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Redactioneel
Een terugblik op vier jaar Spirit
Voor u ligt inmiddels het vijftiende
nummer van het parochieblad Spirit van de
r.‑k. Parochie de Vier Evangelisten. In het
eerste nummer van Spirit is de keuze van
de naam ‘Spirit’ uiteengezet: uitgaande
van het pastoraal beleidsplan met als
titel ‘Uitnodigen tot leven met God’ is de
hoop uitgesproken dat een ieder die het
parochieblad leest bezield wordt mee te
werken aan Gods koninkrijk hier en nu, in
dit deel van de stad waar we met elkaar
samenleven. Het parochieblad probeert een
bijdrage te leveren aan de geestelijke groei
en ontwikkeling van onze parochianen en
alle mensen van goede wil. Er is bewust een
keus gemaakt om in het kwartaalblad Spirit
te berichten over parochiebrede zaken. De
redactie van Spirit heeft bewust gekozen
voor een sobere opzet in tweekleurendruk,
mede uit kostenoverwegingen. Door een
gunstig inruilaanbod van de drukeenheid is
het nu mogelijk een besparing in drukkosten
te boeken, waarbij tevens gebruik gemaakt
kan worden van vierkleurendruk. Uiteraard
is de redactie afhankelijk van de door
de parochiegemeenschap aangeleverde
kopij; immers een parochieblad is er
van en voor de parochiegemeenschap.
Op het emailadres redactie@
rkparochiedevierevangelisten.nl is uw
kopij van harte welkom en een welkome
aanvulling op onze vaste rubrieken en
de rubrieken die door een aantal vaste
correspondenten worden verzorgd.

Met het uitbrengen van de maandelijkse
nieuwsbrieven wordt ruimte gegeven
aan al datgene dat leeft binnen de vier
geloofsgemeenschappen. De werkgroep
communicatie heeft gewerkt aan een
uniforme huisstijl van de nieuwsbrieven. In

het septembernummer zult u het resultaat
hiervan zien.
Het internet en de webpagina www.
rkparochiedevierevangelisten.nl biedt
verder een aanvullende wijze om met
u te communiceren en u van actueel
parochienieuws te voorzien.
De redacties zijn uiteraard benieuwd naar
uw suggesties en meningen over onze
communicatiemiddelen. Wij stellen het op
prijs als u ons dat wilt laten weten via het
vorenstaand emailadres. Wellicht geeft
deze oproep voldoende prikkels en de juiste
stimulans aan u als lezer om zelf enthousiast
en geestdriftig bij te dragen aan de opbouw
van onze geloofsgemeenschappen.
Namens de redactie,
Peter The
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Adressen en secretariaten
Parochiesecretariaat r.-k. Parochie de Vier Evangelisten:
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email:emmaus@rkparochiedevierevangelisten.nl
Maria van Eik en Duinen: Loosduinse Hoofdstraat 4, 2552 AJ Den Haag,
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Titus Brandsma: Kamperfoeliestraat 279, 2563 KH Den Haag,
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Pastoraal werker Duncan Wielzen, tel 070-3255675
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in te korten
Kopij inzenden voor:
5 augustus 2015

2

Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
NL90 INGB 0000 1148 00 tnv Parochie Maria van Eik en Duinen
NL57 INGB 0000 5192 05 tnv PCI
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
NL58 INGB 0002 3957 49 tnv penningmeester H. Pastoor van Ars
Geloofsgemeenschap Titus Brandsma
NL83 INGB 0003 2598 60 tnv Kerkbijdrage Titus Brandsma Parochie
NL47 INGB 0000 5150 20 tnv Parochieel Solidariteits Centrum (PCL)

Spirit

Pastoraal woord
"Geloven verandert ook je kijk op de wereld"
“Geloven is voor mij met nieuwe ogen naar
de wereld kijken.” Dat hoorde ik één van de
catechumenen, geloofsleerlingen, het afgelopen jaar
zeggen.
“Eerst ben je op jezelf gericht en als je dan het
besluit neemt om je te laten dopen dan ben je meer
gericht op God en de mensen om je heen”, zei ze.
“Voorheen deed ik altijd zo m’n best om ergens bij
te horen, maar ik doe steeds minder mijn best. En nu
krijg ik er voor terug dat God steeds meer werkt in
mijn leven. ” Sommige mensen kunnen iets zo mooi
en waar zeggen.
Geloven is dus niets anders dan het leven zelf. Kerk
en geloof zijn er niet alleen voor de zondag, maar
ook voor door de week, als het gewone leven weer
zijn gang gaat. Je geloof is dan hetgeen je kracht
geeft, waardoor je de dynamiek van het leven
aanvaardt, waardoor je gevormd bent.
Dat gaat niet van vandaag op morgen. Als ik terugkijk
op mijn eigen leven, dan zie ik dat ik, vergeleken
met twintig, dertig jaar geleden, vandaag anders
geloof dan toen. Daarom kun je spreken van
geloofsontwikkeling of geloofsgroei.
De Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog James
Fowler is bekend geworden door zijn boek over
geloofsfasen. De fasen zijn niet duidelijk afgegrensd,
vaak lopen ze door elkaar heen. Ik geef ze hieronder
verkort weer, soms aangevuld met eigen inzichten:
Fase 1: van 0 tot 2 jaar.
Het kind beleeft geen scheiding tussen
zichzelf en de a(A)nder. De wereld draait om
hem. Als hij huilt wil hij eten of een droge
luier.
Fase 2: van 3 tot 7 jaar.
Het geloof wordt nagebootst. De ouders
zijn de morele autoriteit. Fantasie en
verbeelding domineren, niet beperkt door
logisch denken. Spoken en geesten kunnen
realiteit zijn. Vandaar dat kinderen uit deze
leeftijdsfase vaak nachtmerries hebben.
Fase 3: de tienertijd.
Het geloof wordt aangeleerd en de leraar
op school is de autoriteit. De Bijbelverhalen

worden letterlijk genomen. Tieners denken
zwart-wit, weten bijzonder goed wat
rechtvaardig en wat onrechtvaardig is. Het
ik staat centraal en alles wat aan indrukken
van de wereld binnenkomt wordt gefilterd
door eigenbelang. Dat heeft iets naïefs, dat
ook vertederend kan zijn.
Fase 4: de adolescentie.
Je conformeert je zonder veel nadenken
aan het geloof en de waarden van je
omgeving. Leeftijdsgenoten zijn daarbij de
belangrijkste autoriteit. Jongeren stemmen
zich vooral af op de verwachtingen van
anderen. God is vooral vriend en buddy, de
garantie dat je speciaal bent, degene die
troost en bemoedigt.
Fase 5: 25 tot 40 jaar.
Je stemt persoonlijk in met het geloof. Je
hebt het ouderlijk huis verlaten en denkt
kritisch na over andere inzichten. Dit is
een rationele fase. Verstandelijke kennis
is belangrijker dan religieuze symbolen. Je
neemt verantwoordelijkheid voor je eigen
leven en opvattingen. Je zoekt een groep
op van min of meer gelijkgestemden en een
dito partner.
Tot het gaat schuren: gesetteld in een
maatschappij met huis en hypotheek, wordt
men zich bewust van eigen eenzaamheid
en kwetsbaarheid. De behoefte aan
spiritualiteit neemt toe. Deze onrust luidt
de overgang naar de volgende fase in.
Fase 6: rond de 40 jaar, de tijd van de midlifecrisis.
De uitwisseling met andersdenkenden
wordt de voornaamste autoriteit. Je erkent
je grenzen, wordt bescheidener, want de
wereld blijkt veel complexer te zijn dan je
dacht. Niet alles is rationeel te verklaren. Je
staat meer open voor symbolen zoals in de
liturgie. Je twijfelt en wordt nieuwsgierig
naar andere religies. God is anders en veel
groter dan je voor mogelijk hield. Er is een
spanning tussen loyaliteit aan je eigen
situatie en het verlangen naar gerechtigheid
voor iedereen. Soms geven mensen een
radicale draai aan hun leven. Iemand
die tomaten plukte in de kassen wordt
bijvoorbeeld pastor.
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Fase 7: is die van het universele geloof.
God zelf is hier de autoriteit. De a(A)nder
staat centraal, vooral degenen die lijden.
Mensen ervaren groot mededogen
en streven naar een wereld in
overeenstemming met Gods wil. Zoals de
apostel Paulus ooit heeft gezegd: “niet ik,
maar Christus leeft in mij”. In deze fase zijn
mensen meer open voor de werkelijkheid
die ze als dieper dan ooit beleven. Ze
hebben een helder zicht op het leven en
daarom op God.
Tot zover de fases zoals Fowler die beschrijft.
Misschien vraagt u zich af in welke fase u nu zit.
Misschien bent u zelfs een tikje ongerust omdat
u dingen herkent uit een fase waarin u misschien
niet wilt zijn. In werkelijkheid zijn die fasen niet zo
afgebakend. Vaak lopen ze door elkaar heen. Maar
om inzicht te krijgen moet je de dingen soms op een
rijtje zetten.
Zo kunnen mensen in fase 5 zitten, met een tamelijk
rationeel geloof en toch naar een alternatieve
genezer gaan (fase 1). Maar dat hoeft geen probleem
te zijn.
Een ander voorbeeld: iemand kan het mysterie
van God en de symbolen van de liturgie waarderen
(fase 6), en toch vasthouden aan bepaalde dogma’s
en aan een letterlijke lezing van Bijbelverhalen
(fase 3). Sterker nog, een persoon kan paradoxale
standpunten innemen ten opzichte van het geloof.
Zo kan, bijvoorbeeld, dezelfde persoon die zich
kritisch opstelt ten opzichte van het geloof, de
fundamentele opvattingen ervan bevraagt of in
twijfel trekt (fase 5), tegelijkertijd - hoe vreemd dat
ook lijkt - vasthouden aan bepaalde dogma’s (fase 3).
Vroeger werd het vasthouden aan bepaalde
geloofsopvattingen ook bevorderd door de sociale
controle . Gelukkig is dat verleden tijd. Al denk ik nu
soms dat die sociale controle overgenomen is door
het atheïsme.
Geloofsontwikkeling is een weg die we gaan. En
Jezus is die weg. In zijn preken zegt pastoor Dernee
dit zo mooi: “Jezus laat over zich lopen.”
Toos Engel
Met dank aan: James Fowler ‘Stages of faith’. Voor de vertaling heb
ik gebruik gemaakt van de bundel ‘Een gevaarlijk geluk’, van JeanJacques Zuurmond, uitgave 2010, pag.155-158.
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Van het bestuur
Het vertrouwde omzetten naar een
hoopvolle toekomst
Wanneer ik een viering bijwoon zie ik diepgelovige
medemensen. Ik heb daar respect voor.
Kon het maar zo blijven, denk ik dan. Maar ik zie ook
dat het aantal terugloopt en dat we ouder worden.
En er is al het nodige gebeurd: minder parochies en
sluiten van kerken. Wat is dan mijn houvast en wat is
dan mijn missie? Waardoor laat ik mij inspireren?
Een dezer dagen, zo rondom Pinksteren, las ik:
De kracht van de heilige Geest.
In en door Jezus leren we God kennen als de God
zonder macht, die van ons afhankelijk wordt.
Juist in dat afzien van macht openbaart zich Gods
kracht. Het is niet de kracht waarmee je bestuurt,
commandeert en beveelt, maar de kracht die
geneest, verzoent en bijeenbrengt. Dat is de kracht
van de Geest. Als Jezus in de buurt was, wilden
mensen in Zijn nabijheid zijn en hem aanraken
omdat ‘er een kracht van Hem uitging die iedereen
genas’.
Die kracht van Gods Geest wil Jezus doorgeven. Door
de Geest zijn we in staat om anderen heilzaam nabij
te zijn. Als we vervuld zijn van die Geest, kunnen we
niet anders dan een helende kracht voor anderen
zijn.
Hoe geef ik als bestuur daar handen en voeten aan?
•

Door de ander op te zoeken als ik de ander
kwijt ben.

•

Door te zeggen en te erkennen wat ik
moeilijk vindt.

•

Door de winkel als parochie op orde te
brengen en te houden.

•

Door soms even achterom te kijken en te
zien wat al tot stand is gebracht.

Wanneer ik hierbij stil sta voel ik mij gelukkig met
de mensen om mij heen. Er wordt hard gewerkt.
Ieder zet zijn beste beentje voor. Dat kan omdat we
geloven in een hoopvolle toekomst.
Soms is die toekomst ver weg en soms dichtbij. Er
gebeuren mooie dingen. Soms maken we ons veel
zorgen om het vertrouwde los te laten en te geloven
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in Gods volk onderweg. We blijven onderweg, dus in
beweging.
Laten we vooral elkaar in dit ‘onderweg zijn’ blijven
vasthouden en samen zoeken; ieder vanuit zijn of
haar verantwoordelijkheid.
Dirk Knook,
vice-voorzitter

Diaconie
Inrichting van een Informatiepunt
‘sociale voorzieningen’ in onze
parochie
Binnen onze parochie ontmoeten we met enige regelmaat
parochianen en andere bezoekers van onze kerken die
met vragen lopen over uitkeringen, toeslagen en andere
‘sociale voorzieningen’, of bijvoorbeeld over huurkwesties
en juridische zaken. Hoewel we de vragen en problemen
over het algemeen niet kunnen oplossen, doet ons geloof
in Christus een appel op ons om deze mensen niet in de
kou te laten staan en te helpen de juiste weg te vinden
in het bos van gemeentelijke en andere organisaties. Het
verheugt mij u te kunnen mededelen dat een parochiaan,
Frits Claus, heeft aangeboden om binnen onze parochie
invulling te geven aan een informatiepunt voor mensen
met dergelijke vragen. Frits heeft de
nodige jaren gewerkt bij verschillende
overheidsorganisaties, onder ander op
het terrein van sociale zaken.

Misschien loopt u met vragen
of problemen op sociaalmaatschappelijk gebied of
kent u mensen met dergelijke
problemen. Vanaf zaterdag 16 mei 2015 kunt u
terecht bij ons informatiepunt. Het is één keer
per veertien dagen geopend in de Emmauskerk,
steeds van 10.00 tot 12.00 uur. Hieronder vindt u
het rooster voor de komende drie maanden. Het
actuele rooster zal steeds in Spirit en op de website
www.rkparochiedevierevangelisten.nl worden
gepubliceerd.
U kunt zonder afspraak komen, wordt ‘op volgorde’
te woord gestaan en zo mogelijk ter plekke van
advies en/of informatie voorzien. Bij lastige
vragen of gecompliceerde problemen is het
prettig als u vooraf contact opneemt met het
secretariaat van de Emmauskerk (email: emmaus@
rkparochiedevierevangelisten.nl, tel: ma, wo, do,
vrij van 9.30 - 12.00 uur, 070 366 55 62). Na overleg
met Frits wordt u dan teruggebeld om te bespreken
of het probleem tijdens de openingstijd kan worden

besproken of dat er een afspraak voor een ander
moment wordt gemaakt. Er kan dan even apart de
tijd worden genomen om te kijken wat er precies
speelt en wat het informatiepunt daarin voor u kan
betekenen.
Het informatiepunt is geen maatschappelijk werk,
geen gratis advocaat, houdt zich nadrukkelijk niet
bezig met medische zaken en verleent ook geen
financiële steun. Het informatiepunt is er om u te
ondersteunen met informatie en advies. Het kan u
helpen met contacten met overheidsorganisaties,
een woningbouwvereniging, het invullen van
formulieren, het aantekenen van bezwaar en beroep
en dergelijke. Er is een (eenvoudige) computer met
internetaansluiting aanwezig, die u zo nodig kunt
gebruiken om bijvoorbeeld gegevens door te geven
aan het UWV.
Tot slot, misschien ten overvloede, ook mensen die
geen parochiaan zijn, kunnen bij het informatiepunt
aankloppen. We zijn immers niet geroepen om enkel
medeparochianen en medechristenen te helpen,
maar alle mensen van goede wil.
Jos van Adrichem,
diaken

Het informatiepunt ‘sociale voorzieningen’
heeft een 'inloopspreekuur' van 10.00 tot 12.00
op de volgende data:
zaterdag 16 mei
zaterdag 30 mei
zaterdag 6 juni
zaterdag 20 juni
zaterdag 4 juli
zaterdag 18 juli
zaterdag 1 augustus.
Het informatiepunt is er om u te helpen, en gaat
graag uiterst zorgvuldig om met uw privacy.
Wij hopen dat u ook begrijpt, dat het
informatiecentrum is bemenst door een
vrijwilliger die -helaas - twee handen en één
hoofd heeft en dus niet onbeperkt de tijd voor u
heeft.
Vandaar het uitgangspunt 'wat u zelf kan doen,
dat doen wij niet'. Maar waar u niet uitkomt:
daar zullen wij alles aan doen om u te helpen,
voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt.
5
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Werkgroep Kerk & Samenleving en
haar diaconale missie
Diaconie, een Bijbels begrip, het betekent zorg hebben
voor elkaar en niet alleen binnen de grenzen van je eigen
wijkkerk of parochie.
De mensen van de werkgroep Kerk & Samenleving
willen er, vanuit zorg hebben voor elkaar, zijn voor onze
medemensen. Er zijn waar nood is, maar ook gezellige
dingen doen met en
voor elkaar.

Onze samenleving
vraagt veel aandacht
veraf en dichtbij, niet
alleen binnen onze
parochiegrenzen
maar ook daar buiten.
De nood is groot en soms heel dichtbij, zonder
dat wij dat weten. Bij jou in de straat, misschien je
buren, mensen die eenzaam zijn of ziek. Erger nog
mensen die nauwelijks te eten hebben.
Wat kunnen wij vanuit Kerk & Samenleving doen?
Meeleven met onze medemens, een luisterend
oor zijn, een arm om iemand heen slaan,
bijstaan met materiële hulp: het verstrekken van
voedselpakketten en kleding.
Het plantje van de week is bestemd voor iemand
die het moeilijk heeft of ziek is. Kerststukjes maken
we tezamen met de jongeren uit onze parochie
en brengen we rond naar nabestaanden en zieke
parochianen. Met Palmpasen maken we fruitbakjes
en bezorgen deze bij onze zieke en oudere
parochianen. Tweede paasdag organiseren we een
Paasbrunch; heel gezellig en ontspannend.
Iedere eerste dinsdag van de maand is er uitstelling
van het Allerheiligste en hebben we om 12.00 uur
een gezamenlijke maaltijd. De maandelijkse open
praatmiddag, waar ieder kan zeggen wat hem of
haar bezighoudt en daarna nog een gezamenlijk
thema.
Om de maand hebben we op zondag een
ontmoetingsmiddag met lunch. Iedereen is welkom.
We doen dan spelletjes of praten gezellig met elkaar.
Natuurlijk ontbreekt een hapje en een drankje
hierbij niet.
Tot slot hebben we twee keer per jaar onze
themaviering waarin we vanuit de lezingen van
die zondag duidelijk willen maken wat ze voor ons
betekenen en van waaruit wij werken.
6

Wij, de vrijwilligers van de werkgroep Kerk &
Samenleving, hebben de overtuiging dat we als kerk
aanwezig moeten zijn bij die mensen die onze hulp
nodig hebben. Onze levenshouding is: delen en
breken met elkaar. Samen zijn we de ledematen van
God. Zo’n levensweg is niet altijd even makkelijk;
het kost soms veel zorg en inspanning.
Maar onze ervaring is dat het leven zinvol en goed
is wanneer wij er mogen zijn voor de ander. Werken
vanuit je hart brengt je op het spoor waar het in
het leven om draait en mag je God ontmoeten zoals
beschreven staat in de zaligsprekingen Matteüs 25.
Namens de werkgroep Kerk & Samenleving,
Gerda Bronsteijn

‘Geloofs- en ontmoetingsdag’ voor
ouderen
Dit jaar organiseren wij voor de ouderen van
onze parochie een dag van samen geloven en
elkaar ontmoeten. Een dag die begint met een
eucharistieviering waarna er koffie is en een
gezellige lunch.
's Middags is er dan tijd voor muziek en ontspanning
en tot besluit een Marialof.
Wij hopen dat het voor u een dag wordt waarop u
kracht en bemoediging opdoet voor uw dagelijks
leven.
Het wordt tevens een dag waarop mensen elkaar
vanuit de vier wijkkerken ontmoeten en kunnen
ervaren dat we één parochie zijn. Wij nodigen u van
harte uit voor deze geloofs- en ontmoetingsdag.
Deze vindt plaats op woensdag 21 oktober 2015 in
de Emmauskerk aan de Leyweg.
Voor eten en drinken wordt gezorgd. Deelname is
gratis. Wel wordt op deze dag een vrijwillige gift
gevraagd.
Wanneer u wilt deelnemen of iemand kent die
graag zou deelnemen, meldt u zich, of hem/
haar, dan aan voor 15 oktober bij het centraal
parochiesecretariaat Leyweg 930, tel: 070 308 04 14,
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van
9.30 -12.00 uur.
Wij hopen u deze dag te mogen ontmoeten.
Met hartelijke groet,
namens de werkgroep,
Gerda Bronsteijn
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ACTIE - ACTIE - ACTIE:
vrijwilligers gevraagd:
dinsdagavond 20 oktober
en woensdag 21 oktober
Op woensdag 21 oktober 2015 houden
wij een geloofs- en ontmoetingsdag voor oudere
parochianen. Om deze dag goed te laten verlopen,
hebben we veel vrijwilligers nodig. Mensen die
helpen met het verzorgen van onze gasten: dus
verzorgenden, gastvrouwen en gastheren.
•

Dinsdagavond 20 oktober: sjouwers die helpen
de kerk in gereedheid te brengen.

•

Woensdagavond 21 oktober: sjouwers die
helpen de kerk weer in de goede staat terug te
brengen.

•

Ook hebben wij vrijwilligers nodig die helpen
met het zorgen voor de inwendige mens.

Beste mensen, zonder vrijwilligers kan deze dag niet
door gaan, dus meld je aan bij het secretariaat,
tel: 070 308 04 14, op maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag van 9.00u-12.00 uur.
De werkgroep Kerk en Samenleving

Boekrecensie
Een buurtbewoner van de Ars-kerk schrijft het volgende
naar aanleiding van het boek Pastoor van Ars - Monument
van Aldo van Eyck

Wat ‘n kerk en wat ‘n boek. Het dwarsschip van de
kerk is niet alleen fotogeniek, maar fluistert sacrale
rust. Het is het hart van ‘n sobere kerk, maar het is
eenvoud die je raakt.
Het idee zal zeker zijn
oorsprong bij van Eyck hebben
maar de samenwerking met
Dom van der Laan heeft het
plan zeker verdiept. Twee
zielen en één adem, met de Ars
als resultaat.

uitgebreide informatie, maar vooral om de vele
persoonlijke verhalen van kerkleden en nietkerkleden over wat de kerk met hen doet.
Voor ‘n schappelijke prijs is dit een aanwinst.
J. Langen
te Waldeck bij Kijkduin, Den Haag

Week tegen eenzaamheid 2015

De Week tegen Eenzaamheid wordt dit jaar
gehouden in de periode tussen donderdag 24
september tot en met zaterdag 3 oktober 2015.
In die periode is er landelijk bijzondere aandacht
voor mensen die met eenzaamheid worstelen.
Er wordt onder andere stilgestaan bij soorten en
kenmerken van eenzaamheid, hoe om te gaan met
eenzaamheid, en wat te doen om eenzaamheid op
het spoor te komen én te doorbreken.
Als parochie willen wij ook aandacht geven aan
dit maatschappelijk probleem, want zo valt het
inmiddels helaas te typeren. Daarom organiseren wij
voorafgaand aan deze Week tegen Eenzaamheid een
open middag met onder andere, tips en verhalen
van (ervarings)deskundigen, workshops, ontmoeting
en nog veel meer.
Datum, tijd en plaats worden nader bekendgemaakt.
Duncan Wielzen, pastoraal werker

Spreekuur Kerk en Samenlevering
Het spreekuur van werkgroep Kerk &
Samenleving op woensdagmorgen
van 10.00 uur tot 11.00 uur is met
ingang van 1 juni a.s. verplaatst naar de
donderdagmorgen.

Maar nu over het boek, dat
een monografie genoemd
kan worden. Een monografie verrijkt met vele
imponerende foto’s van hoge kwaliteit, die het
karakter van de kerk in het boek present stellen.
Het is een boek om te hebben vanwege de
7
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27 Zondag door het jaar
Gezamenlijke parochieviering
in de Pastoor van Ars

Ziekenzalving

Maria Tenhemelopneming
Mariaviering
14.00 uur

10.00 uur
emmauskoor

gelegenheidskoor
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27e Zondag door het jaar
Gezamenlijke parochieviering in
de Pastoor van Ars

Ziekenzondag

Maria Tenhemelopneming
Gezamenlijke eucharistieviering

10.00 uur

13.00 uur

Bijzonderheden

e

Bijzonderheden

Gemengdkoor
Deo Sacrum
Gemengdkoor
Deo Sacrum

Koren

Koren

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

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

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

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

Uit het liturgisch rooster Maria van Eik en Duinen

Uit het liturgisch rooster van Emmaus
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4 okt

13 sep

12 sep

12 sep

Ziekenzalving en -zegening,
Zorgcentrum Tabitha, open voor
gelovigen en familie
Open Monumentendag
De kerk is open
Open Monumentendag
De kerk is open
27e Zondag door het jaar
Gezamenlijke parochieviering

Bijzonderheden

11.00 uur17.00 uur
11.00 uur17.00 uur
10.30 uur

11.00 uur

Koor

Pater Lobo en
ds Hanny van der
Stelt

Koren

Koren

4 okt

zo

27e Zondag door het jaar
Gezamenlijke parochieviering in
de Pastoor van Ars

Bijzonderheden

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

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

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

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

Uit het liturgisch rooster vanTitus Brandsma

Uit het liturgisch rooster van Pastoor van Ars
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Nieuws vanuit de Contactgroep
Rouw en Verlies
Gespreksgroep Rouw en Verlies, najaar 2015
De Contactgroep Rouw en Verlies organiseert
in het komend najaar wederom een serie
gespreksmiddagen voor mensen die behoefte
hebben om te praten over hun ervaring met rouw
en/of verlies. Onder deskundige begeleiding krijgen
deelnemers de mogelijkheid om desgewenst hun
verhaal te vertellen en met elkaar in gesprek te gaan.
Er wordt naar u geluisterd. De ervaring leert dat
wanneer lotgenoten met elkaar in gesprek gaan over
hun eigen rouw en/of verlieservaring zij (h)erkenning
vinden door elkaars verhalen.
De Contactgroep Rouw en Verlies faciliteert hiervoor
de volgende vier bijeenkomsten:
dinsdag 3 november,
dinsdag 17 november,
dinsdag 1 december en
dinsdag 15 december.
Plaats:

Vredesfeest 2015
Het vredesfeest 2015 zal worden gehouden op
zaterdag 26 september 2015 in het gebouw van het
Multicultureel Ontmoetings Centrum, Teniersstraat
15 in Den Haag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Inloop
vanaf 12.00 uur.
Als thema is dit jaar gekozen voor ‘Vrede verbindt’.
Het gaat om de ontmoeting. Wij denken dit te
bereiken via een aantrekkelijk interreligieus en
intercultureel programma voor iedereen, dus jong
en oud.
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen of
op andere wijze een bijdrage te leveren aan het
komende vredesfeest. U kunt in velerlei vormen
meedoen, bijvoorbeeld door optredens (zang en
muziek, dans, gedicht over vrede maken), in de
catering (koekjes bakken of hapjes maken) of een
informatiekraam bemensen.
Met verschillende soorten hulp kunnen we er een
ontmoetingsfeest van maken.
Namens de Voorbereidingsgroep,
Paul Kuhlmann, diaken

pastorie Maria van Eik en Duinen, Loosduinse
Hoofdstraat 6.
Tijd:
14.00-16.00 uur.
Inlichtingen via: Tineke Hafkemeijer, tel. 06-158 605
23. Email: hafkemeijer@ziggo.nl
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Met persoonlijke zorg
en aandacht verzorgen
wij een passend en stijlvol
afscheid, zorgvuldig afgestemd
op ieders wensen en behoeften,
geloofs- en/of levensovertuiging.

De Sillestraat 182
Den Haag

Ook als er elders een verzekering,
deposito of inschrijving is.

015 - 310 16 43

Wij verzorgen opbaringen en
uitvaarten in de hele regio. Door
onze jarenlange ervaring zijn wij
bekend met alle mogelijkheden
en de vele beschikbare locatie’s.
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070 - 335 03 97
Veenweg 14
Nootdorp
Damlaan 64
Leidschendam

070 - 320 20 40
www.vdhuz.nl
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Het christelijk geloof in India
Oorsprong en verspreiding
“Bent u als baby katholiek gedoopt?” “Is uw familie
nog steeds katholiek?” Dit soort vragen stellen
Nederlanders mij soms. Aanvankelijk verrasten deze
vragen mij. Om te antwoorden vertelde ik dan iets
over de geschiedenis van het Indiaas Christendom,
hoe het christendom in India voet aan de grond
heeft gekregen. Het is de derde godsdienst in India,
hoewel slechts 2,3% van de bevolking ertoe behoort.
De meeste christenen in India zijn lid van de RoomsKatholieke Kerk.
De wortels van het Indiaas Christendom dateren
van 2000 jaar geleden. Het christelijk geloof is, naar
men aanneemt, door de heilige apostel Thomas naar
India overgebracht, toen hij in Kerala aankwam en
daar het evangelie verkondigde. Volgens sommige
bronnen predikte hij voor alle sociale klassen en
had hij ongeveer zeventienduizend bekeerlingen,
waaronder ook leden van de vier belangrijkste
kasten. Volgens de legende werd St. Thomas
gemarteld in Chennai. Zijn graf bevindt zich op de
plek waar de St. Thomas Kathedraal is gebouwd.
Aanvankelijk bleef het christelijk geloof beperkt
tot een groep mensen die naar St. Thomas zijn
vernoemd, nl. de ‘Thomas christenen’. Zij werden
over het algemeen geassocieerd met de Syrische
liturgische riten waaruit de Syro- Malabhar en SyroMalankarese riten zijn ontstaan.
Met de komst van Europese missionarissen (Latijnse
rite) begon ook de verspreiding van het christendom
in India. Dat gebeurde in combinatie met de
koloniale overheersing aan het eind van 15e eeuw.
St. Franciscus Xaverius en andere missionarissen
legden toen een stevig fundament voor de groei van
het geloof in overwegend het kustgebied van ZuidIndia.
Ik denk dat ik mijn katholieke geloof te danken
heb aan de Portugese invloeden op mijn land,
omdat mijn achternaam van Portugese oorsprong
is. Het is zeer aannemelijk dat mijn voorouders
zich al 200 tot 300 jaar geleden hadden bekeerd
tot het christelijk geloof. Later heeft het geloof in
Christus zich geleidelijk ook verder verspreid in het
noordelijke deel van India onder de Hindoes en de in
stamverband levende mensen.
In de geschiedenis van het Indiaas Christendom
hebben veel priesters, religieuzen en lekenmissionarissen uit het zuiden hun leven

gegeven voor de verspreiding van het evangelie. Als
gevolg hiervan zijn veel Indiase missionarissen op
hun beurt aan het eind van de 20e eeuw zelf naar
andere landen vertrokken om het goede nieuws
van het evangelie te verkondigen. De belangrijkste
bijdrage van de eerste generaties missionarissen
in India was de ‘emancipatie’ van de sociaal
gediscrimineerde delen van de Indiase maatschappij.
Dankzij onderwijs en gezondheidsvoorzieningen en
door de bekering tot het christendom verwierven
deze mensen hun waardigheid en zelfrespect.
Het hedendaags christendom
In tegenstelling tot enkele eeuwen geleden groeit
het christendom tegenwoordig niet zo hard. De
rooms-katholieke kerk is niet direct betrokken bij
de bekering van mensen tot het christelijk geloof.
Zij zet eerder in op holistische groei door middel
van dienstbaarheid en liefde, met name voor de
armen. Maar sommige Pinksterbewegingen gaan
wel nadrukkelijk te werk om mensen te bekeren tot
het christelijk geloof. Dit leidt vaak tot gewelddadige
aanvallen van de kant van fundamentalistische
Hindoes. Zelfs katholieken moeten het met enige
regelmaat ontgelden, omdat de fundamentalistische
Hindoes geen onderscheid maken tussen de
verschillende denominaties binnen het christendom.
Sommige fundamentalistische Hindoe-groeperingen
worden gesteund door bepaalde politieke partijen.
Ondanks de vele spanningen die hierdoor ontstaan
blijven christenen, met name rooms-katholieken,
als minderheidsgroep bekend vanwege de vrede
en liefde die zij uitdragen. Zij voelen zich door het
evangelie toegerust om de huidige uitdagingen het
hoofd te bieden en trouw te blijven aan Christus.
De kerk in India blijft het geloof verspreiden door
deze te vertalen in goede sociale zorg, onderwijs en
goede gezondheidszorg. Wij geloven in de woorden
van het evangelie: “… alles wat je voor één van deze
minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor
Mij gedaan (Matteüs 25,40).”
Pater Richard Lobo, SVD
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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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Campagne voor preventie van
seksueel grensoverschrijdend
gedrag
‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak
er een punt van’
Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van
zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor
het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie
hoor je er alles aan te doen om seksueel
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
Om de preventie van seksueel grensoverschrijdend
gedrag breder onder de aandacht te brengen,
lanceerde de Rijksoverheid op 18 mei 2015 de
campagne: ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Maak er een punt van.’ De Rooms-Katholieke Kerk
is een van de partners binnen deze campagne, want
het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend
gedrag is van groot belang.
In het kader van preventiebeleid werden al diverse
zaken afgesproken binnen de Rooms‑Katholieke
Kerk. Zo trad per 1 juli 2014 de Gedragscode
Pastoraat in werking. Per 1 mei 2015 werd het
r.‑k. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
ingesteld. En ook werd per 1 mei 2015 in elk
bisdom een vertrouwenspersoon seksueel
grensoverschrijdend gedrag aangesteld. Verder is
per 1 januari 2014 een verplichte Verklaring Omtrent
het Gedrag (VOG) ingevoerd voor priesters, diakens
en pastoraal werk(st)ers, voor religieuzen en voor
bepaalde kerkelijke vrijwilligers en functionarissen.
De campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Maak er een punt van’ wil parochies stimuleren om
nog meer werk te maken van preventie van seksueel
grensoverschrijdend gedrag. De campagne verwijst
naar toolkits die zijn ontwikkeld, waarmee besturen
van organisaties direct aan de slag kunnen. Voor
parochies is er bijvoorbeeld de toolkit ‘Een veilige
kerk’.
In de campagne staan 4 actiepunten centraal:
•

Zorg dat vrijwilligers een VOG hebben.
Binnen de Rooms-Katholieke Kerk is de VOG
verplicht voor onder meer vrijwilligers die
werken met jongeren en met mensen met een
verstandelijke beperking

•

Hanteer heldere omgangsregels.
Binnen de Rooms-Katholieke Kerk geldt de
Gedragscode Pastoraat voor degenen die

werkzaam zijn in de pastorale zorg. Ook van
anderen wordt verwacht dat zij zich in hun
gedrag richten naar de waarden en normen van
deze gedragscode.
•

Stel een vertrouwenscontactpersoon aan.
In elk bisdom is een vertrouwenspersoon
aangesteld voor zaken rond seksueel
grensoverschrijdend gedrag.

•

Wees zorgvuldig bij het aannemen van
vrijwilligers.
Een zorgvuldig aannamebeleid van vrijwilligers
helpt problemen voorkomen.

Websites
www.maakereenpuntvan.nl
www.eenveiligekerk.nl
www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

Kent u uw jaartallen nog?
De huidige geschiedenislessen op de basisscholen
zullen er beslist anders uitzien dan de lessen die wij
ouderen in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw
kregen. De geschiedenis vanaf het jaar 1500 is mij
nog het meest bijgebleven. In 1500 werd keizer
Karel V geboren. Hij was keizer vanaf 1515 tot 1555
en overleed in 1558. Ik zal het mijn leven lang niet
vergeten. Zodra Nederlanders de stadhouders
en prinsen Willem voorbij zien komen, wordt het
moeilijk. Vergeet niet dat al eerder de Nederlandse
graven de naam Willem droegen. Wij zijn niet sterk
in jaartallen en zullen het dus ook nooit worden.
Zelf heb ik de ‘akelige’ gewoonte bij het afrekenen
aan de kassa van de supermarkt als het eindbedrag
zich tussen 10 en 20 euro beweegt, op te merken:
“dat is lang geleden.” Het bedrag komt meestal uit
de mond van de caissière , terwijl het bedrag ook op
de kassa zichtbaar is. U begrijpt het al, ik zet haar
op het verkeerde been door het bedrag als jaartal te
hanteren. Meestal zijn de reacties leuk.
Waar we allemaal ook veel moeite mee hebben
is dat ons geheugen ons vaak in de steek laat bij
het antwoord op de vraag hoe oud iemand is
of wordt. Een eenvoudig hulpmiddel is gewoon
iemands geboortejaar onthouden, dat is toch elk
jaar hetzelfde. Een nadeel is wel dat je dan zelf moet
rekenen.
Dat we jaartallen in het verleden aanduidden
met het begrip vóór en na Christus herkennen we
13
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't Winkeltje
Voor al uw religieuze en derde wereldproducten

Geopend:

Na afloop van iedere viering en iedere
zaterdag tegelijk met de kerkopenstelling
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allemaal, maar zodra we wetenschappers horen
praten over duizenden en miljoenen jaren van
archeologische vondsten, begint het bij ons te
duizelen.
In de loop der jaren blijkt uit de verschillende
onderzoeken, dat het planten- en dierenrijk
aanmerkelijk ouder zijn dan het mensdom.
Het christendom valt hierbij volledig in het niet, wat
tijdspanne betreft. Hoe jong zijn wij in feite?
Onlangs is het geraamte van een 15 meter lange
spinasaurus in elkaar gezet aan de hand van de
gevonden botten. Het dier leefde 95 miljoen jaar
geleden in Afrika. Let wel 95 miljoen jaar! Duizend
jaar is voor ons bijna niet voor te stellen, laat staan
een miljoen. Het laatste met 95 vermenigvuldigd
is op z’n zachts gezegd, onbegrijpelijk en niet te
bevatten voor een mens.
Wij kennen allemaal het scheppingsverhaal, maar
ik vind het de hoogste tijd om dat verhaal eens
te herschrijven. De vraag is dan: wie moet en kan
dat dan doen? Gaan theologen raad vragen aan
wetenschappers? Doen ze dat al? Waarom horen
we als gelovigen niet hoe de Rooms-Katholieke Kerk
tegen het opratelen van duizenden en miljoenen
jaren aankijkt. Je leest er nooit iets over! Het lijkt
erop dat al bij voorbaat wetenschappers niet geloofd
worden of serieus genomen worden.
Het blijft mij bezighouden, want hoewel het
aantal 100-jarigen toeneemt en het voor hen heel
gemakkelijk is 90 jaar terug te denken, blijven de
verhalen van miljoen jaren iets meer fascinerend.

M25 Den Haag Zuid
Een heel goed begin
Op zondag 1 maart is de M25-groep van onze
parochie van start gegaan met een bijeenkomst op
onze thuisbasis, de zolder van de Titus Brandsma.
We hadden vooraf diverse jongeren, waaronder
de vormelingen, uitgenodigd en gevraagd voor
onze M25-groep een logo te ontwerpen en dit bij
de eerste bijeenkomst mee te nemen. Er waren
verschillende mooie ontwerpen en de jongeren
die op 1 maart aanwezig waren, hebben uit de
ontwerpen het winnende logo gekozen. Zij kozen
vrij unaniem voor het ontwerp van Linnet Veltman.
Vooraf hadden we voor het winnende logo een prijs
uitgeloofd. Linnet kreeg daarom een dikke tablet
chocolade met een hamer om de reep in stukken te
slaan. Deze eerste bijeenkomst was Shirleni Blanken
onze gast. Shirleni is voor de M25 groepen in Den
Haag een soort bemiddelaar tussen het aanbod van
activiteiten en de M25 jongeren die deze uitvoeren.
Samen met haar hebben we gebrainstormd wat
voor soort activiteiten we de komende tijd zouden
kunnen en willen doen. Er waren leuke ideeën,
zoals een middagje verzorgen van manicure- en/
of schoonheidsbehandelingen voor ouderen in een
verzorgingshuis en het bakken van cupcakes en
verkopen voor een goed doel. Shirleni heeft alle
ideeën opgeschreven en gaat kijken of en hoe we
ze kunnen gaan uitvoeren. Na de brainstormsessie
hebben we mooie paaskaarten gemaakt om aan
gevangenen te geven.

Kees de Ridder

Het winnende logo wordt gekozen
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Young Spirit

Het winnende logo

Inzamelen voor de voedselbank
Op 22 maart hebben enkele van onze M25
jongeren meegeholpen om bij een supermarkt
producten voor de voedselbank in te
zamelen. Volgens één van onze enthousiaste
deelnemers, Keïta Wielzen, was dit leuk en
ook wel spannend om te doen. De jongeren
vroegen aan klanten in de supermarkt om
één of meer producten voor de voedselbank
te kopen. De klanten reageerden heel
verschillend. Gelukkig waren de meesten
wel aardig en kochten ze ook iets voor de
voedselbank.

Een middagje armoede
Op zondag 12 april zijn we opnieuw bij
elkaar gekomen. Keïta heeft ons toen over
haar ervaringen met het inzamelen bij de
supermarkt verteld. De bijeenkomst stond in
het teken van armoede. Diaken Jos vertelde
eerst een verhaal dat in het teken stond van
armoede, liefde en geluk. Na het verhaal
hebben we het armoedespel gespeeld waarbij
je op bepaalde vakken moet betalen en op
andere vakken oplossingen moet bedenken
voor situaties waarin je iets niet kan betalen.
Het was met negen M25 jongeren een hele
boeiende en gezellige bijeenkomst. Martha
Vermeulen had voor heerlijke broodjes en
drankjes gezorgd.

gingen continue in op dat wat de pastor
zei. Na de viering gingen de daklozen aan
tafel. Zodra iedereen zat, werd het eten
door de vrijwilligers, dus ook door ons,
uitgedeeld.” Steven Dias Pires, de leider van
onze M25-groep, die ook heeft geholpen:
“We hebben eerst uiensoep uitgedeeld ,
daarna iets met zuurkool en als toetje vla
met gekaramelliseerd fruit. Na het eten
hebben we uiteraard de tafel afgeruimd en de
afwas gedaan.” Een hele bijzondere ervaring,
vonden ook Julia Oude Nijeweme en Roos
Vermeulen. Roos: “Ik vond het heel leuk dat
je die mensen daar toch kon helpen, en dat
je soms gezellig een gesprek kon voeren met
de mensen. Ook vond ik het heel gezellig om
te helpen, want ook de vrijwilligers waren
allemaal heel aardig. Ik zou het best nog een
keer willen doen.” Rebecca merkt nog op:
“Het is een leuke dag geweest en je merkt
ook dat daklozen net zo zijn als jij.”
Enthousiast geworden van deze verhalen?
Kom eens kijken bij onze bijeenkomst, elke
eerste zondag van de maand, van 12.15
tot 14.00 uur op de zolder van de Titus
Brandsmakerk. Neem vooraf wel even contact
op met Steven via stev.xan@gmail.com of
06 14189491, want soms is onze activiteit op
een andere plaats.
Jos van Adrichem, diaken

helpen met de maaltijdverstrekking

Handen uit de mouwen bij de maaltijd
voor daklozen
Vrijdag 17 april heeft een afvaardiging
van onze M25-groep geholpen bij de
verstrekking van maaltijden aan daklozen.
“Heel bijzonder”, vond Rebecca Mariadasan:
“Voor deze maaltijd was er een korte viering
met de daklozen. Die was best wel anders
dan we gewend zijn, want de daklozen
16

…en natuurlijk ook met de afwas

