buitenlandse missionarissen
vindt het moeilijk om de seculiere aard van de
samenleving en het werkende parochiesysteem te
begrijpen. Toch kan de fusie tussen oost en west veel
rijkdom brengen in de samenleving.
Spiritualiteit en gemeenschapsleven
De meeste mensen van de huidige moderne
generatie zijn spirituele zoekers. Ze zijn op zoek naar
de grotere betekenis van het leven. Zendelingen die
afkomstig zijn uit verschillende landen, kunnen de
Nederlandse zoekers helpen in het beantwoorden
van hun geloofsvragen en/of levensvragen. Doordat
buitenlandse missionarissen vaak een grotere rijke
spirituele achtergrond hebben kunnen ze een goede
getuige van het geloof zijn.
Ik zou kunnen zeggen dat een zendeling een zegen
kan zijn, zelfs in een seculier land als Nederland. Een
missiereis is niet zonder uitdagingen. Een missionaris
moet innovatief zijn als het gaat om Gods Woord te
verkondigen, als het gaat om het goede nieuws te
preken.
Ik weet dat de nieuwe wegen die we samen gaan,
alleen mogelijk zijn door de genade van God. Het
is immers Zijn missie en Hij zal ons sterken in de
uitdagingen die we tegenkomen als we getuigen van
Zijn liefde.
Pater Richard Lobo

Parochie versus missie
De zendelingen zijn niet hier, om de gaten die door
het gebrek aan Nederlandse priesters zijn ontstaan,
te vullen. Ze kunnen, door te werken in de parochies,
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Naar de Boeren
Als aanvulling op het 'Redactioneel'wil ik meer over
mijn persoonlijke belevenissen schrijven. Ik ben de
jongste uit een gezin van acht kinderen waarvan
mijn oudste zuster -24 jaar- in de winter van 1944/45
op hongertocht ging voor eten. Mijn oudste broer
werd tewerkgesteld in Duitsland. De daaropvolgende
broer -18 jaar- is tijdens de razzia’s in ons huis onder
de grond gekropen en enkele dagen daar verbleven.
Een ander was werkzaam in het ziekenhuis St.
Johannes de Deo en is daar ondergedoken. De
ander -15 jaar (te groot voor servet en te klein voor
laken)- liep geen gevaar. De drie kleinsten (zoals we
genoemd werden - zusje 13 en broertje 12 gingen
naar Groningen via Foxhol Aardappelmeelfabrieken
naar Hoogezand en Sappemeer.
Ik ging eind februari met een rijnaak naar Texel. Voor

onze ouders een grote angst: ‘hoe vergaat het hun
kleinsten in den vreemde?' Ik had het erg naar mijn
zin bij mijn gastgezin met vijf kinderen. De vader
was rijtuigmaker en -hersteller in het plaatsje De
Waal, midden op Texel. Op een nacht in april was
er een bataljon Georgiërs (zogenaamde Witrussen)
in opstand tegen de Duitsers gekomen en werd
het eiland even bevrijd: zie Wikipedia ‘Opstand
der Georgiërs’. De Duitsers konden nog net een
bruggenhoofd maken en er werd een echte oorlog
met bombardementen uitgevoerd. Tijdens het
middageten rond 12.00 uur stond er een geschut op
de driesprong voor ons huis en kropen we onder de
tafel om te schuilen en kwam de strijd zeer nabij. Er
kwam een granaat op ons huis en we moesten via
een paadje achterom naar een andere schuilkelder
en zagen daar de oorlog in levenden lijve om ons
heen. Rond 17.00 uur was de strijd geluwd en
konden we het dorp ontvluchten naar een boerderij
op het platteland. Ik zag de kerktoren en enkele
huizen branden. We sliepen met andere gezinnen
op een hooizolder en ons gezin was alles kwijt.
Veel Georgiërs werden op het eiland vermoord,
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de Duitsers gingen van hooiberg tot hooiberg
en men kroop letterlijk onder de grond. Ook het
Texels verzet werd te grazen genomen en tijdens
de bombardementen vielen ook vele slachtoffers
onder de bevolking van Texel. Pas half mei kwamen
de Canadezen ons echt bevrijden en kon ik met
een Rode Kruisauto weer naar Den Haag vervoerd
worden. Alle leden van ons gezin kwamen veilig
thuis om de bevrijding te vieren.
Koos Voermans

Adventsactie 2015
De kernboodschap van de
Adventsactie is: “Kom samen in
actie om hoop te brengen in het
licht van Kerstmis.” Er is geen
duisternis in staat om licht te
overschaduwen, maar het kleinste
lichtje kan de grootste duisternis
verdrijven. Onze Nederlandse katholieke kerk is altijd
sterk geweest in de missie. Dat zijn we nog steeds.
We willen graag mensen helpen in de derde wereld,
maar we willen nog liever dat zij leren om zichzelf te
helpen.
Voor het jaar 2015 zijn 7 projecten waarop
ingetekend kan worden. In onze parochie hebben
wij nu nog geen keuze gemaakt, maar zodra wij een
project gekozen hebben, dan delen wij het u mee in
de nieuwsbrieven van de geloofsgemeenschappen
en op de website van de parochie. De Adventsactie
noemt dit werk: missie en ontwikkeling. Missie
omdat we onze inspiratie putten uit het Evangelie
van het Mens geworden Woord. Ontwikkeling omdat
het Woord gedaan moet worden: door mensen die
geven om elkaar. Hier en daar.
Namens MOV, Paul Kuhlmann, diaken.
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De kerk in Noord-Afrika, met name
in Algerije
Een kerk met een prestigieus verleden in de eerste
zeven eeuwen van het Westers christendom. Dat
was de kerk van Noord-Afrika in de huidige landen
Libië, Tunesië, Algerije en Marokko. De kerk in die
streken heeft het kerk-Latijn uitgevonden toen
de Romeinse conservatieven nog zworen bij het
Grieks. Kerkelijke schrijvers als de briljante advocaat
Tertullianus (Carthago/Tunesië), de kerkvader
en martelaar Cyprianus van Carthago/Tunesië,
de kerkvader en filosoof/theoloog/letterkundige
Augustinus van Hippo (Algerije) en de bisschop en
geestelijk schrijver Fulgentius van Ruspe behoren
tot het Westers geestelijk erfgoed, zo niet tot dat
van de spirituele wereldcultuur. Die kerk is volledig
verdwenen. De laatste stuiptrekkingen dateren
van zo’n vijf eeuwen na het begin van de ArabischBerberse veroveringen en de verbreiding van de
Islam tegen het eind van de zevende eeuw. De
reden van die volledige verdwijning zal wel eens
kunnen liggen in een samenloop van drie negatieve
elementen:
1 Schrift, liturgie en catechese zijn nooit in de
Berberse en Punische volkstalen vertaald. Het
Latijn was de taal van het openbare leven en niet
van het gezinsleven thuis, waar de inheemse
talen en de autochtone morele waarden
doorgegeven werden. Werd er thuis gebeden
in het Latijn of werd er thuis niet gebeden? We
hebben geen sporen van geestelijk leven in de
inlandse talen van Noord-Afrika.
2 Er is nooit een plattelands monnikendom
ontwikkeld. Het christendom was een stedelijk
fenomeen. Boeren en buitenlui voelden zich
niet aangesproken. Toen de stedelijke elite
om economische redenen besloot het land te
verlaten, verdwenen er evenzovele christenen:
overzeese migratie.
3 De bloeiende Noord-Afrikaanse kerk is aan
innerlijke verdeeldheid en kerkscheuring ten
onder gegaan (montanisme en donatisme).
Die kerkwoelingen waren tevens uitbarstingen
van gewelddadig maatschappelijk verzet tegen
het Romeinse koloniale gezag dat zich vaak
vereenzelvigde met het kerkelijk gezag.
Vanaf de zestiende eeuw kwam er een nieuwe kans
voor de kerk in Noord-Afrika. Een bescheiden kerk
van Westerse katholieke en protestantse handelaren,

zeelieden (onze Michiel de Ruyter), consuls en
religieuzen, zoals Lazaristen en Trinitariërs en met
name de christelijke slaven in hun kelders waartoe
de Franse, Spaanse en Italiaanse religieuzen meestal
toegang hadden. (Hoeveel moslimslaven uit NoordAfrika waren er toen in de Haagse souterrains?)
Vanaf 1830, bij de Franse verovering van Algerije,
kwam er een nieuwe bloeiperiode voor de kerken in
Noord-Afrika, met name in Algerije. Twee geestelijk
missionaire bewegingen ontstonden in Noord-Afrika:
de missionarissen, mannen en vrouwen, bekend
als Witte Paters en Witte Zusters, gesticht door de
aartsbisschop van Algiers, Kardinaal Lavigerie in de
jaren zestig van de negentiende eeuw en de Kleine
Broeders en Kleine Zusters van Jezus, volgens de
spiritualiteit van de Zalige Charles de Foucauld,
vermoord in het Algerijnse Tamanghasset op 1
december 1916. Maar die nieuwe bloeiende kerk
vanaf 1830 was een kerk in een koloniaal keurslijf.
Erger nog: het bewind in met name Algerije was
een apartheidsbewind, waarbij de Algerijnse
inlanders voor een habbekrats moesten werken
op hun voormalige grond, onteigend door het
koloniaal gezag voor de Franse, Spaanse, Maltese en
Italiaanse kolonisten. Toen na ruim zeven jaar wrede
bevrijdingsoorlog Algerije onafhankelijk werd van
Frankrijk, verdween van de ene dag op de andere
ruim 90 % van het katholieke volksdeel. Grote
delen van het kerkpersoneel, met name religieuzen
en missionarissen, vonden een nieuwe roeping
in Algerije, onder de stimulerende leiding van de
aartsbisschop van Algiers, Kardinaal Duval. Maar
ook die kerk, bekeerd tot dienstbetoon, onderwijs
en gezondheid kwam onder druk te staan van met
name de nationalisatie van het bijzonder onderwijs
in de jaren zeventig van de vorige eeuw en het
terrorisme van een twintigtal jaren later waarbij de
zeven monniken van Tibhirine de meest bekende
slachtoffers waren tezamen met de bisschop van
Oran, Pierre Claverie en zijn chauffeur en de vier
Witte Paters van Kabylië. Na die aderlatingen van
de onafhankelijkheid (1962), de nationalisaties van
het onderwijs en het bloedige terrorisme van een
generatie geleden, bleef er niet veel meer over van
de kerk.
Er doen zich nieuwe kansen voor: al dertig jaar lang
studeren er Afrikaanse studenten in de Arabisch/
Berberse islamitische landen van Noord-Afrika.
Velen zijn christenen. Hun participatie tijdens de
weekenddiensten verjongt de kerk. Ook wordt
meer en meer het stokje van de kerkelijke presentie
overgenomen door Afrikaanse religieuzen en
5
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missionarissen. De laatste ontwikkeling betreft de
Afrikaanse arbeidsmigratie, veelal uit Afrikaanse
landen met islamitische meerderheden. Maar
de christenen onder hen profileren zich meer en
meer: Kameroenezen, Nigerianen, Liberianen,
Sierra Leonezen, Burkinabé, etc. Ook onder
Malinezen, Senegalezen en Guineanen zijn
christenen te vinden. Voor hen en met hen moet
de kerk zich opnieuw uitvinden in de NoordAfrikaanse context. Dat is het gat in de markt dat ik
gevonden heb. De overgrote meerderheid van die
Afrikaanse migranten is moslim. De aanwezigheid
van christelijke Afrikaanse migranten in dezelfde
wettelijk onbeschermde omstandigheden, samen
met hun landgenoten van islamitische snit, is een
gelegenheid tot interreligieuze dialoog en tot
inzet voor ‘Gerechtigheid en Vrede’, in de NoordAfrikaanse context waar de niet-islamitische
religies hun diensten alleen kunnen houden in
geregistreerde, beschermde en dus gecontroleerde
kapellen en kerken. Zo is de kathedraal van het
grootste bisdom ter wereld: het bisdom LaghouatGhardaïa, de kleinste kathedraal ter wereld. Met
bijzet van krukken, zonder gangpaden kunnen er
ten hoogste 25 personen in die kathedraal, bisschop
incluis; zonder mijter, want het plafond is daar niet
hoog genoeg voor. Van die kathedraal ben ik de
plebaan. Na je pensionering kun je in de kerk nog
best promotie maken!
Ik zou natuurlijk een project kunnen opzetten
om die kathedraal te vergroten, zodat er 30 à 40
personen in kunnen. Maar ik probeer liever diensten
te houden in de niet toegestane ruimtes, waar de
Afrikaanse migranten squatten. Daarbij vraag ik aan
hun moslimse landgenoten om tijdens mijn dienst
de wacht te houden. Ik krijg van hen dan ook veel
respons, want al wachthoudend luisteren ze naar
mijn preek. Vanwege mijn jarenlange ervaring in
Soedan, Burkina Faso en Niger, kan ik communiceren
met die Afrikaanse migranten in drie Afrikaanse
talen en hoop er nog een vierde bij te doen. Ik
probeer mijn Engels en Frans zo gebroken mogelijk
te houden (pidgin) zodat we kunnen communiceren.
Zojuist heeft een moslimse arbeidsmigrant uit
Burkina Faso, met wie ik nog de feestmaaltijd
na de vastenmaand Ramadan genuttigd had, mij
opgebeld met de mededeling dat hij beroofd is in
Zuid-Algerije, van het verdiende geld van 2 jaar
arbeidsmigratie. Dat geld was bestemd voor zijn
familie en zijn huwelijk. Morgen ga ik hem opzoeken.
Geld heb ik niet, maar we kunnen wel een moment
samen gaan huilen in het openbaar en dan bij
6

enkele Algerijnse kennissen langsgaan of ze geen
schoonmaak of verhuisklus voor hem hebben voor
een paar dagen, de tijd om een nieuw werkcontract
los te peuteren. Tussen nu en volgend jaar ga ik
dan wat sparen (in plaats van coca-cola kan ik ook
gewoon water drinken; nog gezonder ook!) en kan
ik volgend jaar in plaats van naar Nederland op
verlof te komen, naar zijn familie in Burkina Faso
gaan (waar ik veertien jaar geleefd heb) met wat
gespaarde trooststuivers.
Met mijn 26-jarige missie-ervaring in sub-Sahara
Afrika, kan ik het mij veroorloven van die Afrikaanse
kerken in Burkina Faso, Soedan en Niger, die ik
gediend heb, te vragen dat zij:
1 Kerkelijk personeel vrijmaken voor hun
migranten in Noord-Afrika (ik zou dan de zorg
voor hun training op mij kunnen nemen en hun
taalcursus Algerijns Arabisch).
2 Mijn pastoraat hier financieren volgens een
door mij jaarlijks in te dienen budget. Of
mij een speciale stempel te laten gebruiken
waarbij ik tijdens het jarenlange verblijf van de
Afrikaanse arbeidsmigranten hun Kerkbalans
bijdrage kan gebruiken om de kosten van mijn
migrantenpastoraat te kunnen dekken.
3 Het toezenden van volledige zondagsdiensten
via de nieuwe sociale media. Omdat de vrijdag
in Algerije de wekelijkse zondag is, kan ik met de
Afrikaanse migranten de vrijdag na die zondag de
afgelopen zondagse dienst vieren.
Na de kerk van de Romeinen, die volledig verdwenen
is, na de kerk van de kolonisten die bijna volledig
verdwenen is, is het nu de tijd voor de Afrikaanse
christelijke arbeidsmigranten in een pastorale
context van interreligieuze dialoog en ‘Gerechtigheid
en Vrede’. Afrika is best in staat die uitdaging aan
te gaan. Met mijn ervaring van
die Afrikaanse kerken en
van de cultuur en talen
van die landen, kan ik
het estafettestokje
doorgeven. Het is een
hele eer om plebaan van
de kleinste kathedraal
van het grootste Roomse
bisdom ter wereld te zijn!
Johan Miltenburg,
M.Afr
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Ontmoetingsdag
Woensdag 21 oktober is zoals u eerder hebt kunnen
lezen de geloof- en ontmoetingsdag voor de
Parochie de Vier Evangelisten.
Deze dag zal plaatsvinden in de Emmauskerk aan
de Leyweg. Een dag om kracht en bemoediging op
te doen voor ons dagelijks leven. Een dag waarin
we samen ons geloof beleven in de viering van de
eucharistie en een Marialof. Maar ook een dag met
muziek en ontspanning.
Wij mogen elkaar ontmoeten vanuit onze vier
geloofsgemeenschappen en kunnen ervaren dat
we één parochie zijn. Voor eten en drinken wordt
gezorgd. Deelname is gratis, wel wordt er aan het
eind van de dag een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Wanneer u wilt deelnemen of misschien iemand
kent die zou willen deelnemen kunt u zich
aanmelden bij het centraal parochiesecretariaat
tel: 070 308 0414, op maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag van 9.30-12.00 uur

U bent van harte uitgenodigd.
Voor de ontmoetingsdag hebben wij ook vrijwilligers
nodig om deze dag goed te kunnen laten verlopen.
Meldt u aan bij het centraal parochiesecretariaat.
Verdere informatie via de Nieuwsbrieven en via het
centraal parochiesecretariaat.
Graag tot ziens,
namens de voorbereidingsgroep
Gerda Bronsteijn

Bedevaart naar Brielle
De jaarlijkse Nationale Bedevaart voor de
martelaren van Gorcum op 11 juli jongstleden
was weer onvergetelijk. Een groep uit Den Haag
vertrok al vroeg met de fiets en een andere groep
om 9.00 uur met de bus. We zijn allen goed en op
tijd aangekomen voor de eucharistieviering van
11.00 uur. Op de plaats van herdenking was het
heel erg druk! Hier werden in 1572 op 9 juli - dus
443 jaar geleden - 19 priesters en kloosterlingen
na gruwelijke martelingen en bespotting door
ophanging ter dood gebracht. Dit drama was zo
hevig, dat het nog steeds in de herinnering en
herdenking voortleeft. De aanklacht was: hun
getuigenis omtrent de tegenwoordigheid van
Christus in de eucharistie en het gezag van de Paus
als zichtbaar hoofd van de Kerk. Ook het Vaticaan
was ontdaan over dit gebeuren en heeft zélf de
opdracht gegeven in het Vaticaans Museum ter ere
van en gedachtenis aan hen, de executie - zoals
die door getuigen is gezien - te schilderen, (grote
muurschildering Sobieskizaal). De belangstelling
in Brielle was overweldigend. Een bomvolle
kerk waarin Mgr. Van den Hende voorging in de
eucharistieviering met talrijke concelebranten.
In de homilie gaf Mgr. Van den Hende aan: "Het
martelaarschap rust ook op ons in de praktijk van
het leven. Klaarstaan voor de naaste, om Christus
te volgen Die ons daarin is voorgegaan tot de dood
aan het kruis". Daarna volgde weer de gebruikelijke
smakelijke, gezellige lunch onder de bomen met
altijd mooi weer die dag! De middag was
indrukwekkend met het volgen
van de kruiswegstaties en
de overwegingen daarbij.
Vespers werden gebeden
in de kerk, waarna
buiten een plechtige
processie met
het Allerheiligste,
voorafgegaan door een
stoet met 19 vaantjes
met de namen van de
martelaren. Allen nog
zo jong van jaren! Tot slot
werd de zegen gegeven, goede
thuisreis gewenst met de opdracht de
vreugde van deze dag met anderen te delen.
Mieke Langerwerf
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Zo

wo Geloofs- en ontmoetingsdag met
eucharistieviering en het lof
za

zo

ma Allerzielen

18 okt

21 okt

1 nov

2 nov

1 jan

10.00 u Emmauskoor

2e Kerstdag, gezamenlijke Parochieviering in de Pastoor van Ars
vrij Nieuwjaarsdagviering
11.00 u

26 dec za

25 dec vrij Hoogfeest van Kerstmis

Kerstnachtmis

24 dec do

22.00 u Phoenixkoor

19.00 u kinderkoor

Kinder- en gezinsviering W&C

24 dec do

10.00 u

10.00 u
10.00 u

Christus Koning

Allerheiligen

16 dec wo Boeteviering

22 nov zo

24 okt

Wereldmissiedag
zo

Zo

za

Allerheiligen

Wereldmissiedag

Oecumenische kerstvolkzang

Kinder- en gezinsviering Kerstavond 19.00 u Gezinskoor
Kerstnachtmis

20 dec zo
24 dec do
24 dec do

17.00 u Herenkoor

25 dec vrij Hoogfeest van Kerstmis

31 dec do

1 jan

2e Kerstdag, gezamenlijke Parochieviering in de Pastoor van Ars
vrij Nieuwjaarsdagviering
11.00 u Gemengdkoor Deo
Sacrum

26 dec za

Oudejaarsviering

25 dec vrij Kindjewiegen

22.00 u Gemengdkoor Deo
Sacrum
10.00 u Gemengdkoor Deo
Sacrum
12.00 u

16.00 u

Boeteviering

15 dec di

10.00 u

10.00 u

19.00 u

10.00 u

10.00 u

Gezamenlijke Parochieviering in de
Pastoor van Ars
Wereldmissiedag
13.00 u

ma Allerzielen. Na afloop in processie
naar de begraafplaats
22 nov zo Christus Koning

2 nov

1 nov

18 okt

17 okt

Zo

collecte tbv missie en
kinderen
collecte tbv missie en
kinderen
Gemengdkoor Deo
Sacrum
Gemengdkoor Deo
Sacrum
Gemengdkoor Deo
Sacrum
Samenzang

za

17 okt

Gezamenlijke Parochieviering inde
Pastoor van Ars
Wereldmissiedag
13.00 u collecte tbv missie en
kinderen
10.00 u collecte tbv missie en
kinderen
10.00 u gelegenheidskoor
15.00 u
13.00 u van Waasdijk 34 jaar
priester
10.00 u

4 okt

Zo

Bijzonderheden

4 okt

Bijzonderheden

1e Zondag van de maand: Gezinsviering mmv het Gezinskoor
2e Zondag van de maand: gemengdkoor Deo Sacrum
3e Zondag van de maand: muzikale ondersteuning van een cantor
4e Zondag van de maand: gemengdkoor Deo Sacrum Gregoriaans
5e Zondag van de maand: herenkoor

Koren

Koren

1e Zondag van de maand: Emmauskoor
2e Zondag van de maand: Phoenixkoor
3e Zondag van de maand: Emmauskoor
4e Zondag van de maand: Kinderkoor Emmaus of jongerenkoor Let it Out
5e Zondag van de maand: Emmauskoor

Dinsdag 10.00 uur viering
Zaterdag 13.00 uur viering
Zondag 10.00 uur viering
Na de viering op zondag is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee

Uit het liturgisch rooster Maria van Eik en Duinen

Woensdag 10.00 uur viering
Zaterdag 13.00 uur viering
Zondag 10.00 uur viering
Na iedere viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee

Uit het liturgisch rooster van Emmaus
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ma Allerzielen

10.30 u

2e Kerstdag, gezamenlijke
Parochieviering

26 dec za

22.00 u
10.30 u

Kerstnachtmis

24 dec do

19.00 u

25 dec vrij Hoogfeest van Kerstmis

Gezinsviering

24 dec do

10.30 u

26 dec za

2e Kerstdag, gezamenlijke Parochieviering in de Pastoor van Ars

10.30 u

25 dec vrij Hoogfeest van Kerstmis

19.00 u

10.00 u

Allerzielen, woord en gebedsdienst 19.00 u

10.30 u

22.00 u

zo

Zo

18 dec vrij Boeteviering, Tevens gelegenheid
voor de biecht
24 dec do Kinderkerstviering van Woord en
Communie
24 dec do Kerstnachtmis

2 nov

18 okt

2 nov

Gezamenlijke Parochieviering

collecte tbv missie en
kinderen

10.30 u Titus Brandsmakoor

zo

Gezamenlijke Parochieviering
in de Pastoor van Ars
Wereldmissdag

4 okt

Zo

4 okt

collecte tbv missie en
kinderen
10.30 u Koor

zo

18 okt

10.30 u

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Wereldmissiedag

1e Zondag van de maand: Titus Brandsmakoor
2e Zondag van de maand: VocAnimo
3e Zondag van de maand: Titus Brandsmakoor
4e Zondag van de maand: Caritaskoor
5e Zondag van de maand: Titus Brandsmakoor

Koren

1e Zondag van de maand: een gastkoor of dirigent
2e Zondag van de maand: Koor Connection
3e Zondag van de maand: Gemengd koor Phoenix
4e Zondag van de maand: Parochiekoor

Koren

Vrijdag 10.00 uur viering
Zondag 10.30 uur viering
Na iedere viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee

Uit het liturgisch rooster van Titus Brandsma

donderdag 10.00 uur viering in Tabita, Mozartlaan 280
Zondag 10.30 uur viering
Na iedere viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee

Uit het liturgisch rooster van Pastoor van Ars

Spirit

Nieuws vanuit de werkgroep
Bedevaarten
Bedevaartreis naar
Lourdes
Wist u dat uw parochie de
Vier Evangelisten van 6 t/m
14 oktober een bedevaartreis
gaat maken naar Lourdes ?
Reeds velen hebben hier al op
ingeschreven om deze bijzondere reis
mee te maken.
Waarom zo bijzonder zal u denken? We doen dit niet
standaard ieder jaar!
•

Onze priester Richard Lobo zal ons begeleiden op
deze bedevaartreis!

•

Wij gaan met een speciale bus met een lift,
zodat ook twee parochianen met een rolstoel
meekunnen!

•

De natuur onderweg zo mooi is omdat het herfst
is!

Wanneer u wilt kunt u ook nog mee want er zijn nog
enkele plaatsen in de bus beschikbaar. We gaan er
samen een mooie pelgrimsreis van maken van de
hele Parochie de Vier Evangelisten.

Bedevaart naar Heiloo
Op 14 september organiseert de Haagse Bedevaart
een dag naar Heiloo.
Vaak mogen wij ondervinden dat de Heer Zijn
genade en bescherming verleent door zijn
gezegende Moeder, die in Heiloo wordt vereerd als
O.L.V. ter Nood, de Moeder die alle noden en alle
zorgen van de mensen kent. Zij hoort elke stem,
ook de zwakste. Vertrek is om 8.30 uur vanaf het
busplatform van Den Haag CS. Rond 20.30 uur bent
u daar weer terug. Kosten zijn
€ 60,00 p.p. incl. vervoer, koffie met gebak, lunch en
diner, groepsverzekering en bedevaartkosten.

Marialof in het Willibrordushuis
Op 11 oktober is er een Marialof in het
Willibrordushuis, Oude Molstraat 35 Den Haag.
Aanvang 15.00 uur. Zaterdag 31 oktober en zondag
1 november is de tweedaagse sluitingsbedevaart
naar Kevelaer.
Kijk ook eens op de website www.haagsebedevaart.nl.
T.z.t. liggen er ook folders in de kerken
10

Wilt u het Lourdeswerk financieel steunen zodat
ook parochianen met een hele kleine beurs een
keer mee kunnen, dan kunt u gebruik maken van
banknummer NL16RABO0121651347 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. Voor alle informatie kunt u mij
altijd bellen of mailen of vraag het even na bij het
parochiesecretariaat!
Werkgroep Bedevaarten
Emmausgeloofsgemeenschap.
Cisca van der Sluijs-Coenen.
Langestede 83 2543 VE Den Haag. 06-28327388
cisca.vandersluijs@gmail.com

Spirit

4 oktober 2015 - 10.30 uur:
Gezamenlijke eucharistieviering in
de Pastoor van Arskerk
Op 1 januari 2012 werden vier parochies
samengevoegd tot één parochie: Parochie de Vier
Evangelisten. Binnen de parochie zijn nog steeds
vier kerken waar de eredienst wordt gehouden en er
zijn ook vier geloofsgemeenschappen. De gelovigen
van deze vier geloofgemeenschappen komen maar
weinig bij elkaar over de vloer.
Eén keer per jaar laten we zien en voelen dat we één
parochie zijn en dat doen we d.m.v een gezamenlijke
eucharistieviering in één van de vier kerken. Op die
dag zijn de drie andere kerken gesloten.
Als pastoraatgroep van de Pastoor van Ars
geloofgemeenschap zijn we al een tijdje bezig met
de voorbereiding voor de gezamenlijke viering op
4 oktober. Ons streven is er iets moois van te maken.
Om een voorbeeld te noemen: ons van Ars kerkkoor
is bezig met de selectie van gezangen, maar neemt
ook het initiatief dat andere leden van kerkkoren
kunnen meedoen. Dus géén vier kerkkoren tijdens
de dienst, maar één kerkkoor waar de koorleden
van alle vier de geloofsgemeenschappen aan
deelnemen.
Pater Richard is verantwoordelijk voor de liturgie.
Onze beheercommissie is ook druk bezig met de
voorbereiding; we verwachten heel wat mensen
en na de viering willen toch veel mensen een kopje
koffie of thee drinken en daar hoort ook iets lekkers
bij.
Het pastoraal team zal in z’n volle omvang op het
priesterkoor staan en op die manier wordt ook de
eenheid gesymboliseerd.
De Pastoor van Arskerk is een karakteristiek
kerkje en na de viering kunnen de mensen de
kerk bezichtigen. Eventueel zullen gidsen mensen
rondleiden, want ons kerkje kent veel verrassingen
en daar mogen alle parochianen wel eens kennis
mee maken.
Voor de bereikbaarheid van de Pastoor van Arskerk
wordt u verwezen naar pagina 16.

Allerzielen in het licht
Hoeveel kaarsen worden er niet aangestoken
om de doden te gedenken. Ontelbaar veel. In
en buiten de kerken, in liturgische en profane
ruimten, in groepsverband en individueel. Waar
en hoe ook, mensen hopen met dit symbolische
licht de duisternis te verdrijven; duisternis in de
vorm van verdriet, pijn, verlatenheid, angst. Licht
in de vorm van troost, genezing, geborgenheid,
geluk. Licht is ook een teken van onderlinge liefde
en verbondenheid. Voor christenen symboliseert
de kaars: Christus, het licht van de wereld. Deze
symboliek is verbonden aan de paaskaars die in
de Paasnacht wordt ontstoken als symbool van de
tegenwoordigheid van Christus. Meer dan eens
duidt de bijbel God als licht aan. Licht onthult en
verhult God tegelijk: licht laat zien wie God is,
namelijk Hij die zich laat kennen en die tegelijk
verborgen blijft. Bij het aansteken van het licht met
Allerzielen brengen wij ons Pasen in herinnering.
Christus die dwars door de dood heen is gegaan
en die verrezen is. Wij geloven en hopen dat onze
dierbaren mogen delen in Zijn verrijzenis.
Evenals voorgaande jaren gedenken we op 2
november op de begraafplaats St. Jozef aan de
Burg. Hovylaan onze dierbare overledenen. De
geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
gedenkt tijdens een eucharistieviering om 19.00
uur de overledenen van het afgelopen jaar. Na
afloop van de viering gaan we in processie naar de
begraafplaats, die in het donker omgetoverd is tot
gastvrije ontmoetingsplaats met licht, waar iedereen
welkom is om de dierbare overledenen te gedenken.
Ook families die hun dierbaren in een andere plaats
hebben begraven of gecremeerd zijn van harte
welkom. We beginnen met een gebed in de kapel,
daarna kunt u een graflicht plaatsen bij het graf van
uw dierbare. Pater Richard zal op de begraafplaats
aanwezig zijn om eventueel graven te zegenen.
Namens de
pastoraatgroep
Maria van Eik en
Duinen,
Peter Visser

U bent allen van harte uitgenodigd de gezamenlijke
viering in de Pastoor van Arskerk bij te wonen op
4 oktober aanvang 10.30 uur.
De pastoraatgroep Pastoor van Ars
11
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Dames- & Heren
Kapper zonder afspraak
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Olifantenpaadjes
Veel oude wijsheden zitten in Nederland nog steeds
verpakt in gezegdes en/of spreekwoorden.
Nemen we de begrippen haast en gemakzucht, dan
schieten me onmiddellijk de gezegdes 'haast-enspoed is zelden goed' en 'gemak dient de mens', te
binnen
Bij haast kun je bijvoorbeeld denken aan wat je
dagelijks in het verkeer ziet: door rood licht rijden,
op de stoep fietsen, fietsen in het winkelcentrum,
waar het verboden is, links parkeren met je auto,
links rijden aan de verkeerde kant van het fietspad.
Je auto zo parkeren, zodat je bij het uitrijden alleen
maar naar voren hoeft te rijden, daarmee vaak
zorgen dat er onnodig een parkeerplaats verloren
gaat. Bij deze voorbeelden speelt niet alleen haast
een rol, eerder de menselijke gemakzucht.
In de dierenwereld kun je vaak hetzelfde zien. Een
zeer recent probleem is de meeuwenoverlast in
onze stad. Een Scheveningse vrouw wimpelt het
probleem af met de opmerking: als je kiest voor
het wonen aan zee, dat je dit maar op de koop
toe moet nemen. Neen, zeg ik dan: de mens moet
niet onnodig dieren voeren, want laat de meeuw
maar vis eten, dus op zee blijven. Dit laatste
kost de meeuw meer moeite, dus eet hij al jaren
brood (van de mensen!). Gemakzucht dus.

Loosduinen ken ik ook 2 van zulke plekjes. De
eerste ligt in de kromming van de Burg. Hovylaan
als u van de stadzijde komend met de fiets en ook
lopend naar het St. Jozefkerkhof wilt, dan ziet
u een spontaan rechtdoor lopend paadje in het
grasplantsoen, want de fietser gaat hier echt eerst
naar rechts en dan naar links (foutje!). En de tweede,
die zullen lezers gemakkelijker herkennen, dat is als
u in Madestein vanaf de Westmadeweg rechtdoor
rijdt het houten bruggetje opgaat, dan moest u tot
voor kort rechts aanhouden en naar links draaiend
een grote cirkel maken om klimmend het ijzeren
viaduct te bereiken en zo de wijk Kraaijenstein in
te rijden. Jarenlang is een deel van het toenmalige
voetpad door de fietsers platgereden om het viaduct
eerder te kunnen bereiken, vóórdat de Gemeente de
huidige situatie had aangepakt. In het laatste geval
heeft het gemak van de mens gewonnen.
Zulke voorbeeldpaadjes noemde Maarten ’t Hart:
olifantenpaadjes (voor slimme gebruikers!).
Kees de Ridder

Haast speelt hier geen rol, want in de periode
juni/juli zijn er bij mij meeuwen in de buurt, die
van ’s ochtends 5 tot ’s avonds 11 uur blerren om
vis te krijgen en wat krijgen ze ……brood. Haast?
Nooit van gehoord!
Voor mij is jarenlang een bekend voorbeeld
geweest een stukje braakliggend terrein
in het Bezuidenhout, begrensd door de
voormalige Anna van Buurenstraat, Charlotte de
Bourbonstraat en de Juliana van Stolberglaan. Op
de plek waar nu het Koninklijk Conservatorium
staat. De bewoners uit de belendende straten,
die gewend waren boodschappen te doen in de
Theresiastraat en ook later de ambtenaren van
de diverse kantoren, die hier verrezen, ontweken
de rechtlijnige bestrating en namen vervolgens
de kortste (lees: diagonale richting) om hun
doel te bereiken. In de loop der jaren vormde
zich een kruis op het braakliggende terrein, met
een richting west/oost en noord/zuid. Het was
fascinerend om dit jarenlang te zien.
In onze buurt van de Maria Hemelvaartkerk in
13
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't Winkeltje
Voor al uw religieuze en derde wereldproducten

Geopend:

Na afloop van iedere viering en iedere
zaterdag tegelijk met de kerkopenstelling
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Koor Connection
zoekt nieuwe
leden!
Houd je van zingen en
zoek je een gezellig koor
in Den Haag? Dan is koor Connection wellicht iets
voor jou. Connection is een koor met ongeveer 30
enthousiaste leden in de leeftijd van 20-41 jaar.
We repeteren elke dinsdagavond in de Pastoor
van Ars kerk in Den Haag en verzorgen daar een
keer per maand een viering. Ook gaan wij (nieuwe)
uitdagingen aan tijdens korenfestivals en zingen wij
tijdens bruiloften, doop- en communievieringen
en andere bijzondere gelegenheden. Wij hebben
een aantal bijzondere jubileumconcerten mogen
geven voor vrienden en familie en wij zijn onlangs
opnieuw eerste geworden tijdens het tweejaarlijks
Middenkorenfestival. Ons repertoire is zeer
divers: van liturgisch tot pop, van éénstemmig tot
vierstemmig. Is je interesse gewekt, maar twijfel
je toch nog een beetje? Kom dan op dinsdagavond
naar onze repetitieavond. Kijk voor meer informatie
over koor Connection op www.koorconnection.nl.
Mocht je nog vragen hebben, stuur ons dan gerust
even een mailtje!
Claudia Smit - Berdowski (redactie- en koorlid
Connection)

Vrijwilliger in de kerk
Op veel terreinen en op verschillende niveaus zijn
vrijwilligers in onze parochie de Vier Evangelisten
werkzaam.
De vrijwilligers hebben hiervoor diverse beweegredenen zoals mensen ontmoeten, uit plichtsbesef,
om actief te blijven in goede gezondheid, omdat het
leuk is om te doen of omdat je nieuwe vaardigheden
kunt leren. Ons geloof is daarbij de rode draad.
Om een parochie/geloofsgemeenschap ‘draaiende
te houden’ zijn en blijven veel vrijwilligers nodig.
Het schoonhouden van de kerk, het schenken van
een kopje koffie, de voorbereiding van de liturgie,
het geven van catechese, de diaconale zorg voor
onze medemens, het is slechts een greep uit de
activiteiten waar al onze vrijwilligers mee bezig zijn.
Wij zullen in de toekomst steeds minder kunnen
‘leunen’ op onze pastorale beroepskrachten en in
toenemende mate zelf verantwoordelijkheid moeten
dragen. Daar hebben wij enthousiaste, geïnspireerde
vrijwilligers voor nodig!
Lijkt het u wat om actief in uw geloofsgemeenschap
aan de slag te gaan?
We heten u van harte welkom en zullen samen met
u bekijken welke activiteit u kunt gaan uitvoeren,
afhankelijk van de wensen en competenties
U kunt zich opgeven bij het lokale
parochiesecretariaat. Vandaar uit wordt u door
verwezen naar de vrijwilligerscoördinator die met u
een afspraak maakt.

Emmaus:

Leyweg 930, 2545 GV Den Haag . Secretariaat
open: ma, woe, do en vrij: 10.00- 12.00 uur,
tel. 070 3665562 (coördinator dhr. W. Brizee)

Maria van Eik en Duinen:

Loosduinse Hoofdstraat 4 2552 AJ Den Haag.
Secretariaat open: ma-vrij: 9.00-12.30 uur,
tel. 070 3979413 (coördinator mevr. W. van der Lans)

H. Pastoor van Ars:

Aaltje Noordewierstraat 4, 2551 GA Den
Haag. Bereikbaarheid: ma-vrij: 9.00-12.00 uur,
tel. 070 3257269 (coördinator dhr. N. Rongen)

Titus Brandsma;

Kamperfoeliestraat 279, 2563 KH Den Haag.
Secretariaat open: ma, wo, vrij: 9.00-12.00 uur,
tel. 070 3255675 (coördinator mevr. R. Scholtes)
15
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Stoere Jongeren
Dat zijn ze zeker, die jongeren van onze
parochie (M25 en ook Inside Out)! De
regen maakte voor hen niets
uit: ze bleven lachen! Zij
wandelden op zondag
31 mei 10 km van
Heenvliet naar Brielle
samen met jongeren
van andere kerken en
konden onderweg over
het geloof praten. De tocht
begon bij de Hervormde kerk
in Heenvliet, met het verhaal over de eerste
protestantse martelaar. Onderweg kwam het
thema 'Christenvervolging' maar matig aan
bod: het was vooral gezellig!
Zoals op de foto te zien
is waren we wel nat,
maar ook vrolijk! In
de Bedevaartskerk te
Brielle hoorden we
het verhaal over de
Martelaren van Gorkum.
Dat het onderwerp actueel
is bleek wel bij de gebedsviering,
waarin een lange lijst werd voorgelezen van
landen waar nog steeds Christenvervolging
is…
Daarna stond er een heerlijke barbecue
voor ons klaar met meer dan genoeg voor
iedereen!
Martha Vermeulen

M25 in het najaar 2015
Op zondag 6 september is het nieuwe
seizoen M25 Den Haag Zuid van start gegaan
met een high tea die we eerst zelf hebben
bereid. Op het moment ik dit bericht voor
de Spirit schrijf, heeft de high tea nog niet
plaatsgevonden, dus er zijn nog geen leuke
foto's en een verhaaltje van. Deze zullen
we op de parochie website plaatsen. Op
zaterdag 26 september zullen we als M25
groep Zuid ook ons steentje bijdragen aan
het vredesfeest in de Schilderswijk. Elke
eerste zondag van de maand houden we weer
standaard een bijeenkomst van 12.15 tot
ca. 14.00 uur op onze 'thuislocatie' de Titus
16

Young Spirit
Brandsma of
we maken een
uitstapje maar
vertrekken dan
vanaf de Titus.
De bijeenkomst
op zondag
4 oktober,
het feest van
de heilige
Franciscus
die zoals we
weten, zich
bekommerde
om medemens en dier, zal in het teken staan
van de zorg om dieren. Wat we precies gaan
doen, kun je vanaf half september lezen op
de website van de parochie (agenda). Houd
dus vooral de website in de gaten, want
daar vind je actuele informatie over
onze bijeenkomsten. Ben je 12 jaar of
ouder en spreken leuke activiteiten,
waarmee je vaak anderen een handje
helpt, je aan, kom dan vooral een
keer naar onze bijeenkomst. Neem ook
gerust een vriend of vriendin mee! Omdat
we tijdens onze bijeenkomsten wat eten en
drinken, is het wel fijn als je vooraf even aan
Steven Dias Pires (06 14189491) laat weten
dat je komt.
Diaken Jos van Adrichem

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

