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Redactioneel
Er was geen plaats voor hen in de
‘herberg’
De evangelist Lucas vertelt als enige wat
zich meteen na de geboorte van Jezus heeft
afgespeeld. In het tweede hoofdstuk wordt
verteld dat Maria, na haar bevalling, het
kindje Jezus in doeken wikkelde, en hem
vervolgens in een voerbak legde. Er is nergens
in het evangelie sprake van een stal. Dat
hebben mensen later erbij gefantaseerd.
Opvallend is dat de Willibrord Bijbelvertaling
het ook niet heeft over een herberg, maar
een gastenverblijf. Dat geeft een bijzondere
lading aan het verhaal. In tegenstelling tot een
herberg, roept de term ‘gastenverblijf’ eerder
associaties op met gastvrijheid. Een plek dus
waar je als gast vrijheid geniet; waar je als gast
warm wordt onthaald, om niets. Je bent er
van harte welkom, zonder enige voorwaarde
of betaalverplichting tegenover te stellen.
Ondanks dit alles, was er voor Jozef en Maria
geen plaats in het gastenverblijf (Luc. 2,7).

Nog opvallender is de tijd waarin dit verhaal
zich volgens Lucas afspeelt. Dat was tijdens de
eerste registratie toen Quirinius gouverneur
van Syrië (!) was (Luc. 2,2). We weten niet wat
zich verder in Syrië afspeelde toen, maar feit
is dat de reis van Jozef en Maria naar Judea
niet geheel vrijwillig was. Ze werden ertoe
gedwongen!
Onze huidige tijd toont enkele opvallende
overeenkomsten met het geboorteverhaal van
Jezus uit het Lucasevangelie. Er is sprake van
een ware exodus van vluchtelingen uit Syrië.
De oorlog die daar dood en verderf zaait drijft
miljoenen Syriërs op de vlucht. Velen worden

gedwongen om hun land te verlaten. Zij
riskeren hun leven en dat van hun kwetsbare
kinderen door gevaarlijke vluchtroutes te
nemen met Europa als eindbestemming.
Onder hen bevinden zich vele ‘Jozeffen’ en
‘Marias’. Zwangere vrouwen die leven in zich
dragen, hunkerend naar een plek waar zij hun
kind veilig en in vrijheid ter wereld kunnen
brengen.

Ruim tweeduizend jaar later krijgen wij in
het vrije westen te maken met deze nieuwe
Jozeffen en Marias, de tegenwoordige Yusuf
en Maryam, met hun Isa. Ook zij zijn op zoek
naar een gastenverblijf. Een plaats waar zij als
gast vrijheid mogen ervaren.
Verder in deze Spirit schrijft Jan Slomp over
de betekenis van Nostra Aetate voor de
relatie tussen christenen en moslims. Deze
officiële verklaring van het Tweede Vaticaans
Concilie is historisch, omdat de Kerk met dit
document voor het eerst in haar bestaan
zo duidelijk een positieve stelling nam ten
opzichte van niet-christenen. De slotparagraaf
herinnert eraan dat elk mens naar Gods
beeld is geschapen en dus gelijkelijk deelt in
waardigheid en mensenrechten. Daarmee
geeft Nostra Aetate ons een handreiking
voor onze houding ten opzichte van Syrische
vluchtelingen die in ons land op zoek zijn naar
een veilig heenkomen.
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In haar korte stuk over de Parochiële Caritas
Instelling (PCI ) vat Judith van Dijk deze boodschap
van Nostra Aetate kernachtig samen: mensen in
nood helpen. Zij doet daarvoor een appel op onze
gastvrijheid en vrijgevigheid. Waarden die wij als
christenen overgeleverd hebben gekregen van een
oeroude traditie. Verpakt in een boodschap die
Gods Boodschapper ons heeft
nagelaten in een van de
slothoofdstukken uit het
Mattheusevangelie:
Ik had honger en jullie
hebben Me te eten
gegeven. Ik had dorst
en jullie hebben Me te
drinken gegeven. Ik was
vreemdeling en jullie hebben
Me opgenomen (Mt. 25,35).
Hij, die zelf vreemdeling en
vluchteling is geweest, heeft ons Gods Liefde
geopenbaard. Zijn geboorte bracht ons heil en
redding.
Het zou zomaar kunnen dat er onder de huidige
Syrische vluchtelingen een kind wordt geboren dat,
als hij/zij de kans krijgt om hier op te groeien, later
een briljant chirurg wordt. Iemand, die ons, of onze
(klein)kinderen, van een ernstige kwaal geneest. Het
zou zomaar kunnen…
Duncan Wielzen,
pastoraal werker

Pastoraal Woord
Kind van belofte
Al weken lang komt
het naderbij in de
ontelbare lichtjes
en kaarsen in
winkelstraten, in
onze huizen en
kerken, lichtjes als
sfeerverhogend
middel om ons nog
meer kerstinkopen te
laten doen. Hoe dan ook,
in deze tijd van het jaar
hebben wij een diepe behoefte,
om overal extra lichtjes aan te brengen. Alsof we
met al die lichtjes aan te brengen, het duister en de
kou willen verdrijven. Wij willen licht!
Het verhaal van de geboorte van een kind, zo’n
2000 jaar geleden. Dat is een verhaal met twee
kanten. Het begint in het centrum van de toenmalige
wereld, bij de keizer van Rome. Maar dan wordt
onze aandacht gevestigd op een onopvallende plek
aan de rand van het Romeinse rijk, naar een stadje in
Judea, en nog verder naar de rand, naar een plek in
het veld, in de buurt van herders: Maria baarde een
zoon, haar eerste kind: ze wikkelde Hem in doeken
en legde Hem in een voerbak. Het is een belangrijke
gebeurtenis voor de ouders, maar toch niet een
gebeurtenis om ons nu nog druk over te maken. De
engelen maken ons echter duidelijk dat hier nu het
centrum van de wereld is. Als je op zoek bent naar
het licht, dan moet je hier gaan kijken, aan de rand,
daar waar we vaak vergeten te kijken, omdat onze
aandacht naar het grote en machtige uitgaat. In de
geboorte van een kwetsbaar kind in een stal, kom je
Gods licht tegen.
Wat was er zo bijzonder aan dat kleine kind in de
kribbe? De belofte die God aan zijn volk gedaan had,
dat Hij zijn enige Zoon zou zenden om de wereld
te redden. Die belofte die door profeten steeds
opnieuw was gedaan, werd met de komst van dit
kind werkelijkheid. Het woord ging in vervulling.
De lang verwachte verlosser werd geboren.
Door de eeuwen heen zijn er heel wat symbolen
en gebruiken rond deze geboorte ontstaan en
doorgegeven. Vooral in onze westerse wereld. En
soms lijkt het erop alsof alle franje het wint van de
oorspronkelijke zin van het kerstfeest.
Het ligt er aan hoe wij er zelf invulling aan geven. Het
gaat om Jezus’ geboorte; de blijde boodschap voor
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ons en hoe wij er mee omgaan. Betekent het nog
iets voor ons, raakt het ons echt van binnen, maakt
het ons open, maakt het ons tot nieuwe mensen?
Worden wijzelf misschien opnieuw geboren?
Als we Jezus bij ons binnen laten, als we Hem
opnieuw in ons geboren laten worden, dan worden
wij gastvrije mensen in het voetspoor van Jezus.
Zoals de herders kwamen in hun armoedige kleren
of zoals de koningen in hun verfijnde kleding, zo
mag iedereen komen zoals hij of zij is. Met zijn
of haar grote en kleine zorgen, met zijn of haar
verdriet, met zijn of haar vreugde, met zijn of haar
tekortkomingen.
Het feest van Jezus’ geboorte, mag ook het feest
zijn van onze wedergeboorte. Van het opnieuw
ontdekken van waar het werkelijk om gaat.
Dit kind, deze Jezus van Nazareth, heeft in zijn leven
laten zien dat een mens werkelijk kan leven vanuit
Gods droom. Hij was niet alleen van goede wil, Hij
leefde er ook naar. Het kan! Een mens kan werkelijk
leven vanuit vrede, vanuit liefde en licht. Dit kind,
deze mens met zijn levensechte droom. Maar wat
doen wij met die droom? Wat betekent Gods droom
voor ons? Pak je hem na de kerstdagen weer in? Zet
je hem weer een jaar op zolder bij de kerstspullen?
Of laten wij ons door deze droom in beweging
zetten?
Wijzelf mogen de mensen zijn waarin de vonk
aanwakkert tot een echt licht. Wij mogen, net als de
herders, boodschappers zijn van de geboorte van
het Kind, door te getuigen van het licht, door zelf in
kleine en grote daden te laten zien dat we geloven in
een toekomst voor mensen, een toekomst van vrede
voor onze wereld.
Namens het pastorale team wens ik u allen Zalig
Kerstfeest, een goede jaarwisseling en een goed
begin van 2016 toe.
Paul Kuhlmann,
diaken

Even voorstellen…
Vanuit het bestuur wordt in de Spirit bij toerbeurt een
stukje geschreven. Ditmaal viel de eer mij te beurt. Dit is
gelijk een mooie gelegenheid mijzelf aan u voor te stellen.
Mijn naam is Peter Paul Madjid, en ik ben dit jaar, samen
met Patrique ten Bosch toegetreden tot het bestuur van
onze parochie. Ik ben getrouwd en heb een lieve dochter
van twaalf jaar die ook misdienaar is in de Emmaus.

Met twee nieuwe bestuursleden vindt ook een
verjonging plaats binnen het bestuur. Het is
belangrijk om in contact te blijven staan met u als
parochiaan. Binnen het bestuur heeft elk lid zijn
eigen primaire verantwoordelijkheid op bepaalde
vlakken. Patrique heeft in zijn portefeuille onder
andere het vrijwilligersbeleid gekregen en ik mag
mij bezig houden met de communicatie, zowel
intern als extern. In die hoedanigheid zit ik ook
in de redactie van de Spirit en in de werkgroep
communicatie.
Al voor mijn aantreden in het bestuur was het
duidelijk dat de communicatie een belangrijk
aandachtspunt is en dat velen ervaren dat zowel
de communicatie vanuit het bestuur als ook
de communicatie binnen de parochie soms
verbetering behoeft. Als bestuur vinden wij het
belangrijk een bindende factor te zijn voor de
geloofsgemeenschappen binnen de parochie. Er
wordt dan ook veel aandacht gegeven aan dit punt.
Immers, te veel leeft nog een gevoel van ‘wij en
zij’ binnen onze kerken. Wanneer wij willen dat de
fusie niet alleen een juridisch feit is, maar dat er ook
daadwerkelijk een gevoel van verbondenheid groeit,
is een goede communicatie daarvoor onontbeerlijk.
Een goede communicatie houdt niet alleen in
dat er onderling gesproken wordt, maar ook dat
daarvoor de juiste lijnen worden gevolgd. Gebeurt
dit niet, dan kan het zijn dat er lokaal iets leeft, maar
dat er niets mee gebeurt omdat een boodschap
op de verkeerde plek terechtkomt. Uiteraard is
het niet mogelijk om iedere individuele wens te
vervullen, maar wanneer er niet of verkeerd wordt
gecommuniceerd worden zeker kansen gemist. Het
bestuur heeft zeker een luisterend oor.
Meer eenheid is wat we nastreven. Daarom is ook
hard gewerkt aan een eenduidige vormgeving
van de nieuwsbrieven. Sinds vorige maand heeft
de nieuwsbrief in uw geloofsgemeenschap
hetzelfde uiterlijk als de nieuwsbrieven in de
andere geloofsgemeenschappen van de parochie.
De vormgeving is afgeleid van de Spirit en zo
proberen wij de eenheid ook door middel van
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de nieuwsbrieven te uiten. De inhoud van de
nieuwsbrieven wordt lokaal bepaald. Het zijn immers
de zaken die binnen uw geloofsgemeenschap leven.
Wel zal de redactie van uw nieuwsbrief steeds kijken
of een artikel niet beter op zijn plaats is in de Spirit
of op de website. Het criterium voor de nieuwsbrief
is dat het artikel over uw geloofsgemeenschap moet
gaan en dat plaatsing op korte termijn belangrijk
is. Raakt een artikel de gehele parochie, dan is
Spirit het aangewezen medium, tenzij publicatie op
korte termijn belangrijk is. Dan kan ervoor gekozen
worden een artikel in alle vier de nieuwsbrieven op
te nemen. De aankondiging van een gezamenlijke
viering kan bijvoorbeeld in de vier nieuwsbrieven
komen te staan, terwijl het verslag ervan juist in de
Spirit meer op zijn plaats is.
Gesproken over de Spirit. Het blad dat u nu leest
heeft naast kopij ook adverteerders nodig. Het
kost immers veel geld om het blad te drukken.
De huidige exploitatie van het blad is niet
kostendekkend. Er moet ieder kwartaal veel geld
bij. Het bestuur heeft dan ook ingestemd met een
nieuw advertentiebeleid, dat moet zorgen voor een
kostendekkende exploitatie. Dat betekent helaas ook
hogere tarieven. Maar daar krijgt u ook veel voor
terug. De oude versleten drukpers is vervangen. Uw
advertenties kunnen daardoor in een veel betere
kwaliteit worden geplaatst en bovendien volledig in
kleur! Met een oplage van 4000 exemplaren is het
een uitgelezen kans uw zaak of product onder de
aandacht te brengen van heel de parochie. Indien
u interesse heeft, kunt u contact opnemen met de
redactie.
Peter Madjid,
bestuurslid

Sabbatverlof
Sinds 1995 is in ons bisdom een regeling voor het opnemen
van een sabbatperiode voor pastorale beroepskrachten.
Deze regeling maakt deel uit van het personeelsbeleid
in het bisdom Rotterdam. Het houdt onder meer in dat
iedere pastorale beroepskracht die met een zending of
een benoeming van de bisschop vijf aaneengesloten
jaren werkzaam is in of ten dienste van de pastoraal, in
aanmerking kan komen voor een (betaald) sabbatverlof
van zo’n drie maanden. De opname van een dergelijk
verlof is slechts mogelijk op basis van onderling overleg en
goede afspraken tussen het bestuur (de werkgever) en de
pastoraal werkende (de sabbatganger).

Op 1 november 2015 was ik precies vijf jaar in dienst
van onze (huidige) parochie de Vier Evangelisten.
De afgelopen vijf jaren zijn voor mij zeer verrijkend
en leerzaam geweest. Ik begon mijn eerste jaar in
de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen.
Na een onderbreking van bijna negen jaren,
voelde mijn terugkeer in het basispastoraat als een
thuiskomst met een warm onthaal. Ik voelde mij
dan ook meteen op mijn plek. Het voelde vanaf het
begin aan als een warm bad. Ik voelde mij gedragen
en geïnspireerd door het doorleefd geloof van
velen van u. De overgang naar de Titus Brandsma
geloofsgemeenschap betekende voor mij geen
afscheid, maar een verdere ingroei in onze parochie.
Ook hier werd ik goed opgevangen en kon ik samen
met sommigen van u, en gesteund door de reeds
aanwezige pastorale ervaring, verder invulling geven
aan mijn pastorale werkzaamheden.
In de afgelopen vijf jaren heb ik in al onze vier
geloofsgemeenschappen diepgaande ervaringen
met u mogen beleven. Ervaringen die mij het gevoel
gaven dat ik bevoorrecht ben, en dat ik op een
bijzondere manier samen met u handen en voeten
mag geven aan het Evangelie van onze Heer Jezus
Christus. Maar het pastorale dienstwerk in onze kerk
is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden.
Samenwerking in pastorale teams, schaalvergroting,
gewijzigde verwachtingen van gelovigen, de
uitdaging van het behoud of uitbouw van het
bestaande vrijwilligerskader; dit alles, tezamen met
maatschappelijke en culturele verschuivingen stellen
nieuwe eisen aan de pastorale beroepskracht.
Dergelijke ontwikkelingen vragen soms tijd en
ruimte voor een periode van kritische bezinning,
voor herbronning, of een pas op de plaats. Een
sabbatverlof biedt daartoe de mogelijkheid. Voor mij
betekent dat concreet dat ik van 1 april t/m 30 juni
2016 afwezig zal zijn en invulling zal geven aan mijn
sabbatverlof.
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Nostra Aetate spreekt ook over
moslims
Op 28 oktober (2015 – redactie) is het vijftig
jaar geleden dat paus Paulus VI en de andere
bisschoppen de verklaring Nostra Aetate
tekenden. Pieter Goedendorp schreef eerder over
de joodse kant van Nostra Aetate, Jan Slomp doet
dat voor de islam.
De verklaring ontleent haar naam aan de Latijnse
beginwoorden, Nostra Aetate, ‘in onze tijd, nu de
mensheid zich van dag tot dag nauwer aaneensluit’.
Het werkwoord ‘sjabat’ betekent staken, opschorten,
ophouden met … Daarmee wordt bedoeld:
stoppen met de dagelijkse werkzaamheden om de
vrijgekomen tijd een aparte bestemming te geven…
Sabbat is vooral een tijd van heling (heiliging) en van
herstel van evenwicht. Tijd dus voor andere dingen
dan de gebruikelijke. Hierbij gaat het vooral om
verdieping, vorming en studie. Deze drie aspecten
zal ik integreren tijdens mijn sabbatverlof, maar
het accent komt vooral op studie te liggen. De
verdieping zal ik zoeken door mijn verblijf binnen de
kloostermuren en deelname aan het dagelijkse ritme
van gebed en liturgie, voor een aanzienlijk deel van
de sabbatperiode. Voor studie zal ik mij hoofdzakelijk
bezighouden met het schrijven van een publicatie op
het gebied van het interreligieus onderwijs.
Ik ben het parochiebestuur en mijn collegae in
het pastoraal team zeer dankbaar dat zij mij de
gelegenheid bieden voor dit sabbatverlof. Ik kijk er
naar uit om daarna met hernieuwd elan samen met
u verder te werken aan de bouw van Gods Rijk hier
in onze parochiegemeenschap, in dit deel van Den
Haag.
Duncan Wielzen,
pastoraal werker

Met Nostra Aetate werd de Kerk bij de tijd gebracht.
Nostra Aetate werd een historische gebeurtenis.
Niet eerder had een kerkelijke vergadering een
officiële positieve verklaring gepubliceerd over
niet-christelijke godsdiensten. Nostra Aetate begint
niet met joden en moslims, maar stelt eerst vast
dat mensen van godsdiensten verwachten dat ze
antwoord
geven op de verborgen raadselen van het mens-zijn.
Deze overweging wordt onderbouwd met passages
over hindoeïsme en boeddhisme met als conclusie:
‘De katholieke kerk verwerpt niets van datgene wat
in deze godsdiensten waar en heilig is.’ Want die
godsdiensten ‘weerspiegelen niet zelden een straal
van die Waarheid welke alle mensen verlicht’. Maar
de Kerk moet wel trouw blijven aan haar eigen
opdracht en dus ‘zonder ophouden verkondigen de
Christus, die is ‘de weg, de waarheid en het leven‘
(Johannes 14,6), ‘in wie de mensen de volheid van
het menselijk leven vinden en in wie God alles met
zich heeft verzoend.’ Deze passage besluit met
een oproep om met bedachtzaamheid en liefde,
gesprekken en samenwerking aan te gaan met
aanhangers van die religies, getuigend van geloof en
christelijk leven en met open oog voor waarden in
hun religies.
Denkend in concentrische cirkels wordt na de
verre Aziatische religies, eerst de nabije islam en
tenslotte het zeer nabije jodendom besproken. Zie
over het jodendom Pieter Goedendorp in CW 15.
De slotparagraaf herinnert eraan dat elk mens naar
Gods beeld is geschapen en dus gelijkelijk deelt in
waardigheid en mensenrechten.
Aanleiding
Na een verzoek van Amerikaanse joodse leiders aan
het Vaticaan liet kardinaal Bea van het secretariaat
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voor christelijke eenheid op 19 november
1964 een tekst opstellen over oecumene met
slothoofdstukken over de katholieke houding
tegenover niet-christenen, vooral ten aanzien van
joden, over godsdienstvrijheid. Toen bisschoppen uit
het Midden-Oosten hiervan kennis namen, drongen
ze er op aan dat er ook een tekst over de islam zou
komen. Met alleen een tekst over jodendom zouden
hun moslim-landgenoten immers denken dat het
concilie aan joden een voorkeursbehandeling gaf.
Op hun voorstel bleef de staat Israël ongenoemd
om een theologische rechtvaardiging daarvan te
voorkomen. De vraag van Arabische moslims om de
Israëlische landroof van Palestijnen te veroordelen,
werd genegeerd. Dankzij de leerlingen van de
islamoloog Louis Massignon (1883-1962) beschikte
men over bekwame katholieke specialisten om een
tekst over de islam voor te bereiden. Paulus VI had
intussen in 1964 een secretariaat voor contacten
met niet-christenen opgericht met een sterke
afdeling voor de moslimwereld. Nu heet dit ‘de
raad voor interreligieuze dialoog’. Men werkt nauw
samen met de dialoogafdeling van de Wereldraad
van Kerken.

te gaan. De woorden koran en Mohammed werden
tactisch vermeden.
Als lid van de Islamcommissie van de Raad van
Kerken in Pakistan maakte ik eind 1965 kennis
met Nostra Aetate. Overal in de moslimwereld
reageerden christenen en hun moslimgesprekpartners positief. De tekst vormt een goede
basis voor gesprek en samenwerking. Andere kerken
in Engeland en Amerika, maar ook in Nederland
gingen, mede gemotiveerd door Nostra Aetate, hun
eigen verklaringen opstellen. Tijdens een discussie
op de gereformeerde synode in 1991 over onze
eigen islamnota verklaarde een ouderling: Waarom
een eigen tekst, waarom nemen we Nostra Aetate
niet gewoon over van de Rooms-katholieke Kerk?
(Noot redactie: De auteur Jan Slomp is theoloog en
islamoloog)
Bron: Christelijk Weekblad: Nieuws- en opinieblad

voor gelovig Nederland 2 oktober 2015
tekst: Jan Slomp,
beeld: Wikicommons

Kardinaal Bea koppelde de teksten over andere
religies en vrijheid van godsdienst los van de
oecumenetekst en gaf ze een zelfstandige plaats
achterin het boek met conciliedocumenten.
Nostra Aetate kreeg niet de hoge status van een
dogmatische constitutie of een decreet, maar van
een declaratio.
Na veel discussie stemden 2221 concilievaders
voor en 88 tegen. Op 7 december 1965 kwam als
hekkensluiter de tekst over godsdienstvrijheid.
De Rooms-Katholieke Kerk is sindsdien koploper in
de dialoog.
Tactisch
De tekst heeft een dogmatisch en een praktisch
deel. De woorden over God bevestigen wat in
de dogmatische constitutie over de kerk, Lumen
Gentium (Christus licht der volken) werd gezegd:
‘Maar het heilsplan omvat ook hen die de Schepper
erkennen. In de eerste plaats onder hen de moslims,
die vasthoudend aan het geloof van Abraham met
ons de ene en barmhartige God aanbidden…’

Een moslim en een christen spelen op de luit. Illustratie uit de
Cantigas de Santa Maria, een 13-eeuwse dichtbundel

Als het over Jezus gaat is er verbinding maar ook
scheiding over het belijden van zijn goddelijke
natuur.
Het tweede deel noemt de religieuze praktijk van de
islam en het derde roept op samen nieuwe wegen
7
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Giften aan de Kerk zijn fiscaal
aftrekbaar
Actie Kerkbalans 2016
Mijn kerk inspireert
Ook in het komende jaar is uw bijdrage
aan de Actie Kerkbalans hard nodig!

In 2015 hebben velen van u de
parochie de Vier Evangelisten en uw eigen
geloofsgemeenschap gesteund met betrokkenheid,
persoonlijke inzet en met uw financiële bijdrage.
Wij zijn trots op onze parochie de Vier Evangelisten
als geheel en op onze vier geloofsgemeenschappen
afzonderlijk. De Vier Evangelisten is een steeds
hechter wordende gemeenschap waarbinnen uw
eigen geloofsgemeenschap een plek is die inspireert
en waar u zich thuis voelt.
Met uw financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans
maakt u dit mogelijk.
De Kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële
steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij
deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen
veel tot stand kunnen brengen. Wij staan vol in de
maatschappij en zijn ook het komend jaar weer veel
van plan. We gaan meer en meer de wijk in, omdat
we daar willen zijn waar men ons nodig heeft.
In de Spirit leest u ieder kwartaal meer
over het werk van onze Kerk én de mensen
erachter. Via onze website http://www.
rkparochiedevierevangelisten.nl/ houden we u
graag op de hoogte van het laatste nieuws.
Helaas geven we structureel meer uit dan we met
elkaar opbrengen. Daarom zullen wij u binnenkort
weer benaderen voor uw trouwe bijdrage aan de
Actie Kerkbalans.
Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage,
ongeacht de hoogte ervan!
Bij voorbaat dank voor uw inzet en uw financiële
bijdrage.
Namens de werkgroep Actie Kerkbalans,
Peter Madjid
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Weet u dat giften aan de
Kerk fiscaal aftrekbaar zijn?
Hierdoor kunt u misschien
meer geven, zonder dat het u
extra geld kost.

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar
Giften aan de parochie zijn aftrekbaar bij de
aangifte van uw inkomstenbelasting. parochie de
Vier Evangelisten is door de overheid erkend als
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Hierdoor zijn ook uw giften aan de Actie Kerkbalans
aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt
echter een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en
een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.
Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag
inkomstenbelasting.
Maar het kan nog gunstiger:
Geen drempel bij periodieke gift
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf
jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan Actie
Kerkbalans. Dit bedrag mag u volledig aftrekken
bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het
maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld
terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw
leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot
52%.
Meer voordeel met een periodieke gift
Naast de Actie Kerkbalans, kunt u de parochie
op meerdere wijzen financieel ondersteunen,
bijvoorbeeld door een vaste bijdrage aan de
parochie.
Ook dit kunt u uitstekend doen in de vorm van
een periodieke gift. U doet dan net als bij de
Actie Kerkbalans een toezegging, maar nu voor
een periode van vijf jaar. En wanneer u uw
belastingvoordeel eveneens ten goede laat komen
aan de parochie, verhoogt u deze bijdrage zonder
dat het u meer kost.

Spirit
Indien u geïnteresseerd bent in het doen van een
periodieke gift, kunt u een overeenkomst aanvragen
bij het centraal parochiesecretariaat. Neemt u
daarvoor contact op met Marion Boek, tel. 0703080414 of cps@rkparochiedevierevangelisten.nl

Paus kondigt Jubeljaar aan
2016 - het Jaar van Barmhartigheid
Paus Franciscus heeft een Heilig Jaar aangekondigd. De
katholieke kerk zal 2016 vieren als een ‘Jubileum van
Barmhartigheid’. Paus Franciscus heeft op 8 december
om 9.30 uur het startsein gegeven voor het Jaar van
Barmhartigheid met de opening van de Heilige Deur in de
Sint-Pietersbasiliek. Het Heilig Jaar duurt tot en met het
feest van Christus Koning op 20 november 2016.

Het volgende gebed heeft de Paus bij de
aankondiging van het Heilig Jaar uitgesproken

Heer Jezus Christus,
U heeft ons geleerd barmhartig te zijn zoals de hemelse
Vader,
en heeft ons gezegd dat wie U ziet, Hem ziet.
Toon ons Uw gelaat en we zullen gered worden.
Uw liefdevolle blik bevrijdde Zacheüs en Matteüs van de
slavernij van het geld;
de overspelige vrouw en Magdalena van het zoeken naar
geluk enkel en alleen in de geschapen dingen;
deed Petrus wenen na zijn verloochening,
en verzekerde de berouwvolle dief dat hij naar het paradijs
zou gaan.
Laat ons de woorden horen, alsof ze gericht zijn tot ieder
van ons, die U sprak tot de Samaritaanse vrouw:
“Als u de gave van God kende!”
U bent het zichtbare gelaat van de onzichtbare Vader,
van de God die Zijn macht vooral toont door vergeving en
barmhartigheid:
laat de kerk in de wereld uw zichtbaar gelaat zijn, dat van
de opgestane en
verheerlijkte Heer.
U heeft gewild dat ook uw dienaren zelf onderworpen zijn
aan zwakheid
om mee te kunnen leven met de onwetenden en dwalenden:
laat iedereen die zich tot hen richt voelen dat ze gezien zijn,
dat God van hen houdt en hen vergeeft.
Zend uw Geest en heilig eenieder van ons met zijn zalving,
zodat het Jubileum van Barmhartigheid een jaar van
genade zal zijn van de Heer,
en uw kerk met hernieuwd enthousiasme het goede nieuws
zal brengen aan de armen, de vrijheid zal verkondigen aan
gevangenen en de onderdrukten,
en blinden zal laten zien.
Wij vragen dit op voorspraak van Maria, Moeder van
Barmhartigheid,
Gij die leeft en heerst met de Vader en de heilige Geest in
alle eeuwigheid.
Amen.
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vrij
za
vrij
zo
zo

27 mrt zo Hoogfeest van Pasen
28 mrt ma 2e Paasdag
Gezamenlijke viering

Goede vrijdag
Plechtigheden
26 mrt za Paaswake

23 mrt wo
24 mrt do
25 mrt vrij

20 mrt zo

10 feb wo
21 feb zo
28 feb zo

25 dec
26 dec
1 jan
10 jan
31 jan

Kinderkoor
Emmaus

Dernee/
Kuhlmann
Pex
Allen

21.30 u E

10.00 u E
10.00 u

Dernee

19.00 u

Emmauskoor
Emmauskoor

Phoenixkoor

VocAnimo

Phoenixkoor
Kerstnachtmis
22.00 u E
Dernee
Hoogfeest van Kerstmis 10.00 u E
Emmauskoor
Dernee
2e Kerstdag, H Stefanus gezamenlijke Parochieviering Pastoor van Ars
Nieuwjaarsdag
11.00 u E
Dernee
Emmauskoor
Jongerenviering
10.00 u
Pex
VocAnimo
Dernee
Emmauskoor
4e zondag door het jaar 10.00 u E
Actie Kerkbalans
Aswoensdag
10.00 u E
Dernee
Askruisje
e
Pex
Emmauskoor
2 zondag 40-dagentijd 10.00 u E
Lobo
kinderkoor
3e zondag 40-dagentijd 10.00 u E
en Kinderzegen
Emmaus
Palmzondag
10.00 u
Lobo
kinderkoor
Emmaus
Gelegenheidskoor
Boeteviering
10.00 u W&G Kuhlmann
Witte donderdag
19.00 u
Dernee
Emmauskoor
Goede vrijdag, kruisweg 15.00 u
Werkgroep

24 dec do Kerstavond, Gezinsviering 19.00 u W&C Dernee

Bijzonderheden

Groenewegen Gemengdkoor
Deo Sacrum
Lobo
Gemengdkoor
Deo Sacrum

Lobo

v.Waasdijk/
v.Adrichem
Lobo/
Kuhlmann

19.00 u
21.00 u E
10.00 u E

Goede Vrijdag
plechtigheden
26 mrt za Paaswake
27 mrt zo Hoogfeest van Pasen

25 mrt vrij

20 mrt zo
22 mrt di
24 mrt do

3 jan zo
10 feb wo

26 dec za
31 dec do
1 jan vrij

10.00 u E

22.00 u E

Gezinskoor

Deo Sacrum

Deo Sacrum

Kindjewiegen
12.00 u
e
2 Kerstdag, gezamenlijke Parochieviering Pastoor van Ars
Oudejaarsviering
17.00 u E
Lobo
Herenkoor
Nieuwjaarsdagviering
11.00 u E
Lobo
Gemengdkoor
Deo Sacrum
Driekoningen
10.00 u E
Lobo
Gezinskoor
askruisje,
Aswoensdag
19.00 u E
Lobo
Gezinskoor
Palmzondag
10.00 u E
Groenewegen Gezinskoor
Samenzang
Boeteviering
10.00 u W&G v.Adrichem
Witte donderdag
19.00 u E
Groenewegen/ Dameskoor
v.Adrichem
Projectkoor
Goede vrijdag, Kruisweg 15.00 u

25 dec vrij Hoogfeest van Kerstmis

Kerstnachtmis

24 dec do Kinder- en gezinsviering, 19.00 u W&C Kuhlmann
Kerstavond

Bijzonderheden

1e Zondag van de maand: Gezinsviering mmv het Gezinskoor
2e Zondag van de maand: gemengdkoor Deo Sacrum, nederlands
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

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
5e Zondag van de maand: Emmauskoor

Koren

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

E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en W&G: Woord- en Gebedsdienst

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

E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en W&G: Woord- en Gebedsdienst
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Uit het liturgisch rooster van Pastoor van Ars

vrij
wo
zo
zo
di
do

26 mrt za
27 mrt zo

1 jan
10 feb
6 mrt
20 mrt
22 mrt
24 mrt
25 mrt

25 dec vrij
26 dec za

Kerstnachtmis
22.00 u
Hoogfeest van Kerstmis 10.30 u
2e Kerstdag, gezamenlijke 10.30 u
Parochieviering
nieuwjaarsdag
10.30 u
Aswoensdag
10.30 u
4e zondag 40-dagentijd 10.30 u
Palmzondag
10.30 u
Boeteviering
19.00 u
Witte Donderdag
19.00 u
Goede Vrijdag
15.00 u
Plechtigheid
Paaswake
21.30 u
Hoogfeest van Pasen
10.30 u

24 dec do Gezinsviering

Bijzonderheden

E
E

E
E
E
E
W&G
E

E
E
E

Lobo
v.Waasdijk/
v.Adrichem
Parochiekoor
Cantate
Domino

v.Waasdijk
Dernee
Schola Boskant
Dernee
Berger
Lobo
Lobo/ Kuhlmann Parochiekoor
Lobo

Lobo
v.Waasdijk
Allen

19.00 u W&C v.Adrichem

vrij
za
vrij
zo
zo
zo

wo
zo
zo
vrij
zo

Goede Vrijdag Passie en 19.00 u
Stilte
26 mrt za Paaswake
21.00 u E
Pex
27 mrt zo Hoogfeest van Pasen
10.30 u E
Dernee
28 mrt ma 2e Paasdag, gezamenlijke viering in de Emmauskerk

11.30 u E
Pex
24 mrt do Witte Donderdag
19.00 u E
Pex
25 mrt vrij Goede Vrijdag, Kruisweg 15.00 u W&G

10 feb
21 feb
28 feb
18 mrt
20 mrt

24 jan zo

25 dec
26 dec
1 jan
3 jan
10 jan
17 jan

VocAnimo
TB-koor

Caritaskoor
VocAnimo
Caritaskoor

Kerstnachtmis
22.00 u E
Pex
Hoogfeest van Kerstmis 10.30 u E
Pex
2e Kerstdag, gezamenlijke Parochieviering in de Pastoor van Ars
Nieuwjaarsdag
10.30 u E
Pex
Driekoningen
10.30 u E
Pex
Doop van de Heer
10.30 u E
Lobo
Deo Sacrum
2e zondag door het jaar 10.30 u W&G Wielzen/ Wicke Oecumenisch,
Start Actie Kerkbalans
Caritaskoor
e
3 zondag door het Jaar 10.30 u E
Dernee
Connection
H. Vormsel
Aswoensdag
19.00 u W&G
Caritaskoor
Caritaskoor
2e zondag 40-dagentijd 10.30 u E
e
TB-koor
3 zondag 40-dagentijd 10.30 u E
Dernee
Boeteviering
10.00 u W&G Wielzen
Palmzondag
9.30 u W&G Wielzen/
Werkgroep

24 dec do Gezinsviering

Bijzonderheden
19.00 u W&C Wielzen

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

E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en W&G: Woord- en Gebedsdienst

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

E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en W&G: Woord- en Gebedsdienst
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Ziek, zorg en dood
Het is nog niet zo lang
geleden dat onze gezondheidszorg, zoals we die
nu kennen, zo goed als
niet bestond. Ik heb
nog mensen gekend, die geboren waren in de
negentiende eeuw. Velen van deze mensen hadden
in hun jeugd nog broertjes en zusjes verloren
in het kraambed van hun moeder. Ook stierven
er regelmatig moeders in het kraambed. De
weeshuizen, vooral in de steden, zaten overvol. Ook
zogenaamde half-wezen werden vaak opgenomen.
Half-wezen werden zo genoemd, wanneer een ouder
was overleden. Was de overledene een moeder
dan ontstond er in die tijd een gigantisch probleem.
Vaak had zo’n gezin meerdere kinderen en vader (de
kostwinner) werkte per week geen vijf dagen zoals
nu, maar vaak zes of meer dagen. Zo’n vader had
eenvoudig geen keus en daarom belandden zulke
kinderen in het weeshuis.
In 1910 stierf de moeder van mijn moeder op
32-jarige leeftijd aan longontsteking en in hetzelfde
jaar stierf ook haar broertje van anderhalf jaar oud.
De stap naar het weeshuis lag voor mijn moeder
voor de hand, maar haar vader heeft met hulp van
zijn familie tot haar zevende jaar voor haar gezorgd.
De volgende tien jaar werd mijn moeder opgenomen
in het gezin van haar tante. Daarna heeft mijn
moeder nog twaalf jaar voor haar vader kunnen
zorgen tot zijn 53-ste jaar. Haar vader stierf toen 3
maanden voor haar huwelijk, zodat mijn moeder op
dat moment volledig wees was en ook geen broers
en zusters had.
Dat ik nu meer dan 75 jaar later nog steeds contact
heb met achterneven en achternichten bewijst wel
met hoeveel liefde en zorg mijn moeder omringd is
geweest in haar leven.
Om zo’n toestand te doorgronden moet ik
bijvoorbeeld vertellen dat mijn grootvader (hetgeen
hij nooit geweest is) als vak melkslijter is geweest
in de Haagse Schilderswijk. 100 Jaar geleden een
arbeiderswijk met vaak grote gezinnen, veel ziektes
en veel schulden. Er was nog geen Zuidwal- of
Westeindeziekenhuis en huisartsen roeiden met de
riemen die ze toen hadden. Vaak was er sprake van
drankmisbruik en hadden de mensen als ‘pofklanten’
geldschulden.
Mijn moeders vader werkte zeven dagen in de
week en had eens in de maand een vrije zondag.
Op die dag ging hij om zes uur ’s-morgens naar
‘het schippersmisje’ in de H. Theresiakerk aan het
Westeinde om ’s-nachts pas om 00.00 uur thuis
12

te komen. Aldus had hij een zo lang mogelijke
dag. Hij bezocht dan lopend zijn schoonfamilie in
Hazerswoude.
Mijn vrouw heeft wel een opa gehad en gekend
en die heb ik ook wel eens gesproken. Heerlijke
verhalen van een 93-jarige, die in dezelfde periode
leefde als de vader van mijn moeder. Op het
moment dat die melk bezorgde in de Schilderswijk
was die opa in zijn tuinderij in Loosduinen aan het
werk voor zijn vrouw en tien kinderen. Wat een
groot verschil met het ouderlijk gezin van mijn
moeder!
Die Loosduinse opa schetste mij eens een verhaal
van een begrafenis van zijn overleden buurman.
Bijna niemand was verzekerd en er waren geen
begrafenisondernemers zoals nu. Familieleden en/of
buren brachten het stoffelijk overschot naar de kerk
en het kerkhof. Anders gezegd: ze offerden er bijna
een vrije dag voor op.
Op een foto uit 1963, het jaar van mijn verloving,
zitten genoemde opa en genoemde pleegmoeder
van mijn moeder naast elkaar te praten. Ik kijk er
naar en denk: wij katholieken vereren Heiligen, die
wij meestal bij naam kennen. Zijn het er veel? Ik ken
geen aantal, maar ik denk dat er nog velen zijn, die
wij niet bij naam kennen.
Kees de Ridder

Spirit

Maria, Moeder van God, icoon van
de tederheid, verzacht ons lijden
Voor de Emmaus geloofs-gemeenschap heeft
iconenschilder Marcel de Man twee identieke
iconen geschilderd, naar het voorbeeld van de icoon
van Vladimir: Maria, moeder van God, zetel van
tederheid. Eén icoon blijft permanent in de kerk, de
andere is een reizende icoon en gaat van ziekbed
naar ziekbed. Mensen branden kaarsjes bij de icoon
in de kerk voor de zieken; familie, vrienden en
de zieke zelf bidden bij de icoon thuis. Veel zieke
parochianen zijn zo getroost.
Icoon, de religieuze beeltenis bij uitstek van de
oosters orthodoxe kerk, is in opzet en functie
fundamenteel verschillend van het devotiebeeld van
het westerse christendom. De icoon wordt namelijk
op gelijke lijn gesteld met woord en sacrament.
De icoon stelt degene die uitgebeeld wordt reëel
tegenwoordig; de verering geldt niet het materiële
voorwerp, maar het oerbeeld. De gelijkenis met het
oerbeeld is wezenlijk in de uitbeelding.
Marcel vertelt: De icoon van Vladimir verbeeldt
de moeder God´s van de tederheid. Ze verwijst
naar het kind dat de wereld zal redden. Maar
tegelijkertijd weet ze dat het kind veel zal moeten
lijden. Door de tederheid van Maria wordt het
lijden van Christus verzacht. Maar op zijn beurt
verzacht Christus door zijn tederheid weer het lijden
van Maria, bijvoorbeeld wanneer Hij tegen Maria
en Johannes zegt: Ziedaar uw zoon, zie daar uw
moeder. Hij probeert hen te troosten door te zeggen
dat ze voor elkaar moeten zorgen. Deze tederheid
zie je in de gelaatsuitdrukking. Dat noemen we de
vergeestelijking van de icoon.
Vanaf het begin van het christendom in Rusland
genoot de moeder Gods een buitengewone verering.
Dit is op te maken uit het grote aantal aan haar
gewijde kerken en uit de roem van haar talrijke
wonderbaarlijke iconen.
De eerste iconen zijn ontstaan in het midden van
de vierde eeuw. Maar het oerbeeld gaat veel verder
terug en is te vinden in de oude culturen van Egypte
en Mesopotamië.
In een verklaring in de vijfde eeuw verklaarde de
Kerk Maria plechtig tot moeder van God, maar
daarmee wilde de kerk niet zozeer iets over haar
zeggen, als wel over haar zoon. We zitten dan
midden in de theologische discussie over de vraag
in hoeverre Jezus nu een bijzonder schepsel was,

of dat hij een
regelrechte
openbaring
van God zelf
was. ‘Neen’,
verklaarde de
kerk toen, ‘Maria
is de moeder
van God.’ Maar
het volk in de
straten van Efeze,
waar de kerk in
concilie bijeen
was, zag er
onmiddellijk een
uitspraak over
Maria in: Moeder
van God…. Maar dan moest zij zelf ook zoiets als een
moeder godin zijn, en dat was hun niet onwelkom,
want zij waren hun oude godin kwijt; die had het
christendom hun afgenomen. Maar een mens
vergeet zijn heidens verleden niet zo gemakkelijk,
evenmin als een christen zijn Germaanse
dennengroen en zijn lichtfeest; hij verbindt ze wel
aan elkaar. En zo worden op Maria de kwaliteiten
van de Egyptische Isis, de Oud-Romeinse Diana, en
de Griekse Artemis, overgedragen, die godin waren
van de jacht, van bos en veld, maar ook van de
akkerbouw en de vruchtbaarheid in het algemeen en
van de zeevaart. In het verlengde hiervan zullen de
vrouwen voortaan bidden tot Maria om een kind, en
in de meimaand om een vruchtbare akker, en wordt
haar beeld met bloemen omhangen. En de zeelieden
bidden tot haar om een veilige thuiskomst, en daar
bidt elk mens om in het aangezicht van de dood:
Heilige Maria, bidt voor ons zondaars, nu en in het
uur van onze dood.
Maria is het projectiescherm geworden van al het
denkbare dat er bij de mensen leeft aan hoop en
verwachting, aan wanhoop en verdriet. Van al
datgene waarvoor mensen eigenlijk bij God zelf
terecht zouden moeten kunnen. Maar hoe strenger
het beeld dat mensen in de kerk van God gekregen
hebben, hoe meer men het ontbrekende bij Maria
ging zoeken. En zo heeft in een soms onbarmhartige
kerk Maria de tederheid van God gestalte gegeven,
zoals de iconenschilders dat zo treffend weergeven.
Wanneer u een zieke hebt en een tijdje deze reizende
Maria-icoon in huis wilt hebben neem dan contact op
met het parochiebureau Emmaus.
Toos Engel
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Provoet lidnr. 304105
Kwaliteitsregistratie
voor pedicurenr. 7126

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!

Dames- & Heren
Kapper zonder afspraak
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Parochiële Caritas Instelling (PCI):
mensen in nood helpen
We leven in een complexe wereld. Dagelijks zien we
op televisie de beelden van vluchtelingen op bootjes
in de Middellandse zee, mensen die tientallen, zo
niet honderden kilometers te voet hebben afgelegd,
mensen die huis en haard hebben verlaten door
oorlog en ellende met de hoop het vaste land van
Europa te bereiken en er een veilige plek te kunnen
vinden om een bestaan op te kunnen bouwen. Deze
beelden raken mij. Het maakt mij er van bewust hoe
goed velen van ons het hier hebben en dat wij hen,
die het om wat voor redenen dan ook niet getroffen
hebben moeten helpen. Of zij nu van ver komen, of
zij die ons nabij zijn.

Thema Vastenactie 2016
Even minderen voor een ander, de Ander
Op 10 februari 2016 begint de veertigdagentijd. Een
moment van rust. Tijd om eens stil te staan bij wat wij
kunnen betekenen voor mensen om ons heen, dichtbij en
ver weg. De vastentijd nodigt ons uit tot soberheid en delen
met mensen die het minder hebben.

Net zoals de Heilige Sint Maarten deed, die een deel
van zijn mantel gaf aan een arme bedelaar.
Dit is het werk dat de PCI doet. Mensen helpen die
in nood verkeren. Hiervoor hebben wij echter wel
financiële middelen nodig. Hiervoor doen wij graag
een beroep op u. Met uw hulp kunnen wij mensen
die in nood verkeren ondersteunen.
U kunt uw donatie doen in het offerblok bij St.
Antonius achterin de kerk van Maria van Eik en
Duinen of overmaken op onze girorekening NL57
INGB 0000 519 205 t.n.v. PCI Parochie Maria van Eik
en Duinen Den Haag.
Indien u een beroep wilt doen op de PCI, dan kunt u
contact opnemen via pci@mariavaneikenduinen.nl
Uw verzoek zal door ons vertrouwelijk worden
behandeld.
De afgelopen maanden zijn de PCI´en van Maria van
Eik en Duinen en de Titus Brandsma, hard bezig om
te fuseren tot één PCI voor onze parochie, namelijk
PCI de Vier Evangelisten.
Wij hopen dat de bisschop ons zo spoedig
mogelijk laat weten dat de fusie rond is. Ons
rekeningnummer zal ongewijzigd blijven.
Met vriendelijke groeten,
Namens de PCI,
Judith van Dijk

Vasten kan een goede oefening zijn voor jezelf, maar
het kan ook een goede manier zijn om je solidariteit
met je medemensen en met de schepping gestalte
te geven. Iedereen kan vervolgens het feitelijke
vasten op zijn of haar eigen manier invullen.
Voor Jezus horen vasten, aalmoezen geven en
bidden onlosmakelijk bij elkaar. In de Bergrede geeft
Hij aan dat het er uiteindelijk niet om gaat door de
mensen geroemd te worden, maar om je te tonen
aan de Vader: die in het verborgene is en die in het
verborgene ziet.
Vasten gaat om soberheid, solidariteit en
spiritualiteit. Geen soberheid zonder solidariteit dus!
Het thema van de campagne 2016 is: Water, bron
van alle leven. Een vastenactie voor Oeganda.
Het campagneproject 2016 is in het noordoosten
in het district Katakwi in de Teso-regio. Het is een
gebied met een bewogen geschiedenis. De mensen
hebben in het recente verleden zwaar te lijden
gehad onder de terreur van het ‘Leger van de Heer’
onder leiding van Jozef Kony en van de rooftochten
van een inheemse nomadenstam, de Karomojong.
De mensen in Katakwi zijn afhankelijk van de
15
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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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landbouw voor hun voedselvoorziening, maar
de opbrengsten van het land zijn laag. Dat heeft
een aantal oorzaken. De boeren hebben ossen en
ploegen nodig om de grond te kunnen bewerken. En
juist daaraan is een groot gebrek.
Onze projectpartner Socadido helpt de mensen in
Katakwi op verschillende manieren. De mensen
worden gestimuleerd om in actie te komen
voor betere leefomstandigheden. Er worden
informatiecentra ingericht en de boeren krijgen
onderricht in landbouw- en irrigatietechnieken. Ze
worden op weg geholpen met bijvoorbeeld ossen,
zaden, een ploeg en andere materialen. Uit ervaring
weet Socadido dat deze aanpak werkt. Veel mensen
waarmee Socadido werkt, kunnen inmiddels in hun
onderhoud voorzien. Waar ze vroeger misschien een
maaltijd per dag hadden, hebben de meeste families
in deze gebieden nu twee of drie maaltijden per dag
en kunnen ze bijvoorbeeld hun huizen verbeteren en
investeren in kippen, geiten en koeien.
Dit is het project dat vanuit de Vastenactie wordt
voorgesteld. Als MOV-groepen hebben wij besloten
ook dit project te kiezen.
In de nieuwsbrieven van de vier geloofsgemeenschappen kunt u begin volgend jaar lezen over
de organisatie van de soepmaaltijden, die in
een estafettevorm in de hele parochie worden
gehouden.
Vasten doe je niet voor jezelf, vasten doe je voor een
ander, zegt Augustinus. Solidariteit is ook altijd iets
van jezelf geven, voegt emeritus paus Benedictus er
aan toe. En daardoor doe je beide ten diepste voor
de Ander, voor God.
Van 10 februari t/m 27 maart 2016 is de
veertigdagentijd. Tijd van bezinning. Een tijd om het
met wat minder te doen. Dan kunt u uw tijd, geld
en aandacht delen met iemand die uw steun kan
gebruiken, of dat nu ver weg is of juist heel dichtbij.
Namens de MOV Paul Kuhlmann, diaken.

Oecumenische leerhuis 'De kracht
van rituelen'
De Loosduinse traditie
van het oecumenisch
leerhuis willen we dit
jaar uitbreiden tot heel
Den Haag Zuidwest. Op drie
verschillende locaties worden aan het begin van
2016, in de maanden januari, februari en maart,
oecumenische leerhuizen gehouden. Deze bestaan
uit drie en in Loosduinen uit vier bijeenkomsten.
Met het onderwerp ‘De kracht van rituelen’ sluiten
we aan op het jaarthema. Op de drie plaatsen wordt
hetzelfde programma aangeboden.
• De eerste lezing,
verzorgd door ds. Nico Riemersma, gaat over de
kracht van rituelen in het algemeen: Wat zijn
rituelen? Wat doen ze met mensen? Wat is hun
plaats in onze cultuur/samenleving?
• De tweede lezing,
verzorgd door pastor Duncan Wielzen, gaat over
de kracht van rooms-katholieke rituelen in de kerk
en thuis.
• De derde lezing,
verzorgd door ds. Axel Wicke/ds. Martine Nijveld
(Bergkerk), gaat over de kracht van protestantse
rituelen in de kerk en thuis.
In Loosduinen is er nog een aanvullende (eerste!)
lezing, verzorgd door pastor Ad de Gruijter over
de kracht van rituelen bij bijzondere, seculiere
gelegenheden. Aan deze eerste lezing gaat een
oecumenische vesperviering vooraf die om
19.30 uur begint
Plaats, data en tijd:
in de Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, op
maandagmiddag 11 en 25 januari en 8 februari 2016,
van 14.00-16.00 uur;
in de Maria Hemelvaartkerk, Loosduinse
Hoofdstraat 6, op maandagavond 18 januari, 1, 15
en 29 februari 2016, van 20.00-22.00 uur;
in de Emmauskerk, Leyweg 930, op dinsdagmiddag
23 februari, 8 en 22 maart 2016, van 14.0016.00 uur.
Informatie:
ds. Nico Riemersma, tel. 070-3251599, e-mail:
n.riemersma@planet.nl.
Ds. N. Riemersma
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Een eigen hongerdoek voor de
parochie
In het gezamenlijk overleg van de vier
pastoraatgroepen was het afgelopen voorjaar al
afgesproken dat we een hongerdoek door en voor de
parochie gaan ontwerpen en maken. Het gebruik van
een hongerdoek, ook wel aangeduid met de Latijnse
naam velum quadragesimale (‘veertigdagendoek’)
dateert uit de middeleeuwen. Het was in die
tijd een doek die in de veertigdagentijd werd
opgehangen boven het priesterkoor, om het altaar
aan het zicht van de gelovigen te onttrekken. De
gedachte erachter was dat wanneer het altaar
met het Allerheiligste en de Crucifix (kruisbeeld)
aan het zicht waren onttrokken, de gelovigen zich
beter aan het vasten, bezinnen en boeten konden
houden. Tegenwoordig wordt een hongerdoek
tijdens de vastenperiode in kerken opgehangen om
de aandacht te vestigen op een bepaalde thematiek
die vaak aan de Vastenactie is gerelateerd. Bij de
hongerdoek worden dan tijdens de zondagsvieringen
en/of in speciale meditatieve vieringen teksten ter
overweging en bezinning gelezen en/of gebeden
uitgesproken.
Het idee bij de hongerdoek voor onze parochie
is dat de afbeeldingen die erop gaan komen iets
te maken hebben met de lezingen die tijdens de
zondagsvieringen in de vastenperiode worden
gelezen. Het is de bedoeling dat een aantal creatieve
parochianen - uit elke gemeenschap twee - bij elkaar
komen om aan de hand van de thematiek van de
lezingen te komen tot een ontwerp. Als dat gereed
en goedgekeurd is, zal de doek door deze of andere
parochianen worden gemaakt. Duidelijk mag zijn
dat hier enige tijd overheen zal gaan, en dat we
de komende vastentijd gebruik zullen maken van
hongerdoeken die in de parochie beschikbaar zijn.
Aan het begin van de vasten van 2017 hopen we de
hongerdoek van de ‘parochie de Vier Evangelisten’ in
gebruik te nemen.
Jos van Adrichem, diaken
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Gebedsweek voor de eenheid van
de christenen

Deze week van gebed, die het thema ‘Het woord
is aan jou’ mee heeft gekregen wordt gehouden
van 17 t/m 24 januari 2016. Centraal staat dit
jaar 1 Petrus 2:9-10: Maar u bent een uitverkoren
geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige
natie, een volk dat God zich verworven heeft om
de grote daden te verkondigen van hem die u uit
de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar
licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk;
eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt
zijn ontferming u geschonken.
Het voorbereidende werk aan de teksten voor de
week van gebed voor dit jaar is gedaan door een
groep van vertegenwoordigers uit verschillende
delen van Letland. Ze werden bij elkaar gebracht
door de rooms-katholieke Aartsbisschop van Riga.
In onze parochie zijn in het kader van deze
gebedsweek drie oecumenische gebedsdiensten
waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd:
zondag 17 januari om 10.30 uur in de H. Familiekerk,
Titus Brandsma geloofsgemeenschap; maandag
18 januari om 19.00 uur in de kerk Maria van Eik
en Duinen (voorafgaand aan de lezing in het kader
van het Leerhuis) en op donderdag 21 januari om
19.00 uur in de Emmauskerk. Ook uw deelname
aan oecumenische gebedsdiensten op de andere
avonden die week bij gemeenschappen van onze
christenzusters en -broeders wordt zeer op prijs
gesteld.
Jos van Adrichem, diaken
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De Katholieke Kerk in Pakistan

De eerste katholieke kerk werd in 1597 in Lahore
gebouwd: Kathedraal van Lahore.
Maar pas aan het eind van de 18e en in de 19e
eeuw gingen meer mensen over tot het christelijk
geloof. De overheersing van de Britten bracht
het christendom mee. Europese en vermogende
inheemse christenen stichtten colleges, kerken,
ziekenhuizen en scholen in steden als Karachi,
Lahore, Rawalpindi en Peshawar.

Aantal katholieken: 1,15 miljoen.
Bisdommen: 7, waaronder twee aartsbisdommen,
Lahore (aartsbisschop Sebastian Francis Shaw o.f.m.)
en Karachi (aartsbisschop Joseph Coutts).
Parochies: 127.
Priesters: 277 (van wie 115 priesters van een
religieuze orde).
Religieuze zusters en broeders: 1.126.
Catechisten: 775.
De katholieke kerk van Pakistan is op diverse
terreinen werkzaam. Bijvoorbeeld op het gebied
van onderwijs en opvoeding en de gezondheidszorg.
De christelijke scholen, instituten en ziekenhuizen
staan in hoog aanzien. Ook de plaatselijke
overheden waarderen het werk van de katholieke
kerk. Zij werkt immers ten dienste van alle mensen,
ongeacht hun geloof. De Kerk ondersteunt verder
projecten voor de landbouw en verleent hulp bij
rampen en natuurcatastrofen als aardbevingen en
overstromingen.
Onderwijs in Pakistan
Zeker tweederde van de Pakistaanse christenen kan
niet lezen of schrijven. Hoewel er verschil is tussen
christenen op het platteland en in de stad, leven
de christenen over het algemeen nog steeds onder
erbarmelijke omstandigheden. Zij hebben geen
stem, geen rechten en geen macht.
Geschiedenis: van de apostel Thomas tot de
blasfemiewet
Volgens de overlevering was het de apostel Thomas
die het christendom in India en Pakistan bracht.
Later reisden er missionarissen mee naar het Indiase
subcontinent in de kielzog van koloniale machten.

Dat alles veranderde drastisch na de
onafhankelijkheid van Pakistan in 1947. Christenen
in Punjab en Sindh hadden de leider van de Muslim
League, Muhammad Ali Jinnah, actief gesteund.
Jinnah beloofde immers steeds opnieuw volledige
rechtsgelijkheid aan alle burgers van Pakistan. Maar
zijn opvolgers hielden zich niet aan deze belofte.
In 1956 werd Pakistan een islamitische republiek
en werd de islam de bron van de wetgeving en de
hoeksteen van de nationale identiteit. Toch stelden
de regeringen zich tot het midden van de jaren
‘70 van de vorige eeuw in politiek en wetgeving
voornamelijk seculier op. In 1971 werd OostPakistan onafhankelijk onder de naam Bangladesh.
Een groot deel van de Pakistaanse hindoes en
christenen werd afgesneden van Pakistan. Pakistan
werd een cultureel monolithisch, in toenemende
mate islamitisch land, met steeds kleinere religieuze
minderheden.
Door de regeringen van achtereenvolgens Zulfikar
Ali Bhutto en Zia ul-Haq werden enkele strenge
islamitische wetten ingesteld. Zeer omstreden waren
de blasfemiewetten. Zia ul-Haq voerde bovendien de
sharia, de islamitische wet, in als basisprincipe voor
de wetgeving.
Discriminatie is verankerd in de wet. Christenen
worden net als andere niet-moslimminderheden
in de grondwet van Pakistan gediscrimineerd. Nietmoslims mogen geen president of premier worden.
Bovendien zijn zij uitgesloten van een functie als
rechter bij het sharia-gerechtshof, dat de macht
heeft elke wet die men als on-islamitisch ziet te
vernietigen.
De blasfemiewet en geweld tegen christenen
Op godslastering en beledigende opmerkingen
over de profeet Mohammed staan geld- en
gevangenisstraffen en in het ergste geval de
doodstraf. De christelijke Asia Bibi zit al vele jaren in
de gevangenis. Het jonge christelijke meisje Rimsha
Masih, analfabeet en geestelijk gehandicapt, werd
ook aangeklaagd wegens blasfemie. Hoewel tot nu
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toe geen enkele veroordeelde ter dood is gebracht,
zijn er al vaak aangeklaagden door islamieten
vermoord.
Alle minderheden in Pakistan lijden onder deze
wet, niet alleen christenen. Een groot probleem
is dat de blasfemiewet vaak misbruikt wordt om
ordinaire burenruzies uit te vechten. Daarvan zijn in
90% van de gevallen juist de gematigde moslims het
slachtoffer.
Aanslagen op christenen en kerkelijke gebouwen
komen regelmatig voor in Pakistan. Twee jaar
geleden werden bijna tweehonderd huizen in de
christelijke wijk Joseph Colony in Lahore in brand
gestoken door woedende moslims. In maart van
dit jaar werd in de wijk Youhanabad, eveneens in
Lahore, een aanslag gepleegd op een katholieke en
protestantse kerk. Ook hooggeplaatste christelijke
personen zijn hun leven niet zeker. In maart 2011
werd de rooms-katholieke Shabhaz Bhatti vermoord.
Hij was minister van minderheden en had zich
uitgesproken tegen de Pakistaanse blasfemiewetten.
Bron: Missio

Bereikbaarheid kerken
1. Emmaus
Leyweg 930, Tram lijn 9 en 16, Leyweg
Buslijn 23 en 25, Leyweg
2. Maria van Eik en Duinen
Loosduinse Hoofdstraat 4, Tramlijn 2,
Burgemeester Hovylaan Buslijn 26, Louis
Armstrongplein
3. Pastoor van Ars
Aaltje Noordewierstraat 4, Randstadrail 3,
Heliotrooplaan. Bereikbaar per auto, gratis
parkeren in de directe omgeving
4. Titus Brandsma
Kamperfoeliestraat 279, Tramlijn 3,
Goudenregenstraat, tramlijn 12,
Goudenregenstraat, Buslijn 21, Mient/
Kamperfoeliestraat
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