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Voor u ligt het voorjaarsnummer van de Spirit. 
Voorjaar, lente. Het woord lente is nauw 
verwant aan het Engelse woord “lent”, de 40 
dagen durende vastenperiode voor Pasen. Het 
is een periode van nieuw leven. Vandaar dat 
de paashaas en zijn eieren door de orthodoxe 
kerk in een oud verleden zijn gekoppeld aan 
het paasfeest en dat de  paastak  gesierd 
wordt met een haantje dat samen met de 
eetbare versierselen heeft overleefd uit minder 
Christelijke tijden. Dat kon gebeuren omdat 
lente  en Pasen, onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Een periode van nieuw leven, 
verbonden aan het lijden van Christus, die met 
zijn lijden de weg vrijmaakte voor nieuw leven 
ons, de Christenen.

In Nederland is de paastraditie veelal een 
mengvorm van kerkelijke traditie en commercie. 
De vastenperiode heeft meer een symbolische 
klank dan dat er daadwerkelijk wordt gevast en 
buiten de kerkdiensten gaat het dagelijks leven 
eigenlijk gewoon door. Men heeft het te druk 
voor Pasen…

Hoe anders is de Heilige week op de Filipijnen. 
In de heilige week zijn er vele activiteiten 
rond het paasfeest op de Filipijnen. Met de 
7000 eilanden waaruit de Filipijnen bestaan, 
zijn het er teveel om op te noemen. Op deze 
7000 eilanden is 93% van de bevolking Rooms 
Katholiek, waarmee de  Filipijnen niet alleen 
het enige Christelijke land van Azië is, maar ook 
een van de landen met de meeste praktiserende 
katholieken ter wereld. 

In de westerse media is vaak aandacht voor 
de traditie dat sommige gelovigen menen de 
lijdensweg van Christus te moeten uitbeelden, 
door zich tot bloedens toe op de rug te 
slaan. Anders dan de media ons willen doen 

geloven,  steunt de Kerk deze traditie zeker 
niet en deze wordt ook nadrukkelijk afgekeurd. 
Maar de traditie is dermate ingeburgerd, dat 
deze moeilijk valt te stoppen. Deze vreemde 
ceremonie vindt plaats op witte donderdag. 
Op Goede Vrijdag gaan de meest fanatieke 
gelovigen zelfs nog verder, door zich te laten 
kruisigen, waarbij zij letterlijk aan het kruis 
worden genageld. Ook dit gebruik wordt niet 
gesteund door de Katholieke kerk. Voor de 
deelnemers is 
het echter een 
hoogtepunt in hun 
geloofsbelevenis 
en er zijn zelfs 
mensen bekend die 
zich dit jaar voor 
de twintigste keer 
laten kruisigen. 

Voor de meeste  Filipijnen ziet de heilige week 
er echter heel anders uit. Men kent alle missen 
die wij ook kennen. Maar in de Heilige week 
gaat een Filipijn elke dag naar de kerk. En liefst 
volgt men de ochtend en de avondmis. De 
paasweek is een week waarin het openbare 
leven op de  Filipijnen vrijwel tot stilstand komt. 
Op een paar toeristische plaatsen na, staat het 
leven volledig in het teken van het geloof. Vanaf 
palmzondag tot de zaterdag zijn de meeste 
bedrijven gesloten. Twee maal per dag, of in 
ieder geval dagelijks wordt een mis bezocht en 
wie wat later komt, zal de mis buiten moeten 
volgen, omdat de kerk letterlijk uitpuilt.

Op de  Filipijnen kan men zich niet voorstellen 
dat de Nederlander geen tijd heeft voor Pasen. 
In de heilige week heb je geen tijd om te 
werken… 

Verderop in dit blad vertel ik u er graag nog wat 
meer over. In ieder geval wens ik u, namens de 
voltallige redactie weer veel leesplezier.

Peter Madjid 

Redactioneel
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website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl
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Pastoraal Woord

Gelooft u ook in het Paasmysterie?
Dit jaar wordt voor de zesde keer in Nederland het 
televisiespektakel ‘The Passion’ opgevoerd door 
bekende Nederlandse 
artiesten. Op donderdag 
24 maart kan heel 
Nederland meekijken 
hoe in het centrum van 
Amersfoort Martijn Fischer 
de rol van Jezus vertolkt 
en Ellen ten Damme 
die van Maria. Nog een 
aantal andere bekende Nederlanders speelt een 
personage uit het passieverhaal. Ik sta er telkens 
weer versteld van hoe de makers bekende nummers 
van Nederlandse bands, zangers en zangeressen, 
verbinden met het verhaal van het lijden, sterven 
en verrijzen van Jezus Christus. Ik kijk er ook met 
veel bewondering naar. Op de website van ‘The 
Passion’ zegt Taco Rijssemus, mediadirecteur van 
KRO-NCRV, dat dit evenement het paasverhaal 
voor elke Nederlander weer toegankelijk maakt. 
Het is inderdaad goed dat in onze steeds meer 
ontkerkelijkte samenleving het lijdensverhaal van 
Jezus Christus op deze eigentijdse manier kan 
klinken. Maar ik vrees dat het voor velen niet meer 
dan een mooi verhaal zal zijn en blijven. Voor niet-
gelovigen dan. 

Oh ja? Geldt dit alleen voor niet-gelovigen? Wat 
doet het verhaal van Jezus’ lijden, sterven en 
opstanding uit de dood eigenlijk met gelovigen? Met 
u en mij? Als ik het kerkbezoek tijdens de vieringen 
van de Goede Week en met Pasen vergelijk met 
het bezoek op Kerstavond, dan lijkt een groot deel 
van de gelovigen veel meer waarde te hechten 
aan de geboorte van Jezus dan aan zijn lijden, 
sterven en verrijzenis. Kinderen die wij ontmoeten 
op katholieke en christelijke scholen en bij de 
voorbereiding van hun eerste communie, kunnen 
vaak nog wel vertellen dat we met Kerstmis Jezus’ 
geboorte vieren. Op de vraag wat we met Pasen 
vieren, blijft het vaak stil of geven ze de vreemdste 
antwoorden. Het Paasmysterie staat ver af van 
menig gelovige, van menig gezin, van menig ouder 
die zegt zijn of haar kind gelovig op te voeden. En dat 
terwijl de basis van ons geloof juist het Paasmysterie 
is. Onze doop, ons vormsel en onze deelname aan de 
eucharistie, waardoor wij volwaardige leden van de 
Kerk van Christus zijn, zijn niet los te denken van het 

Paasmysterie. Zonder 
dit mysterie zou ons 
geloof geen fundament 
hebben, want waar 
zou het christen-zijn 
dan nog uit bestaan? 
Jazeker, Jezus heeft ons 
tijdens zijn leven veel 

verteld en laten zien hoe wij als mensen met elkaar 
en met God en zijn schepping moeten omgaan. 
Dat is zeker van grote waarde, maar daarmee zou 
Jezus niet anders zijn dan de rij profeten vóór Hem 
die in feite hetzelfde deden. En ja, Jezus heeft als 
geen ander verteld over God, die één en al liefde en 
barmhartigheid is, en dat laten zien door de manier 
waarop Hij met anderen omging, door genezing van 
mensen en door hen een nieuw levensperspectief 
te bieden. Als dit nu alles was geweest waarom wij 
Hem onze Verlosser noemen, dan zouden we terecht 
reden hebben om alleen zijn geboorte uitbundig te 
vieren. Maar het zijn bij uitstek Jezus’ lijden, sterven 
en verrijzenis waarin God zijn grenzeloze liefde aan 
ons mensen toont en waardoor Hij ons heeft verlost 
uit de greep van de dood. 

De dienende liefde, waarmee God er voor ons 
mensen wil zijn, toonde Jezus op geen ander 
moment aan zijn vrienden dan op de avond voor 
zijn lijden en dood, toen Hij voor het laatst met hen 
aan tafel ging. Voordat ze 
de maaltijd gebruikten, 
waste Hij zijn vrienden 
de voeten. Dit werk werd 
normaal gesproken door 
slaven gedaan, en Jezus 
liet hiermee zien dat Hij 
in het dienen van de mens tot het uiterste zou gaan. 
Tijdens de maaltijd bracht Hij het breken en delen 
van het brood en het drinken van de wijn in verband 
met het lijden en sterven dat Hij zou ondergaan: zijn 
lichaam gebroken en zijn bloed vergoten voor ons. 
We gedenken dit steeds als we eucharistie vieren 
en op Witte Donderdag in het bijzonder. Dan vieren 
we dat Jezus, tijdens het laatste avondmaal met zijn 

leerlingen, de eucharistie 
instelde. Daarom is dit een 
feest waar je, als je werkelijk 
gelooft, zeker bij zou willen 
zijn. 

Door zijn dood aan het kruis heeft Jezus alle mensen 
van goede wil in de wereld, door alle tijden heen, 
verlost van hun zonden. Dus ook ons! Wij hoeven 
niet gebukt te gaan onder zware lasten als ons 
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leven duisternis kent. Jezus heeft voor ons die last al 
gedragen en, als wij zelf een kruis moeten dragen, 
draagt Hij dat met ons mee. Als wij geloven dat Hij 
door het kruis ons verlost heeft en het kruis dat 
wij soms te dragen hebben, met ons meedraagt, 
dan mogen wij toch niet ontbreken in de viering 
van Goede vrijdag, waarin wij Jezus’ kruisdood 
gedenken. Zijn dood waar Hij niet omheen kon 
omdat die tot Gods heilsplan behoorde. Een plan dat 
God uit liefde voor ons mensen tot vervulling bracht. 

En in dat heilsplan eindigt het niet met de dood van 
de Gekruisigde. Het plan van God reikt verder. De 
dood wordt overwonnen! Jezus Christus verrijst, 
staat op uit de dood. En daarom jubelen we in de 
Paasnacht, zingen we ‘Licht van Christus’, omdat Hij 
korte metten heeft gemaakt met de dood. Het licht 
heeft de duisternis overwonnen, het leven de dood. 

Doordat Jezus Christus uit de dood is opgestaan, 
en dat nemen wij aan omdat zijn vrienden ervan 
getuigden, geloven wij dat ook wij, als ons aardse 
leven ten einde komt, uit de dood zullen opstaan 
en mogen delen in het eeuwig leven. Bent u ook 
zo gelukkig met het fundament, dat dit mysterie, 
het Paasmysterie, aan ons geloof geeft? Laten 
we die vreugde dan ook in onze parochie, in onze 
geloofsgemeenschappen, met elkaar en met God 
delen. Bij ‘The Passion’ die wij vieren, gaat het 
er niet zo zeer om dat we het verhaal weer eens 
moeten laten klinken. Het gaat er om dat wij er 
samen in geloven en samenkomen om elkaar daarin 
te bemoedigen. Namens het pastoraal team wens 
ik u in de Goede week en met Pasen vieringen 
toe waarin uw geloof, met het Paasmysterie als 
fundament, wordt gevoed en bevestigd. 

Diaken Jos van Adrichem

Opzeggen bijdrage blad Kerk in Den Haag
In verband met het opheffen van de stadsstichting 
Vliethaghe is de afgelopen periode in het 
parochiebestuur en pastoraal team uitgebreid aan de 
orde geweest op welke wijze wij de oecumenische 
samenwerking in Den Haag willen continueren. In 
dit proces is uitvoerig overleg geweest met parochie 
Maria Sterre der Zee en hebben wij een gezamenlijk 
standpunt kunnen innemen namens de R.K. Kerk 
in Den Haag. Besloten is dat de financiële bijdrage 
aan het blad Kerk in Den Haag per 1 juli 2016 wordt 
beëindigd. Wij hebben dit standpunt zorgvuldig 
afgewogen.  

Bij het overwegen van de continuering van de drie 
projecten:

1. de Haagse Gemeenschap van Kerken

2. het Aandachtscentrum 

3. Kerk in Den Haag

zijn verschillende argumenten gewogen, waarbij 
de financiële argumenten een grote rol spelen. 
Zoals bekend, zijn de financiële perspectieven van 
onze parochie immers niet rooskleurig. Daarnaast 
is afgewogen in hoeverre onze parochie tot nu toe 
in staat is en in de toekomst zal kunnen zijn, bij 
het vervullen van een actieve rol in het blad Kerk 
in Den Haag. Dat bleek tot nu toe slechts beperkt 
te zijn en onze verwachting is niet dat dit zal 
veranderen. Onze bevinding is tevens, na navraag in 
alle geloofsgemeenschappen, dat het blad over het 
geheel genomen steeds minder wordt gelezen. Het 
blijft uiteraard mogelijk een postabonnement op 
het blad te nemen of het blad mee te nemen uit de 
bibliotheek. 

Bovendien is bezien op welke manier de R.K. 
parochies Maria Sterre der Zee en de Vier 
Evangelisten verder invulling willen geven aan de 
oecumenische samenwerking. Daarbij is gekozen dat 
onze parochies een vooraanstaande rol vervullen 
in de Haagse Gemeenschap van Kerken en haar 
inzet zal vergroten voor het Aandachtscentrum, 
als dé plaats voor oecumenische presentie in de 
binnenstad. 

Inmiddels is er een eerste, positief contact geweest 
met het bestuur van het Aandachtscentrum, en 
een afvaardiging van de besturen van Maria Sterre 
der Zee en onze parochie. Het Aandachtscentrum 
is ontstaan in 1983 uit een initiatief van de kerken 

Van het bestuur
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in Den Haag. Dit wil de voorzitter ook graag zo 
houden om de onafhankelijkheid te waarborgen. De 
financiële basis moet daarom komen van de kerken 
uit Den Haag. Het Aandachtscentrum blijft daardoor 
laagdrempelig en is voor iedereen toegankelijk. 
Men kan er onder andere terecht voor een praatje, 
een kaars opsteken of een kopje koffie. Door het 
wegvallen van de Stadstichting Vliethaghe zullen 
de twee R.K. parochies in Den Haag de financiële 
verplichting ten aanzien van het Aandachtscentrum 
van de Stadstichting Vliethaghe, in ieder geval voor 
het jaar 2016, overnemen. 

We vertrouwen erop hiermee een goede weg in te 
slaan om op actieve wijze vorm te blijven geven aan 
oecumenische samenwerking in Den Haag.

Namens het parochiebestuur, Ineke Brizee, secretaris

Het was zondag 24 januari 2016 een inspirerende 
vormselviering in de Titus Brandsma 
geloofsgemeenschap.

Pater Dries van den Akker s.j. vertelde aan de 
17 vormelingen en hun familie, vrienden en 
medeparochianen over de manier om te leven, zoals 
Christus het heeft bedoeld. Het goede doen en het 
kwade laten. En iedereen zal het op zijn of haar wijze 
doen, want we zijn, of hand, of voet, of oor, of oog 
van het lichaam van Christus.

Om deze weg goed te kunnen gaan, werden de 
vormelingen gezalfd met Chrisma, teken van de 
Heilige Geest. En werden hun de handen opgelegd 
door hun ouders, als teken van ondersteuning.

Het koor Connection zorgde voor prachtige muziek, 
waaronder de Hymne voor het Heilig Jaar van 
Barmhartigheid.

Vormselviering, een terugblik

En ook de vormelingen 
toonden hun talenten 
met viool- en pianospel 
en niet te vergeten ook 
de zang.

We hopen elkaar 
in de toekomst nog 
regelmatig te zien in de 
kerk, ook met andere 
activiteiten, zoals die 
van M25.

Maar natuurlijk staat 
de Vuurdoop op 14 
mei, in de kathedraal van Rotterdam, zeker op het 
programma!!

Engeline van de Ark
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Op zondag 7 februari werden veertien 
communicanten, waarvan twee uit de Pastoor van 
Ars, aan de overige parochianen voorgesteld in de 
geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen.

De meeste communicanten en hun ouders 
worden sinds begin november vorig jaar op de 
zondagen twee keer per maand begeleid door drie 
leerkrachten, een ouderbegeleider en diaken Jos van 
Adrichem.

Na een processie met hun doopkaarsen werden de 
kinderen actief geprikkeld tijdens deze viering.

“Vissers van mensen zal ik van jullie maken.” Dat 
zei Jezus tegen de eerste leerlingen. Verbaasd 
waren zij, daar op dat strand met hun netten vol 
vis. Pater Richard herhaalde deze woorden uit het 
Evangelie tegen de kinderen die in juni voor het 
eerst de heilige communie gaan ontvangen. Pater 
Richard liet zien dat ze al aardig op weg zijn met de 
voorbereiding op die grote dag. Marijke, Wiktoria, 
Nadia, Michael, Marcel, Maks, Jimmen, Kuba, 
Jeremiasz, Oliwier, Darian, Igor, Luka en Tim deden 
het net vol met grote vissen. Zo laten zij weten dat 
ze er graag aan mee willen doen. Tegen het eind 
van de viering namen de communicanten alvast een 
plaats in bij de misdienaars of bij het koor. Daarmee 
laten zij zien dat het hen menens is. Wij heten hen 
van harte welkom.

Anja de Kok, werkgroep Eerste Heilige Communie 
Maria van Eik en Duinen

Voorstellingsviering communicanten 
Maria van Eik en Duinen en Pastoor 
van Ars
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Na de sluiting van R.K. Stichting de 
Boskant, is er een doorstart gemaakt met het 
aanbod van ‘geloofszaken’ bij DEZINNEN, een 
katholieke netwerkorganisatie. Theo Wierema is 

het boegbeeld bij DEZINNEN. 
Hij zet zich in om de rijkdom 

van onze christelijke traditie toegankelijk te maken 
voor een breed publiek. Daar horen ook mensen bij 
die niet of nauwelijks bezig zijn met het christelijk 
geloof, maar zich wel erdoor willen laten verrassen 
of inspireren. Via een eigen website (www.dezinnen.
nl) of de Facebookpagina info@dezinnen.nl is 
actuele informatie beschikbaar met betrekking tot 
het aanbod. Regelmatig terugkerende programma’s 
zijn inspiratieavonden aan de hand van boeken of 
films, een schrijfcafé voor vrouwen en de Bijbel 
leesactiviteit. Hieronder volgt een kleine greep uit 
het aanbod:

Maandag 9 mei, 19.30-21.00 uur:  
Christen zijn in de praktijk.  
Gratis toegang. Locatie: Christus Triomfatorkerk.

Dinsdag 17 mei, 19.30-21.00 uur:  
Waar draait het om als je Christen bent?  
Op deze avond spreekt de bekende 
theoloog Timothy Radcliffe, 
voormalig internationaal 
Overste van de Dominicaner 
Orde, over de betekenis van 
christen-zijn in een steeds 
veranderde cultuur, in het Westen 
en daarbuiten…  
Voertaal: Engels.  
Locatie: Christus Triomfatorkerk.

DEZINNEN richt zich ook buiten de grenzen van 
het eigen geloof. Dat gebeurt op woensdag 20 
april, 19.30-21.00 uur, met de lezing door Arnold 
Yasir Mol (Universiteit Leiden), met als titel: “De 

rijkdom van de islamitische 
cultuur.” Hij gaat o.a. in op 
de invloed van de vroege 
islam op de Europese 
cultuur. In een tijd waarin 
steeds meer mensen met 
een islamitisch achtergrond 

Op zoek naar be(ZIN)ning en 
Inspiratie:
DEZINNEN, katholiek netwerk voor 
inspiratie en dialoog

Als onderdeel van het preventiebeleid sluit de 
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland met de 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan bij een brede 
maatschappelijke tendens om goede waarborgen 
te geven voor de omgang met kinderen en 
jongeren, mensen in kwetsbare situaties, omgang 
met vertrouwelijke gegevens, met geld en/of met 
goederen. 

Onze Parochie de Vier Evangelisten onderschrijft dit 
belang.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw 
gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor 
het vervullen van een specifieke taak of functie in 
de samenleving. Wij zullen voor die vrijwilligers 
die in onze parochie werken met een of meerdere 
genoemde doelgroepen een VOG aanvragen. U hoeft 
zelf geen actie te ondernemen en er zijn voor u geen 
kosten aan verbonden.

In de loop van 2016 wordt met u contact 
opgenomen door Ineke Brizee. De parochie vraagt 
de VOG daarna voor u aan.

Heeft u vragen over de VOG? Neem dan contact 
op met het centraal parochiesecretariaat CPS, 
tel. 308 04 14 of cps@rkparochiedevierevangelisten.
nl.

Namens de werkgroep vrijwilligersbeleid,  
Willem Brizee

hun weg proberen te zoeken in onze samenleving 
via integratie, is het van belang kennis te nemen 
van de rijkdom die beide tradities elkaar te bieden 
hebben. Locatie: Christus Triomfatorkerk. Van harte 
aanbevolen.

Duncan Wielzen, pastoraal werker 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
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Op 4 mei wordt er wederom een oecumenische 
herdenkingsdienst gehouden in de kerk van de 
geloofsgemeenschap van Maria van Eik en Duinen 
aan de Loosduinse Hoofdstraat 4 in Loosduinen. 
Voorafgaand aan de kranslegging bij het 
bevrijdingsmonument, kunt u de dienst van gebed, 
meditatie en zang bijwonen. Zoals ieder jaar zal 
er achterin de kerk weer een krans liggen, waarin 
u uw kaartje met uw vredeswens kunt steken. De 
kerkdeuren gaan die avond om 19.00 uur open 
en de dienst begint om 19.30 
uur. Tegen 20.00 uur lopen we 
onder het klokgelui naar het 
bevrijdingsmonument. De krans 
die wordt meegedragen, zal 
na de twee minuten stilte bij 
het monument worden gelegd. 
Wij hopen u weer te mogen 
begroeten! 

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

Paus Franciscus heeft 
gezegd: “We moeten 
ons allemaal afvragen: 
ervaart degene die ons 
in ons leven ontmoet de 
warmte van het geloof? Ziet hij op ons gezicht de 
vreugde omdat we Christus ontmoet hebben?” Die 
benadering van het geloof vindt men onder andere 
bij de nieuwe bewegingen binnen de katholieke 
kerk. Cursillo is daar één van. Paus Franciscus zei: 
“De nieuwe evangelisatie betekent: in het hart en 
in de geest van onze tijdgenoten het geloofsleven 
wakker schudden...” en dat is precies wat Cursillo wil 
bereiken! 

Dat hij blij is met Cursillo vertelde Paus Franciscus 
vorig jaar op de Europese bijeenkomst van Cursillo 
in Rome. Hij zei: “De kerk groeit niet door bekeren 
maar door getuigenis, en dat is wat jullie in Cursillo 
doen: getuigen!” Hij moedigde ons aan om het vuur 
en enthousiasme van Cursillo levend te houden 
en de werken van Barmhartigheid in de praktijk te 

4 Mei Dodenherdenking in 
Loosduinen

Paus Franciscus is 
blij met Cursillo!

brengen. Op deze foto ontmoet onze voorzitter (één 
van onze medeparochianen) Paus Franciscus.

Maar wat is Cursillo dan?
Het is een kleine geloofscursus van maar drie 
dagen. Niet vol theorie maar vol ervaringen en 
ontmoetingen met de Heer. De Paus heeft gezegd: 
“Wat betekent evangeliseren? Gewoon vol vreugde 
bewijzen wat we zijn en wat we geloven.” Dat is 
Cursillo! Door eigen ervaringen te delen in een sfeer 
van vertrouwen kan de heilige Geest Haar werk 
doen. En dat blijkt wel: veel deelnemers vertellen 
dat ze verrijkt naar huis gaan.

Kom zelf een Cursilloweekend ervaren! 

Wanneer: 
vanaf 26 mei (17.00 uur) t/m 29 mei 2016 (14.00 uur)

Waar: 
Bezinningscentrum Emmaus,  
Udenhoutseweg 15, Helvoirt

Opgeven: 
info@cursillo.nl of 0164-673976

Meer informatie: 
www.Cursillo.nl, maar u kunt het natuurlijk ook aan 
mij vragen: Martha Vermeulen-Flachs (070-3259985)

Martha Vermeulen-Flachs
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Op donderdag 24 maart is in de Emmaus dagkapel, 
aansluitend aan de viering van de plechtigheden 
van Witte Donderdag, een nachtwake tot 6.00 uur 
vrijdagochtend. De wake in de nacht naar Goede 
Vrijdag is in stilte, afgewisseld met zang en gebed. 
Steeds is een lid van het pastoraal team of het 
bestuur aanwezig, wie wil sluit zich er in stilte bij 
aan. Het aanbod van de nachtwake is een antwoord 
op de vraag van de Heer in de uren van het verraad.

Tijdens de nachtwake bij onze lieve Heer, in het 
heilig Brood in de monstrans, willen we inderdaad 
bij Hem blijven en bidden voor allen die om welke 
reden dan ook het leven als een ‘duistere nacht’ 
ervaren. We waken daarom bij Christus, onze 
Heer en bij zovele anderen. Gedurende de gehele 
nachtwake zijn er boekjes beschikbaar bestemd voor 
persoonlijke meditatie of bezinning.

De  nachtwake wordt afgesloten met een Woord en 
Gebedsdienst. Aansluitend is er een sober ontbijt 
voor de aanwezigen.

Informatie: Emmaus secretariaat: 070 - 3665562

Peter The

„Konden jullie dan niet één uur 
wakker blijven met mij?” (Mt 26,40)

Na succesvolle bijeenkomsten in de afgelopen jaren 
willen wij (werkgroep Diaconie, voorheen, Kerk 
en Samenleving) wederom dit jaar een gezellige 
paaslunch voor u organiseren.

De lunch zal zijn op maandag 28 maart 
(tweede paasdag) van 12.00 – ±14.30 uur in de 
Emmausgeloofsgemeenschap aan de Leyweg en is 
bedoeld voor alle parochianen van de parochie. 

Na afloop van de lunch vragen wij om een vrijwillige 
bijdrage.

Eind februari kon u in de nieuwsbrief lezen hoe en 
waar u zich op kan geven.

Zorg dat u zich op tijd opgeeft er is plaats voor 
maximaal 55 personen.

Anja de Bruijn, 
(werkgroep Diaconie, voorheen, Kerk en Samenleving)

Paaslunch
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liturgisch rooster Emmaus

E: Eucharistieviering,  W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering

Dag Datum Bijzonderheid Tijdstip type Voorganger Koor

wo 16 mrt 10.00 uur E Dernee

za 19 mrt Palmzondag 13.00 uur E Lobo Leonardo Valiante

zo 20 mrt Palmzondag 10.00 uur E Dernee Kinderkoor 
Carolien Tan/Barnabas

wo 23 mrt Boeteviering 10.00 uur B Kuhlmann

do 24 mrt Witte Donderdag 
Paastriduum

19.00 uur E Dernee Emmauskoor 
Barnabas

vr 25 mrt Goede Vrijdag, Kruisweg 
Goede Vrijdag, Plechtigheden

15.00 uur 
19.00 uur

Werkgroep 
Dernee

 
VocAnimo

za 26 mrt Paaswake 21.30 uur   E  Dernee en 
Kuhlmann

Phoenixkoor, Vlasveld

zo 27 mrt Pasen Hoogfeest 10.00 uur   E  Pex Emmauskoor, Barnabas

ma 28 mrt Tweede Paasdag 
Gezamenlijke  Viering

10.00 uur E Allen Emmauskoor, Barnabas

wo 30 mrt Emmausfeest 10.00 uur E Dernee Gelegenheidskoor en 
van Aken

za 2 apr 2e Zondag van Pasen 13.00 uur   E  Dernee Leonardo Valiante

zo 3 apr 2e Zondag van Pasen 10.00 uur E Pex Emmauskoor, Barnabas

wo 6 apr  10.00 uur E Dernee Gelegenheidskoor

za 9 apr 3e Zondag van Pasen 13.00 uur E van Waasdijk Leonardo Valiante

zo 10 apr 3e Zondag van Pasen 10.00 uur W&C Kuhlmann Phoenixkoor, Vlasveld

wo 13 apr 10.00 uur E Dernee

za 16 apr 4e Zondag van Pasen 13.00 uur  W&C van Adrichem Leonardo Valiante

zo 17 apr 4e Zondag van Pasen 10.00 uur   E  Lobo Emmauskoor, Barnabas

wo 20 apr 10.00 uur E Dernee

za 23 apr 5e Zondag van Pasen 13.00 uur   E  Lobo Leonardo Valiante

zo 24 apr 5e Zondag van Pasen 10.00 uur  E Dernee Kinderkoor, Carolien 
Tan en Stephan Tio

wo 27 apr 10.00 uur E Dernee

za 30 apr 6e Zondag van Pasen 13.00 uur   E  Dernee Leonardo Valiante

zo 1 mei 6e Zondag van Pasen 10.00 uur  E Pex Emmauskoor

wo 4 mei Dodenherdenking 10.00 uur E Dernee gelegenheidskoor

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
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do 5 mei Hemelvaartsdag Hoogfeest 10.00 uur   E  Dernee Emmauskoor

za 7 mei 7e Zondag van Pasen 13.00 uur  
Dernee

E Dernee Leonardo Valiante

zo 8 mei 7e Zondag van Pasen 10.00 uur   E  Lobo Phoenixkoor, Vlasveld

wo 11 mei 10.00 uur E Dernee

za 14 mei Pinksteren  Hoogfeest 13.00 uur   E  Dernee Leonardo Valiante

zo 15 mei Pinksteren  Hoogfeest 10.00 uur  E Dernee Emmauskoor, Barnabas

ma 16 mei Tweede Pinksterdag Gezamenlijke Viering Maria van Eik en Duinen

wo 18 mei 10.00 uur E Dernee

za 21 mei H. Drie Eenheid Hoogfeest 13.00 uur  E Lobo Leonardo Valiante

zo 22 mei H. Drie Eenheid Hoogfeest 10.00 uur   W&C Kuhlmann Emauskoor, Barnabas

wo 25 mei 10.00 uur E Dernee

za 28 mei Sacramentsdag Hoogfeest 13.00 uur   E  Dernee Leonardo Valiante

zo 29 mei Sacramentsdag Hoogfeest 
1e Communie

10.00 uur Dernee Kinderkoor, Carolien 
Tan en Stephan Tio

wo 1 jun 10.00 uur E Dernee

za 4 jun 10e Zondag door het Jaar 13.00 uur   E  van Waasdijk Leonardo Valiante

zo 5 jun 10e Zondag door het Jaar 10.00 uur  E Pex Emmauskoor, Barnabas

wo 8 jun 10.00 uur E Dernee Gelegenheidskoor

za 11 jun 11e Zondag door het Jaar 13.00 uur  E Van Waasdijk Leonardo Valiante

zo 12 jun 11e Zondag door het Jaar 10.00 uur   W&C  van Adrichem Phoenixkoor 
Vlasveld

wo 15 jun 10.00 uur E Dernee

za 18 jun 12e Zondag door het Jaar 13.00 uur  E Lobo Leonardo Valiante

zo 19 jun 12e Zondag door het Jaar 10.00 uur   E  Lobo Emmauskoor, Barnabas

wo 22 jun 10.00 uur E Dernee

za 25 jun 13e Zondag door het Jaar 13.00 uur   E  Van Waasdijk Leonardo Valiante

zo 26 jun 13e Zondag door het Jaar 10.00 uur   E  van Waasdijk Kinderkoor, Carolien 
Tan en Barnabas

wo 29 jun 10.00 uur E Dernee

za 2 jul 14e Zondag door het Jaar 13.00 uur   E  Lobo Leonardo Valiante

zo 3 jul 14e Zondag door het Jaar 10.00 uur  E Lobo Emmauskoor 

wo 6 jul 10.00 uur E Dernee Gelegenheidskoor

za 9 jul 15e Zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee

zo 10 jul 15e Zondag door het jaar 10.00 uur E Dernee
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liturgisch rooster Maria van Eik en Duinen

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

Dag Datum Bijzonderheden tijdstip Type Voorganger Koor

do 24 mrt Witte Donderdag 
Paastriduum

19.00 uur Groenewegen en  
van Adrichem

Dameskoor

vr 25 mrt Goede Vrijdag Kruisweg 15.00 uur van Adrichem en  
van der Lans

cantorij de Vier 
Evangelisten

vr 25 mrt Goede vrijdag, plechtigheden 19.00 uur Lobo cantorij de Vier 
Evangelisten

za 26 mrt Paaswake 21.00 uur van Waasdijk en  
van Adrichem

Deo Sacrum

zo 27 mrt Hoogfeest van Pasen 10.00 uur Lobo en Kuhlmann Deo Sacrum

ma 28 mrt Tweede Paasdag Gezamenlijke viering in Emmauskerk

za 2 apr 2e Zondag van Pasen 13.00 uur Lobo Samenzang

zo 3 apr 2e Zondag van Pasen 
Kinder- en gezinsviering

10.00 uur Dernee Gezinskoor

za 9 apr 3e Zondag van Pasen 13.00 uur van Paassen Gezinskoor

zo 10 apr 3e Zondag van Pasen 10.00 uur Lobo Deo Sacrum

za 16 apr 4e Zondag van Pasen 13.00 uur Lobo Samenzang

zo 17 apr 4e Zondag van Pasen 10.00 uur W&C van Adrichem Cantor

za 23 apr 5e Zondag van Pasen 13.00 uur Dernee Gezinskoor

zo 24 apr 5e Zondag van Pasen 10.00 uur Pex Deo Sacrum

za 30 apr 6e Zondag van Pasen 13.00 uur Lobo Samenzang

zo 1 mei 6e Zondag van Pasen 10.00 uur W&C Kuhlmann Gezinskoor

wo 4 mei Dodenherdenkingsdienst 19.30 uur Oecumenische 
werkgroep

Samenzang

do 5 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur Lobo Dameskoor

za 7 mei 13.00 uur Lobo samenzang 

zo 8 mei Moederdag 10.00 uur Pex Deo Sacrum

za 14 mei Hoogfeest van Pinksteren 13.00 uur Lobo gezinskoor 

zo 15 mei Hoogfeest van Pinksteren 10.00 uur Lobo Deo Sacrum

ma 16 mei Tweede Pinksterdag, 
gezamenlijke viering

10.00 uur Allen Deo Sacrum

za 21 mei Heilige Drie Eenheid 13.00 uur W&C van der Lans Gezinskoor

zo 22 mei Heilige Drie Eenheid 10.00 uur Groenewegen cantor 

E: Eucharistieviering,  W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering
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za 28 mei Sacramentsdag 13.00 uur Lobo Samenzang

zo 29 mei Sacramentsdag 10.00 uur van Waasdijk Herenkoor

za 4 jun 10e Zondag door het Jaar 13.00 uur Dernee Samenzang

zo 5 jun 10e Zondag door het Jaar 
1e H. Communie

10.00 uur Lobo Gezinskoor en 
VocAnimo

za 11 jun 11e Zondag door het Jaar 13.00 uur Lobo Gezinskoor 

zo 12 jun 11e Zondag door het Jaar 10.00 uur Pex Deo Sacrum

za 18 jun 12e Zondag door het Jaar 13.00 uur W&C van der Lans Samenzang 

zo 19 jun 12e Zondag door het Jaar 
Vaderdag

10.00 uur Groenewegen Cantor

za 25 jun 13e Zondag door het Jaar 13.00 uur Lobo Gezinskoor 

zo 26 jun 13e Zondag door het Jaar 10.00 uur W&C van Adrichem Deo Sacrum

liturgisch rooster Pastoor van Ars

E: Eucharistieviering,  W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering

Dag Datum Bijzonderheid Tijd TYPE Voorganger Koor

di 22 mrt Boeteviering  
privébiecht

19.00 uur B Kuhlmann 
Pater Richard

Parochiekoor.

do 24 mrt Witte Donderdag 
Paastriduum

19.00 uur Lobo en Kuhlmann Parochiekoor

vr 25 mrt Goede Vrijdag, 15.00 uur Lobo Leo Hartman

za 26 mrt Paaswake 21.30 uur Lobo Parochiekoor

zo 27 mrt Hoogfeest van Pasen 10.30 uur van Waasdijk en  
van Adrichem

Gemengd Koor Cantate 
Domino

ma 28 mrt Tweede Paasdag Gezamenlijke viering in Emmauskerk

za 2 apr 2e Zondag van Pasen 19.00 uur Lobo

zo 3 apr 2e Zondag van Pasen 10.30 uur Lobo NN

za  9 apr 3e Zondag van Pasen 19.00 uur Lobo

zo 10 apr 3e Zondag van Pasen 10.30 uur van Waasdijk Connection

za 16 apr 4e Zondag van Pasen 19.00 uur Berger

Donderdag 10.00 uur viering in Tabita, Mozartlaan 280

Zondag 10.30 uur viering

Zaterdag 19.00 uur viering

Na iedere viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee
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zo 17 apr 4e Zondag van Pasen 10.30 uur  Berger Phoenix

za 23 apr 5e Zondag van Pasen 19.00 uur Lobo

zo 24 apr 5e Zondag van Pasen 10.30 uur W&C Kuhlmann Parochiekoor.

za 30 apr 6e Zondag van Pasen 19.00 uur Berger

zo 1 mei 6e Zondag van Pasen 10.30 uur Dernee NN

do 5 mei Hemelvaartsdag 10.30 uur Berger Parochiekoor

za 7 mei 7e Zondag van Pasen 19.00 uur Lobo

zo 8 mei 7e Zondag van Pasen 10.30 uur W&C van Adrichem NN

za 14 mei Pinksteren  Hoogfeest 19.00 uur Berger

zo 15 mei Pinksteren  Hoogfeest 10.30 uur Berger Phoenix

ma 16 mei Tweede Pinksterdag Gezamenlijke Viering Maria van Eik en Duinen

za 21 mei H. Drie Eenheid Hoogfeest 19.00 uur Lobo

zo 22 mei H. Drie Eenheid Hoogfeest 10.30 uur Lobo Parochiekoor

za 28 mei Sacramentsdag Hoogfeest 19.00 uur Lobo

zo 29 mei Sacramentsdag 10.30 uur Lobo Connection

za 4 jun 10e Zondag door het Jaar 19.00 uur Berger

zo 5 jun 10e Zondag door het Jaar 10.30 uur W&C Kuhlmann NN

za 11 jun 11e Zondag door het Jaar 19.00 uur Lobo

zo 12 jun 11e Zondag door het Jaar 19.00 uur van Waasdijk Connection

za 18 jun 12e Zondag door het Jaar 19.00 uur Berger 

zo 19 jun 12e Zondag door het Jaar 10.30 uur Berger Phoenix

zo 25 jun 13e Zondag door het Jaar 19.00 uur Lobo

zo 26 jun 13e Zondag door het Jaar 10.30 uur Lobo. Parochie Koor
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liturgisch rooster Titus Brandsma

Dag Datum Bijzonderheid tijd Voorganger Koor

zo 20 mrt Palmzondag 9.30 uur W&G Wielzen  

zo 20 mrt Palmzondag 11.30 uur E Pex Caritaskoor

Do 24 mrt Witte Donderdag 19.00 uur E Pex VocAnimo

Vr 25 mrt Goede Vrijdag 15.00 uur Werkgroep Caritaskoor

Vr 25 mrt Goede Vrijdag 19.00 uur Werkgroep

Za 26 mrt Paaswake 21.30 uur E Pex VocAnimo

zo 27 mrt Pasen Hoogfeest 10.30 uur E Dernee Titus Brandsmakoor

Ma 28 mrt Tweede Paasdag Gezamenlijke viering in Emmauskerk

zo 3 apr  2e Zondag van Pasen 10.30 uur W&C Kuhlmann Titus Brandsmakoor

zo 10 apr  3e Zondag van Pasen 10.30 uur  E Dernee VocAnimo

zo 17 apr  4e Zondag van Pasen 10.30 uur E Pex Caritaskoor

zo 24 apr  5e Zondag van Pasen 10.30 uur E Lobo Titus Brandsmakoor

zo 1 mei  6e Zondag van Pasen 10.30 uur E Lobo Titus Brandsmakoor

Do 5 mei Hemelvaart 10.30 uur E Pex Caritaskoor

zo 8 mei  8e Zondag van Pasen 10.30 uur E Dernee VocAnimo

zo 15 mei Pinksteren 10.30 uur E Pex Caritaskoor

Ma 16 mei Tweede Pinksterdag Gezamenlijke viering Maria van Eik en Duinen

zo 22 mei H. Drie Eenheid Hoogfeest 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor

zo 29 mei  Sacramentsdag Hoogfeest 10.30 uur W&C Kuhlmann Titus Brandsmakoor

zo 5 jun 10e Zondag door het Jaar 
Eerste Heilige Communie

10.30 uur E Dernee Kinderkoor

zo 12 jun  11e Zondag door het Jaar 10.30 uur E Lobo VocAnimo

zo 19 jun  12e Zondag door het Jaar 10.30 uur W&C Van Adrichem Caritaskoor

zo 26 jun 13e Zondag door het Jaar 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor

E: Eucharistieviering,  W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering

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
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Voor het geval u in het weekend van 11 en 12 juni 
niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te 
komen, maar toch uw bijdrage wilt leveren aan 
deze tijdcollecte, kunt u het tijdcollectebriefje 
dat u bij deze Spirit vindt, invullen en 
inleveren bij het secretariaat van één van onze 
geloofsgemeenschappen. 

Tip voor een activiteit met een groep
Mocht u, los van deze tijdcollecte, een keer met een 
groep (leden van een club of collega’s van het werk) 
een praktische of sociale activiteit willen uitvoeren, 
dan kan stichting Present daar samen met u invulling 
aan geven. Bij mijn vorige werkgever hebben wij 
eens, in plaats van een afdelingsuitje, met collega’s 
een praktisch karwei uitgevoerd en dat werkte zeker 
bevorderend voor de saamhorigheid op de afdeling. 
U kunt zich als groep (van minimaal 5 personen), 
voor een dagdeel vrijwilligerswerk aanmelden via 
projecten@presentdenhaag.nl. Vermeld hierbij het 
aantal mensen in de groep en of u een voorkeur 
heeft voor het uitvoeren van een sociaal of praktisch 
project. Een medewerker van stichting Present Den 
Haag neemt dan spoedig contact met u op en zal 
zorgen voor de organisatie en begeleiding van het 
project. Voor meer informatie over stichting Present, 
kijk op www.presentdenhaag.nl of neem contact op 
via het telefoonnummer 070 - 369 65 40.

diaken Jos van Adrichem
(foto’s zijn afkomstig van de website van stichting Present Den Haag)

Aan het eind van de vieringen in het weekend 
van 11 en 12 juni houden we bij de vier 
geloofsgemeenschappen van onze parochie een 
zogenaamde tijdcollecte. Door middel van een 
tijdcollectebriefje kunt u zich dan aanmelden 
om mee te werken aan een sociale of praktische 
activiteit die we in september 2016 zullen gaan 

uitvoeren voor medemensen in Den Haag die zich in 
een kwetsbare positie bevinden. Denk bijvoorbeeld 
aan mensen die financieel minder draagkrachtig 
zijn, een slechte gezondheid hebben of lijden aan 
eenzaamheid. Deze tijdcollecte organiseren we in 
samenwerking met stichting Present Den Haag. De 
missie van deze stichting is het slaan van een brug 
tussen mensen die hulp willen bieden en mensen die 
daarmee geholpen kunnen worden. 

Tijdcollectebriefje
Op het tijdcollectebriefje kunt u aangeven of u mee 
wilt werken aan een praktisch of een sociaal project. 
Een praktisch project is bijvoorbeeld het verven van 
een woonkamermuur in de verwaarloosde woning 
van een bijstandsmoeder. Bij een sociaal project 
kunt u denken aan gezellig een kopje koffie drinken 
en wandelen met eenzame ouderen of wellicht een 
maaltijd bereiden met en voor dak- en thuislozen. 
Nadat de ingevulde tijdcollectebriefjes zijn 
ingezameld, zal stichting Present passende projecten 
organiseren voor beide soorten (praktische en 
sociale) activiteiten die we dan in groepen op 
een aantal dagen/avonden in september zullen 
uitvoeren. Op het tijdcollectebriefje zijn de data 
vermeld, zodat u zich gericht voor een bepaalde 
datum of meerdere data kunt aanmelden. Door onze 
inzet kunnen we mensen in een kwetsbare positie in 
Den Haag een stap naar vooruitgang bieden. 

Stel een dagdeel vrije tijd ter 
beschikking om in september een 
ander te helpen
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de manier hoe mensen met elkaar omgaan, hoe 
kinderen worden opgevoed, hoe onderwijs wordt 
gegeven, hoe werksfeer wordt gecreëerd, hoe 
mensen omgaan met hulpbehoevenden en met 
ziekte en sterven van mensen.

De huidige praktiserende katholieken zien al jaren 
dat noodgedwongen kerkgebouwen gesloten en ook 
afgebroken worden. Dat is een triest gegeven. Eens 
werd een afvaller met de vinger nagewezen en wat 
zijn houding betreft in de verdediging gedwongen. 
Wat vaak resulteerde in een onnozele verklaring, die 
bijvoorbeeld bestond uit: “ik mag de huidige pastoor 
niet”. Zo iemand kwam dan, nadat zo’n pastoor op 
een gegeven moment stierf of werd overgeplaatst, 
nooit meer terug in de kerk. Vreemd!

Nu is het andersom, want de katholiek zit in 
de verdedigende positie. Hij wordt oh zo vaak 
geconfronteerd met de verschillende mistoestanden 
uit het verleden in kloosters, kostscholen en zelfs 
pastorieën. Is hier verdediging mogelijk?

Bij conflicten en oorlog wordt oh zo dikwijls 
opgemerkt: het gaat altijd over strijd van christenen 
en moslims! Kunnen we dit tegenspreken?

Het stemt ons tot nadenken en ik nijg naar de 
constatering dat ons beperkt verstand ophoudt te 
bestaan na ons overlijden en dat het pas daarna de 
enige mogelijkheid geeft tot vrede. Dat vingertje 
naar religie irriteert mij en daarom houd ik het liever 
op rassenstrijd. Is bijvoorbeeld de oorspronkelijke 
mens van blank naar gekleurd geëvalueerd of 
andersom van gekleurd naar blank? Onbelangrijk 
wellicht, want belangrijker is te constateren hoeveel 
eeuwen er nodig zijn geweest om dit proces zijn 
gang te laten gaan. Wat stelt dan bijvoorbeeld 2000 
jaar Christendom voor?

Kees de Ridder

Als ik een sporter en met name een voetballer uit 
Zuid-Amerika het veld zie betreden om dan een 
kruisje te slaan en vervolgens zijn duimen te kussen, 
dan denk ik: hé, daar heb je zo’n mede-katholiek, 
die in onze ogen iets vreemd doet. Nog vreemder 
zijn de kushandjes naar de grond (imitaties van de 
paus?), die zij betreden en na een doelpunt zien 
we weer dat kruisje en het hoofd vaak opheffend 
naar boven. Dat laatste doen ook de islamitische 
spelers en dan denk ik: hé, dat is een overeenkomst 
tussen beide religies. Alleen snap ik dan niet 

dat die religies geen gelijke tred houden met de 
wetenschap van de ruimtevaart. Sindsdien weet 
toch iedereen dat de hemel geen plek is, die zich 
boven ons hoofd bevindt. Het geloof in het bestaan 
van het hiernamaals hoeft er niet onder te lijden, 
maar wij katholieken uit Noord-Europa kiezen voor 
een andere vorm in ons voorstellingsvermogen. Ik 
heb nog nooit Nederlandse Katholieke kerkgangers 
gezien, die al of niet gecombineerd met een gebed 
naar boven kijken. Een protestant heb ik het weleens 
zien doen tijdens de begrafenis van zijn zoontje. Met 
een Bijbeltekst of een gebed tijdens het neerdalen 
van de kist met het stoffelijk overschot, hief hij zijn 
armen omhoog met de woorden: “we zien elkaar 
eens terug”. Ik verwacht persoonlijk dat er een 
hiernamaals zal zijn, maar ik kan niet meegaan met 
het idee (meer is het niet) dat we elkaar daar dan 
terug zullen zien. Ik vind dit een typisch menselijk 
verlangen, voorgesteld met ons beperkt verstand. Na 
ons overlijden verwacht ik wel dat die beperking zal 
zijn opgeheven en dat betekent tegelijkertijd, dat we 
er ons geen voorstelling van kunnen maken. Doe dat 
dan ook niet!

Onlangs hoorde ik iemand opmerken dat het 
geloof, zonder het verstand te gebruiken, zuiver 
een gevoelskwestie is. Eerlijk gezegd sta ik hier niet 
dagelijks bij stil, want eerder sta ik stil bij vooral 

Hier en nu en het hiernamaals
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             Dames- & Heren 

 Kapper zonder afspraak 

Natascha Jutte-Bleumer 
Dalerveenstraat 46
2545 NE Den Haag
T: 070 - 369 52 46 
E: info@loopopwolken.nl
I:  www.loopopwolken.nl

Jong, oud, ziek of gezond iedereen is welkom!

Provoet lidnr. 304105
Kwaliteitsregistratie
voor pedicurenr. 7126
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Centrum Vronesteyn biedt ruimte aan diaken- en 
priesterstudenten die zich willen vormen om later 
als diaken of priester het gelaat van de barmhartige 
Vader te kunnen uitdragen. Barmhartigheid is de 
kern van ons christen-zijn. Bijzonder in het heilig Jaar 
van de Barmhartigheid zal deze oproep ons brengen 
bij de kern van ons ambt als diaken en priester.’ zegt 
rector Walter Broeders.

De priester- of diakenstudent komt naar Vronesteyn 
voor de menselijke vorming, de geestelijke vorming, 
de intellectuele vorming en de pastorale vorming. In 
Vronesteyn is ook aandacht voor de gebedstijden in 
de kapel, het met elkaar vieren van de eucharistie, 
gesprekken met elkaar aan tafel, ontmoetingen 
met mensen vanuit Kerk en samenleving, 
geloofsgesprekken, er is stilte en aandacht.

Het raam in de kapel dat door Mgr. Van den Hende 

is gezegend toont Christus en de apostel Petrus. Het 
is een afbeelding van de roeping van Petrus, op de 
achtergrond zijn diens broers te zien die nog aan het 
vissen zijn. Jezus roept hen en zegt tegen Petrus: 
‘Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen 
vangen’. En ze laten alles in de steek om Hem te 
volgen (Luc.5). 

Word donateur
Priesters en diakens vormen op Vronesteyn is 
een gezamenlijke zorg van heel ons bisdom. De 
vitaliteit van de Kerk in het bisdom Rotterdam hangt 
in belangrijke mate af van de aanwezigheid van 
priesters en diakens ten dienste van allen in de Kerk. 
Het is nodig om hen vorming en opleiding te geven 
die passen bij dit bijzondere dienstwerk. De kosten 
hiervoor zijn hoog. Deze bedragen voor studie, 

Uw steun voor Vronesteyn
Geef de Kerk toekomst

personeel en onderhoud van het huis € 180.000 per 
jaar. 

Bij rector W. Broeders kunt u de gebedskaart 
‘Gebeden om roepingen’ aanvragen en zo met 
vele anderen, in parochie of privé, meebidden om 
roepingen in deze tijd. 

Ook uw gift is zeer welkom. Als donateur wordt 
u geïnformeerd en uitgenodigd bij speciale 
bijeenkomsten van Vronesteyn, zoals bijvoorbeeld 
een wijding of een donateursdag.

IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 ten name van 
Priester- en diakenopleiding Vronesteyn, Park 
Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

Meer informatie via www.vronesteyn.nl
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Geopend:

Na afloop van iedere viering en iedere 
zaterdag tegelijk met de kerkopenstelling

't Winkeltje
Voor al uw religieuze en derde wereldproducten

Gediplomeerd Pedicure: 
 

 

 
                  

             
 
 
 

 
 

        
 
         
 
 

Specialisatie diabetische voet. 
Behandeling ook bij u thuis. 
 
Pedicure praktijk 
Sandra te Boekhorst 
 
Jutphaasstraat 16 
2546 XZ Den Haag 
06-18 051 307 
* Behandeling volgens afspraak 
** Lid van branche organisatie Pro Voet 
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Op de  Filipijnen houdt men van traditie. En 
nergens is dat zo goed te merken als in de Kerk 
rond Pasen. Of eigenlijk in de Filipijnen rond Pasen. 
Want hoewel ook daar mensen zijn die kiezen voor 
een Paasvakantie in een Beach resort, is voor de 
gemiddelde Filippijn de Heilige week echt een week 
van devotie. 

Op Palmzondag wordt een mis gehouden waar een 
ieder een echte palmtak meeneemt om deze te laten 
zegenen. De Palmtak wordt mee naar huis genomen 
en boven de deur of het raam gehangen. Dit om 
demonen, of in ieder geval onweer buiten de deur te 
houden. 

  Palmpasen  

Op heilige woensdag zijn er vele processies die 
de Passie van Christus trachten uit te beelden. 
Deelnemers aan deze processie hoeven, een enkele 
uitzondering daargelaten, niet deel te nemen aan de 
grote processie van Goede vrijdag.

Alle processies zijn schitterend om te zien  en in elke 
processie gaan weken van voorbereiding vooraf. En 

als je er een ziet, weet je gelijk ook wat de oorsprong 
is van onze carnavalswagens .

Witte Donderdag luidt de start in van het 
Paastriduüm. Een periode die op de  Filipijnen 
wellicht de meest religieuze is van het hele jaar. 
Het zakelijk leven gaat op een laag pitje en voor de 
meeste  Filipijnen is dit het hoogtepunt van een 
lange periode van bezinning. 

Witte Donderdag begint met de mis van het Chrisma. 
Voor deze mis reizen de parochianen met hun 
pastoor mee naar de ochtendmis in de kathedraal. 
Dit geldt in het bijzonder voor diegenen die wonen 
in de grote bisdommen of in een aardsbisdom. 
Voor veel priesters is dit ook de dag waarop zij hun  
kerkelijke geloften hernieuwen.  Deze mis, waarbij 
de bisschop voorgaat, staat in het teken van het 
chrisma, de ziekenolie en de catechumenenolie en 
de pastoors van de afzonderlijke parochiën nemen 
na de dienst de oliën mee voor later gebruik.

De belangrijkste dienst is de laatste dienst voor 
Pasen. De mis van het Laatste Avondmaal. Hierbij 
wordt traditioneel het wassen van de voeten van 
de 12 apostelen nagespeeld, gevolgd door de 
sacramentsprocessie. Hierbij wordt een in een 
monstrans geplaatste hostie door de pastoor 
gedragen onder een hemel of baldakijn. Deze 
processie eindigt in het plaatsen van  de Monstrans 
op het hoofd altaar

.  Het Hoofdaltaar van de Kathedraal van Manilla.

Een van de belangrijkste tradities in de  Filipijnen 
is de Vista Iglesia. (Spaans voor kerkbezoek), ook 
wel bekend als het bezoek aan de zeven kerken. 
Op Witte Donderdag, na de dienst, bezoeken de 
gelovigen meerdere kerken, waar ze zullen bidden 
voor het hoofdaltaar.

Op Stille Zaterdag en Paaszondag bereikt de rust 
zijn hoogtepunt en zijn alle shopping malls (winkel 
centra) , alle restaurants en zelfs alle fastfood zaken 
op de  Filipijnen gesloten. Als je dat als buitenlander  

Paasfeest in de Filipijnen

  Goede Vrijdag Processie.
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Sinds 1 januari 2013 bestaat het bisdom Rotterdam 
uit twee vicariaten, het vicariaat Den Haag met dr. A. 
van der Helm als vicaris, en het vicariaat Rotterdam 
met vicaris drs. H. Egging. 

De bisschoppelijk vicarissen ontvingen in 2013 
hun benoeming (0.5 fte) voor de periode van drie 
jaar. Daarnaast zijn zij voor de helft van hun tijd 
werkzaam in het parochiepastoraat. Met ingang 
van 1 januari 2016 is drs. H. Egging opnieuw voor 
een periode van drie jaar beschikbaar voor de taak 
van vicaris van Rotterdam en als zodanig door de 
bisschop benoemd. 

Dr. A. van der Helm zal geen nieuwe termijn als 
vicaris aanvaarden omdat hem een taak wacht 
als docent kerkelijk recht aan de Katholieke 
Uuniversiteit van Leuven. Nu vanuit de Katholieke 
universiteit van Leuven een beroep wordt gedaan 
op Van der Helm als canonist en priester, heeft 
de bisschop bewilligd in deze nieuwe parttime 
opdracht (0.5 fte). Daarnaast blijft dr. Van der Helm 
werkzaam in het parochiepastoraat in Den Haag en 
bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene. 

Met ingang van 1 januari 2016 is vicaris-generaal dr. 
H. Verbakel als regiovicaris a.i. voor het vicariaat Den 
Haag aanspreekbaar. 

Vanaf 1 juli 2016 zal mgr. Verbakel de taak van vicaris 
generaal (0.4 fte) gaan delen met drs. T. Visser, die 
als pastoor in Dordrecht en omgeving werkzaam 
blijft (0.8 fte) maar vanaf de zomer tevens parttime 
(0.2 fte) beschikbaar is als tweede vicaris-generaal 
van de bisschop. 

Bisschop J. van den Hende hoopt over enige tijd 
opnieuw te kunnen voorzien in de benoeming van 
een regiovicaris voor het vicariaat Den Haag.

Benoeming vicarissen: 

voortgang en wisseling ter wille van 
continuïteit 

niet weet en je geen inkopen hebt gedaan om deze 
dagen door te komen, heb je een probleem, tenzij je 
jezelf net had voorgenomen een streng dieet te gaan 
volgen. Zelf woonde ik met Pasen in 2000 net twee 
maanden op de  Filipijnen en heb ik erg genoten van 
mijn ontbijt op tweede paasdag…

Niet alleen bedrijven sluiten hun deuren. De meeste 
lokale radio tv stations gaan uit de lucht, of wijzigen 
hun programmering, zodat ze alleen nog religieuze 
programma’s uitzenden. De Katholieke kerk bezit 
ook enige zenders. Deze  zenden toch al religieuze 
programma’s uit en hoeven daarom ook maar weinig 
aanpassingen te doen.

Vanuit Metro Manila, een stadsgewest zo groot als 
de provincie Utrecht, met ruim 12 miljoen inwoners, 
wordt door vele pelgrims en gelovigen in de heilige 
week een voettocht gehouden naar het 20 kilometer 
verderop gelegen Antipolo en dan in het bijzonder 
naar The Church of Our Lady of Peace and Good 
Voyage, sinds kort officieel een kathedraal.

Ook populair is de Kalbaryo, waar boven op een 
heuvel een prachtig wit kruis staat bovenaan een 
honderd treden tellende trap. Opmerkelijk is dat 
vooral jongeren graag deze pelgrimstocht maken.

De Filipijnen zijn uniek als het op het vieren van 
Christelijke feesten aankomt. Wie ooit in de 
gelegenheid is dit land te bezoeken rond Pasen of in 
de Kerstperiode zal er zeker van genieten.

Ik kan het u van harte aanbevelen.

Peter Madjid
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ziekenhuizen en scholen die door de kerk zijn 
gesticht worden door het regime afgenomen. 
Hierdoor kan de kerk haar taak niet publiekelijk 
uitoefenen. Zij wordt uitgedaagd op kleinere schaal 
het geloof te verkondigen en diaconaal werk te 
verrichten. 

De groei van de kerk in Vietnam
Ondanks het verleden blijft de kerk in Vietnam 
groeien. Vietnam telt 26 bisdommen en meer 
dan vijf miljoen katholieken. Vietnam is één van 
de grootste katholieke landen in Azië naast de 
Filipijnen, India en Zuid-Korea.  
Volgens een recent onderzoek gaat tachtig procent 
van de Vietnamese katholieken elke zondag naar 
de kerk. In de beleving van de Vietnamezen is 
het ontvangen van sacramenten belangrijk; er 
wordt voornamelijk veel waarde gehecht aan 
het sacrament van de eucharistie en de biecht. 
Daarnaast is het vereren van de heilige Maria en 
andere heiligen belangrijk voor de gelovigen.5

Uitdagingen voor de Kerk in Vietnam tegenwoordig 
De communistische staat bemoeit zich met het leven 
van de kerk. De kerk moet toestemming vragen om 
activiteiten te organiseren.6 Bij het aannemen van 
priesterstudenten en religieuzen is toestemming van 
het regime een vereiste. De Vietnamese katholiek 
wordt beperkt in het uiten van zijn geloof. Men kan 
het geloof slechts binnen de kerkmuren beleven. Op 
dit moment is niet te zeggen hoelang de Vietnamese 
kerk nog onder de verdrukking van de staat moet 
lijden.

Thai Quoc Nguyen
5 https://hqvlongxuyen.wordpress.com/2015/08/18/long-

dao-duc-binh-dan-va-tan-phuc-am-hoa-doi-song-cong-
doan-giao-xu/ Geraadpleegd op 11 februari 2016 

6  http://baonuocviet.com/viet-nam/chinh-quyen-kontum-can-thiep-
vao-noi-bo-giao-hoi-cong-giao/ Geraadpleegd op 11 februari 2016 

Aantal katholieken: 5,70 miljoen (aantal inwoners 
Vietnam: 80 miljoen) 
aantal bisdommen: 26 
Uit onderzoek in oktober 2005 heeft Vietnam:  
 3100 priesters  
 14.4000 religieuzen 
 53.800 vrijwillige catechisten. 1

In de 16de eeuw werd het christelijk geloof voor het 
eerst in Vietnam verkondigd door missionarissen 
uit Spanje, Portugal en Frankrijk. Het waren vooral 
jezuïeten en leden van ‘Les Missions Etrangeres 
de Paris’. Later kwamen dominicanen, augustijnen 
en franciscanen naar Vietnam om het geloof te 
verkondigen.2  
Aan het begin van de zeventiende eeuw tot aan het 
eind van de negentiende eeuw werden christenen 
vervolgd door de toemalige staatshoofden.3 In 
deze bloedige tijd werden duizenden katholieken 
in Vietnam vermoord. Onder hen waren Europese 
missionarissen, Vietnamese priesters, leken en 
soldaten. 117 zijn door paus Johannes Paulus II in 
1988 heilig verklaard.4 
In 1945 werd het land opgedeeld in het 
communistische noorden en anticommunistische 
zuiden. Vervolgens in 1975 werd het zuiden 
veroverd door het communistische regime en 
opnieuw werden katholieken vervolgd. Tijdens de 
Vietnamoorlog verzette kardinaal Franciscus Xavier 
Nguyen van Thuan zich hevig tegen het regime. Hij 
werd dertien jaar door het communisme gevangen 

gehouden. Momenteel wordt het proces van zijn 
zaligverklaring op gang gezet. 
Onder het atheïstisch regime heeft de kerk 
in Vietnam geen echte vrijheden. Kloosters, 

1 http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/y2vienam/58vietin.htm 
2 https://www.catholic.org.tw/vntaiwan/ghvienam/

lichsu1.htm Geraadpleegd op 11 februari 2016 
3 https://www.catholic.org.tw/vntaiwan/ghvienam/

tudaovn4.htm Geraadpleegd op 11 februari 2016 
4 https://www.catholic.org.tw/vntaiwan/ghvienam/

tudaovn1.htm Geraadpleegd op 11 februari 2016 

De Katholieke kerk in Vietnam
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Bereikbaarheid kerken
1. Emmaus 

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

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

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

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

Het jaar 2016 is voor de M25-groep van onze 
parochie, M25-Den Haag Zuid, feestelijk begonnen. 
We waren op zondag 3 januari uitgenodigd bij Inside 
Out in de kerk Maria van Eik en Duinen om gezellig 
samen het nieuwjaar in te luiden met een lekker 
dinertje. Wij hadden zelf ook voor lekkere gerechten 
gezorgd. Door Inside Out werd ’s middags eerst 
een programma verzorgd. In groepen gingen we de 
toren van de kerk beklimmen, maakten we een grote 
tekening bij een verhaal uit de Bijbel en deden we 
een spel met verschillende opdrachten. Tijdens 

dat spel moesten we ook een zo hoog 
mogelijke toren van papier bouwen, 

door middel van vouwen en stapelen. 
Daarna hadden we het diner, dat uit 
drie zeer gevulde gangen bestond. 
Iedereen had erg zijn / haar best 

gedaan om iets lekkers en feestelijk te bereiden. 

Vanaf eind december tot eind januari hebben 
M25-ers kleding ingezameld voor de Voedselbank 
van onze parochie, gevestigd in de Emmauskerk. 
Vooral met de kinderkleding hebben we de gezinnen 
die bij de voedselbank komen heel blij gemaakt. Eind 
januari hebben een paar M25-ers van onze groep 
weer geholpen bij de verzorging van de warme 
maaltijd voor daklozen. Dit is altijd dankbaar werk 
om te doen.  

Tijdens onze bijeenkomst in februari 
hebben we de Paasbrodenactie 

besproken. Misschien geniet 
u de Paasdagen wel van 
zo’n heerlijk Paasbrood 
van bakkerij Van Maanen 

die u na afloop van de 
zondagsvieringen in maart in onze vier kerken heeft 
kunnen bestellen. De winst die bij de verkoop van 
de Paasbroden is gemaakt, wordt geschonken aan 
de Voedselbank van onze parochie, zodat zij daar 
houdbare levensmiddelen voor kunnen kopen of 
andere artikelen voor de eerste levensbehoefte. Op 
die manier hebben we door deze actie bijgedragen 
aan een menswaardig bestaan voor financieel 
armlastige mensen.  
Ook hebben we tijdens de bijeenkomst van februari 
afgesproken dat we op zaterdag 12 maart op onze 
manier mee zouden gaan doen aan de actie NL Doet. 
Het goede doel waar we ons die dag voor zouden 
gaan inzetten, is dichtbij huis en maakt deel uit van 
onze parochie: begraafplaats Sint Jozef. Omdat dit 

artikel eerder is ingeleverd dan 
12 maart, kan ik hier niet met 
zekerheid stellen of de actie is 
uitgevoerd. Als het weer heeft 
meegewerkt, liggen, als u deze 
Spirit leest, de overledenen 

er weer goed verzorgd bij, in ieder geval vrij van 
onkruid, omdat de M25-ers dat hebben verwijderd. 
Het begraven van de doden is één van de werken 
van barmhartigheid. Het onderhouden van de 
graven hoort daarbij en is daarmee één van de 
activiteiten, geknipt voor M25-Den Haag Zuid.

diaken Jos van Adrichem

M25-Den Haag Zuid lekker actief

Ben je tussen 13 en 18 jaar en 
heb je zin om een keer mee te doen 

met de activiteiten van M25, meld je dan 
bij Steven Dias Pires, stev.xan@gmail.
com of kom vrijblijvend kennismaken op 

één van onze bijeenkomsten: elke eerste 
zondag van de maand van 12.15 – 14.15 

uur in de kerk Titus Brandsma, 
Kamperfoeliestraat 279.


