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Redactioneel
De internationale federatie van journalisten
telde vorig jaar 109 journalisten die tijdens hun
werk vermoord werden of bij gewelddadige
incidenten omkwamen. Ook in 2016 is nog
lang niet overal persvrijheid, er zijn nog
steeds verontrustende incidenten, denken we
hierbij alleen maar aan Turkije en Rusland.
Het is overigens niet alleen van deze tijd dat
journalisten gehinderd worden in hun werk,
het overkwam pater Titus Brandsma. U kent
zijn verhaal én de afloop, ik hoef het u niet
te vertellen. Maar wat u wellicht niet weet;
pater Titus was mijn stadsgenoot. Pater Titus,
zo noemen we hem in Bolsward, is net als ik,
geboren en getogen in het Friese Bolsward. Hij
groeide op aan de rand van de elfsteden-stad
en heeft, net als ik, vaak de route gelopen van
huis langs de Grote Dijlakker, om als misdienaar
aan het altaar van zijn parochiekerk te dienen.
Aan diezelfde Grote Dijlakker is het Titus
Brandsma museum gevestigd. En opmerkelijk
is dat sinds 2006 het museum de overjas van

pater Titus herbergt. Pater Titus had zijn overjas
in 1937 uitgeleend aan een pas gewijde priester,
Johannes Castricum. Pater Titus had Castricum’s
eerste mis in Hoorn bijgewoond. De nieuw
gewijde priester zou afreizen naar Frankrijk en

omdat het daar koud was had pater Titus hem
zijn overjas uitgeleend. “Ik krijg hem wel weer
terug” had pater Titus nog gezegd, maar niets
was minder waar. Pater Castricum verbleef de
gehele tweede wereldoorlog in Frankrijk en pas
toen hij in 1946 terugkeerde naar Nederland
vernam hij van de dood van pater Titus. Uit
eerbied voor pater Titus heeft hij de overjas
zorgvuldig bewaard en op zijn sterfbed in 1990
heeft hij het verhaal van de overjas aan zijn
huishoudster verteld. De overjas is inmiddels
in het bezit gekomen van het Titus Brandsma
museum in Bolsward. We gedenken hem
binnenkort weer op 27 juli.
In dit zomernummer vindt u een veelvoud
van artikelen. Ik licht er enkele voor u uit.
Jos van Adrichem heeft de aftrap gegeven
voor de doppenactie die we in de parochie
ondersteunen, ten behoeve van de opleiding
van hulphonden. Het is een mooi initiatief waar
we veel van verwachten. Richard Lobo schrijft
over een komend kloosterweekeinde waaraan
u kunt deelnemen. Ook uw aandacht voor de
bedevaarten die weer worden gehouden, het
is een belevenis die u nooit meer vergeet. Dat
was ook de ervaring van de jongeren van Inside
Out die begin dit jaar Rome bezochten. Ook zij
doen hun verhaal. Verder een aankondiging van
de gezamenlijke parochieviering op 2 oktober
in Maria van Eik en Duinen en in de middag
het concert van de Barmhartigheid. Ook treft
u weer het liturgisch rooster aan. Sinds dit jaar
publiceren we alle vieringen en geven daarbij
de voorgangers aan. Voor mogelijk laatste
wijzigingen van het rooster verwijs ik u graag
naar de agenda op onze website, waar u ook
andere activiteiten kunt vinden. Trouwens
ook deze Spirit en de nieuwsbrieven kunt u
daar terugvinden. De redactie wenst u veel
leesplezier en een mooie zomer.
Peter Visser, redactielid
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Algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Adressen en secretariaten
Parochiesecretariaat R.K. Parochie de Vier Evangelisten:
Leyweg 930, 2545 GV Den Haag,
secretariaat open: maandag, woensdag en donderdag: 9.30 u-12.00 u,
tel 070-3080414, email: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl
Emmaus: Leyweg 930, 2545 GV Den Haag,
secretariaat open: ma, woe, en do: 9.30 u-12.00 u, tel 070-3665562,
email: emmaus@rkparochiedevierevangelisten.nl
Maria van Eik en Duinen: Loosduinse Hoofdstraat 4, 2552 AJ Den Haag,
secretariaat open: ma-vrij: 9.30 u-12.30 u, tel 070-3979413
email: mariavaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl
H. Pastoor van Ars: Aaltje Noordewierstraat 4, 2551 GA Den Haag,
bereikbaarheid: ma-vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070-3257269
email: pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl
Titus Brandsma: Kamperfoeliestraat 279, 2563 KH Den Haag,
secretariaat open: ma, wo, vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070-3255675
email: titusbrandsma@rkparochiedevierevangelisten.nl

Pastoraal team

Pastoor Kees Dernee, tel 070-3665562
Pater Richard Lobo, tel 070-3979413
Pastoraal werker Duncan Wielzen, tel 070-3255675
Diaken Jos v. Adrichem, tel 070-3665562
Diaken Paul Kuhlmann, tel 070-3665562

Bestuur

Kees Dernee, pastoor, voorzitter
Dirk Knook, vice-voorzitter
Henk-Jan Kok, penningmeester

Ineke Brizee-Baay, secretaris
Patrique ten Bosch
Peter Madjid

Rekeningnummers
Geloofsgemeenschap Emmaus
NL54 INGB 0000 5584 47 tnv Parochie Vier Evangelisten wijkkerk Emmaus
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
NL90 INGB 0000 1148 00 tnv Parochie Maria van Eik en Duinen
NL57 INGB 0000 5192 05 tnv PCI
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
NL58 INGB 0002 3957 49 tnv penningmeester H. Pastoor van Ars
Geloofsgemeenschap Titus Brandsma
NL83 INGB 0003 2598 60 tnv Kerkbijdrage Titus Brandsma Parochie
NL47 INGB 0000 5150 20 tnv Parochieel Solidariteits Centrum (PCI)
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Pastoraal Woord
Zo Vader, Zo Zoon
In het door paus Franciscus uitgeroepen Heilig jaar
van Barmhartigheid wil ik u meenemen naar de
parabel (=gelijkenis) van de ‘verloren zoon’. In dit
verhaal komen verschillende typen mensen voor;
mensen, die we vandaag de dag nog tegenkomen.
En juist omdat deze mensen nog bestaan, ook in
onszelf, kunnen we de gelijkenis van Jezus zo goed
begrijpen. Ze is uit het leven gegrepen. Onze grote
schilder Rembrandt heeft deze gelijkenis trouwens
prachtig weergegeven.
Laten we eerst eens kijken naar een man, die de
vader is van twee zonen. Er zijn twee zonen, van
wie er één de jongste en één de oudste is. Dat is
nog al logisch, maar toch kan het van belang zijn dit
even naast elkaar te zetten, voor alle duidelijkheid.
Eén gedeelte van het verhaal gaat namelijk over de
levenswijze van de jongste, en een ander gedeelte
gaat over het doen en laten van de oudste. Verder
komen er in het verhaal nog voor: een bewoner
uit het land, waarheen de jongste op avontuur was
gegaan en bijna als tegenstelling mensen, die als
knechten bij de vader in dienst waren en die het
daar uitstekend naar hun zin hebben.
Eén vader dus en twee zonen, een vreemde
werkgever en een aantal werknemers in dienst bij
die vader.
We kunnen ons nu de vraag stellen: in wie van
deze personen kan een ieder van ons zichzelf
terugkennen?
Vanouds staat dit verhaal bekend als de gelijkenis
van de verloren zoon. In het evangelie van Lucas is
ze het sluitstuk van een trilogie over iets of iemand
die verloren was en bij het terugvinden reden van
grote feestvreugde wordt. Hij vertelt eerst het
verhaal over het verloren schaap, daarna het verhaal
over een verloren geldstuk en als derde de gelijkenis,
bekend onder de naam van de verloren zoon.
Herkent u iets van uzelf in die verloren zoon?
Eerstens in zijn handelwijze, die verraadt, dat hij uit
is op geldbezit, desnoods ten koste van het bezit
van zijn vader? Hij staat op zijn recht en eenmaal
dat recht verworven en zijn zin gekregen, gaat hij
aan de zwier. Herkent u zich hierin? Je zou kunnen
zeggen: voor ons staat iemand, die het nu wel voor
gezien houdt, een vrijer leven wil, op zichzelf wil
gaan leven, vindt dat hij daar recht op heeft en dat
dat recht financieel ondersteund dient te worden.
Herkent u zich in deze jongen, vergelijkenderwijs?

Want het zou natuurlijk best eens kunnen, dat het
voor u, voor mij, niet gaat om dat geld of om die
avontuurlijke reis, maar wel om die eigenzinnige
houding van: wie doet me wat, wat heb ik met jou
en iedereen te maken, zelfs wanneer het gaat om
één van je ouders. Het zou toch kunnen. Ik ben er
bijna zeker van, dat we allemaal op zijn tijd iets van
die jongen hebben, iets van dat weglopen, de boel in
de steek laten, voor eigen hachie kiezen.
Een tweede vraag wordt dan: als je het vervolg
leest van de gelijkenis over het tot-inkeer-komen
van de zoon, herkent u dat dan ook? Dat hoeft ook
niet perse in het buitenland, in vreemde dienst
te gebeuren, zelfs niet in een varkenshok, maar
vergelijkenderwijs, dat je er achterkomt en ook
in jezelf toelaat, dat je een stomme streek hebt
uitgehaald door de banden met je verleden, je
traditie te verbreken en er achterkomt, dat je als
mens bekenden, familie en vrienden nodig hebt, ja
ook je ouders, om ècht tot leven te komen. Herkent
u dat ook? Dat bezit niet gelukkig maakt, maar
mensen om mee te leven wel.
De zoon in het verhaal ontdekt dat en zegt het haast
jaloers uit met de woorden: de knechten van mijn
vader hebben het beter dan ik. Misschien mag je
hierbij verstaan: eigen haard is goud waard.
De zoon is dan ook vast van plan naar huis terug te
gaan en tegen zijn vader te zeggen: u hoeft mij niet
meer als uw zoon te erkennen, maar laat me wel
één van uw knechten zijn. De afloop is, dat hij naar
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huis gaat. Het verhaal vertelt verder niets meer over
hem, dan dat hij het middelpunt van een groot feest
wordt.
Ja, het feest kon beginnen. Bij goed nalezen van het
verhaal ontdek je dat een vader zijn zoon terugkrijgt,
en bij zich in huis opneemt. Dat doet mij vragen aan
u en aan mezelf: herkennen we ons in die vader?
Begrijpt u iets van de feestvreugde die van hem
verteld wordt bij de thuiskomst van zijn zoon? Niets
is hem te veel; het lijkt wel of hij opnieuw ‘vader
wordt’. Het is te gek als je hoort en ziet wat er
allemaal gebeurt: het beste van het beste komt op
tafel. Herkent u zich in die vader? Vergelijkenderwijs:
wie kent dat gevoel, als een oude vergane relatie
weer wordt hersteld? Wie weet uit eigen ervaring,
welke relatie in zijn of haar leven bedoeld wordt?
Vraag is ook: zijn we bereid om net als die vader
ons leven lang te wachten op herstel van verbroken
contacten, en barmhartig te zijn. Want daar gaat het
voor mij om.
Het verhaal van de verloren zoon, kan en mag ook
het verhaal van de barmhartige vader heten.
Gaat onze barmhartigheid, een woord waarin liefde
vergéving wordt, zó ver, dat we feest kunnen vieren
ondanks dat verdriet ons deel is geweest, toen we
ons verlaten voelden? Zijn we in staat om telkens
in het spel van ondergaan en bovenkomen, dat het
leven met elkaar toch is, de vaderrol te vertolken, en
dus van u uit, van mij uit, de deur openhouden voor
wie en voor wat dan ook?
Ik zou wel iets van die vader willen realiseren. Ik
geloof dat we naar zijn voorbeeld echt christelijk
handelen. Dat wil zeggen: ik geloof, dat in zijn
voorbeeld de levensvisie van Jezus Christus
doorstraalt. Ik geloof tenminste, dat ook Zijn leven
een en al goedheid was, vol barmhartigheid en
trouw, met een onovertroffen openheid naar de
kleinsten, de armsten, de zondigsten. En als ik me
afvraag: van wie had hij dat, wie zou daarbij Zijn
voorbeeld zijn geweest, dan geloof ik, dat dat Zijn
Vader was. Zo Vader, zo Zoon, dus!
In ons katholieke geloof is naastenliefde een
bekend gegeven. Naastenliefde is sterk verwant
aan barmhartigheid: het bieden van hulp aan
mensen die in lichamelijke of geestelijke nood
zijn.
Een barmhartig mens ervaart de nood die een
ander lijdt, als een nood dat hijzelf lijdt.
In de Catechismus van de Katholieke Kerk lezen
we in nr. 2447: “De werken van barmhartigheid
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zijn daden van naastenliefde waardoor we de
medemens te hulp komen in zijn lichamelijke en
geestelijke noden.
Onderricht geven, goede raad verstrekken, troost
brengen en moed inspreken zijn geestelijke
werken van barmhartigheid, evenals vergiffenis
schenken en onrecht geduldig verdragen.
De lichamelijke werken van barmhartigheid zijn
dan: de hongerigen spijzen, de vreemdelingen
herbergen, de naakten kleden, de zieken en
gevangenen bezoeken, de doden begraven. De
aalmoes die men aan de armen verstrekt, is een
daad van gerechtigeid die aan God welgevallig is.”
Niemand hoeft nog méér dood dan levend te zijn,
dankzij Jezus, een goede Zoon van een goede Vader.
Kees Dernee, pastoor
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•

Het leven is vaak gemodder en gezeur. (Paus
Franciscus zegt; het mag best een zootje worden)

Recent heb ik mogen deelnemen aan een
studiedag: RK Kerk Den Haag, georganiseerd door
het parochiebestuur en het pastoraal team van de
parochie Maria Sterre der Zee.

•

De stad Den Haag probeert een prachtige stad te
zijn maar ondertussen blijft het een bouwput.

•

Wees niet bang. Niet zien en toch geloven. Jezus
en de barmhartige Samaritaan.

De studiedag werd een inspirerende en
bemoedigende ontmoeting.

•

We mogen meer onze kwetsbaarheid en onze
gebrokenheid benoemen.

We waren met 80 mensen, waarvan een 15-tal
mensen vanuit onze parochie. Erik Borgman hield
eerst een inleiding waarna
we in groepjes met elkaar
in gesprek waren over de
verschillende thema’s.

•

Ga om met andere culturen als inspiratiebron.
Net daarvoor was ik op bezoek in Libanon bij
Jezuïeten en ik heb daar mogen zien hoe zij aan
het werk zijn onder de mensen. Zij zorgen voor
het verbinden van de verschillende groeperingen
tussen de moslims en de christenen. De mensen
daar vormen hechte gemeenschappen.

Waar blijft de kerk?

Inspiratie ondervinden we
daarbij ook in zijn recente
boek ‘waar blijft de kerk’ van
Erik Borgman.
Hij meent dat de
kerk niet zonder
vergaderingen kan,
maar dat die nooit
zaligmakend zijn. Hij
pleit voor stilte en
gebed.
Er zijn veel ontwikkelingen in Kerk en samenleving
die vragen om bezinning op de positie van de Kerk.
Bevindingen uit een onderzoek zijn onder meer:
• De boodschap van de kerk wordt niet ontvangen
•

Zoekers kloppen niet aan bij de kerk

•

Er is veel aandacht voor het eigen gelijk van de
Kerk

•

Religie is allesbehalve vanzelfsprekend

•
•

Daarnaast was voor mij uitdagend om stil te staan bij
een vraag:
Wanneer we onverhoopt alleen kunnen beschikken
over een garage als kerkgebouw, hoe zou deze
garage dan aan de binnenkant eruit moeten zien?
• Is dat een plaats van gebed en waar geluisterd
wordt?
•

Is dat een plaats om een gemeenschap te
kunnen zijn?

•

En wat heb je daarbij dan echt nodig?

Tenslotte;
Waar blijft de Kerk voor mij?
• Voor mij is dat in mijn dagelijks leven thuis en
binnen de verschillende gemeenschappen.
•

Dat ik mensen kan blijven ontmoeten in die
kleine en grote gemeenschappen waartoe ik
behoor.

Het publieke leven wordt gezien als de plaats van
Gods aanwezigheid, niet de kerk

•

Dat ik inspiratie vind in de dingen die ik ontvang
en doe. Het is maar hoe ik kijk!

De Kerk bevindt zich in een minderheidspositie

•

Dat ik kan blijven kijken naar het positieve wat er
om mij heen gebeurt.

•

Dat in het onderweg zijn ik kan vertoeven in de
stilte, de ontmoeting met anderen en elkaar
daarin bevestigen. In een soort Herberg als een
‘pitchstop’.

Wat was voor mij het inspirerende, het
bemoedigende?
•

We hoeven niet te weten hoe de Kerk er over 30
jaar uit ziet. Blijf geloven dat God bij ons is.

•

De Kerk is niet alleen van de toekomst, maar ook
de Kerk van nu.

•

Wordt niet wanhopig, maar wordt enthousiast
en probeer te ontvangen zonder oordeel.

Dirk Knook, vice-voorzitter
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Ziekenzalving
De ziekenzalving is een sacrament waarvan de wortels
teruggaan op de praktijk van Jezus zelf. Jezus ging immers
weldoende rond en genas zieken. Hij deed hen weer nieuwe
mensen worden: de schoonmoeder van Petrus, de man
met de verschrompelde hand, de vrouw die al zo lang aan
bloedvloeiingen leed, de uitgestoten melaatsen, blinden,
doven, lammen, bezetenen……. Jezus liet hen allen delen in
een nieuw leven, in zijn eigen leven.

Het Tweede Vaticaans Concilie
Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft het
sacrament van de ziekenzalving weer in ere hersteld.
Men herontdekte de oorspronkelijke betekenis: een
sacrament dat de gelovige kan sterken, wanneer
deze ziek of oud is. Volgens het concilie is de
ziekenzalving ‘niet uitsluitend het sacrament van
degenen die in uiterst levensgevaar verkeren. De
geschikte tijd om het te ontvangen is ook reeds
aanwezig, wanneer een gelovige door ziekte en
ouderdom in levensgevaar begint te komen’. Bij
de beoordeling daarvan zal men niet angstvallig te
werk gaan. Vele zieken ontvangen de ziekenzalving
bijvoorbeeld vlak voor een ingrijpende operatie.
Uitdrukkelijk mogen ook ouderen het sacrament
ontvangen, ook als zij niet perse aan een gevaarlijke
ziekte lijden. De ziekenzalving is dus niet meer enkel
het sacrament der stervenden. Er ligt niet meer
de doem van de dood op. Integendeel, het is een
sacrament dat leven schenkt. Het geeft het leven
door van de verrezen Heer, die zelf gebroken en
geslagen is geweest. Het sacrament wil de zwakke
mens bemoedigen en sterken. Ieder die door ziekte
in een crisis terecht komt, krijgt door dit sacrament
de mogelijkheid de crisis te duiden, een overgang
te maken en nieuw zicht te krijgen op zichzelf. Het
gebed dat daarbij uitgesproken wordt luidt: “Moge
onze Heer Jezus Christus door de heilige zalving en
door zijn Liefdevolle barhartigheid u bijstaan met de
genade van de heilige Geest. Amen. Moge Hij u van
uw zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting
geven. Amen.”

Gemeenschappelijke ziekenzalving
Al sinds een aantal jaren worden er in onze
Parochie de Vier Evangelisten gemeenschappelijke
ziekenzalvingen gehouden. Dit doen wij enerzijds
wegens het tekort aan priesters, maar anderzijds
ook omdat wij van mening zijn dat het sacrament
niet alleen van betekenis is voor zieken, maar ook
voor de geloofsgemeenschap zelf. Zeker in onze
huidige samenleving, die zo sterk het accent legt
op jong zijn, vitaliteit en sportiviteit, zijn het ook
6

zieken en zwakken die een boodschap hebben voor
de gezonde mens, namelijk dat God zich bij uitstek
manifesteert in de lijdende, kwetsbare mens.
Op het liturgisch rooster staan de data en de tijden
vermeld.

Bezoek
Iedere christen is geroepen om zieken te bezoeken,
hen met aandacht bij te staan en met en voor
hen te bidden. Gelukkig zijn in onze parochie
veel vrijwilligers actief. Zo mogen zieke en oude
mensen zich omringd en gesterkt weten door een
gemeenschap van liefde.
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd een beroep
doen op een van de pastores voor bijstand voor
een zieke of bij het sterven. Wanneer u het
parochiesecretariaat belt dan zal de pastorale
werker de zieke bezoeken en de ziekenzegen
uitspreken. In het vertrouwen dat Christus aanwezig
is in het gebed en de persoonlijke nabijheid. Mocht
de zieke het sacrament van de zalving nog niet
hebben ontvangen en er is stervensgevaar dan kunt
u ook een beroep doen op de priester voor het
ontvangen van het sacrament. De pastorale werker
zal u hierbij terzijde staan.
Toos Engel, emeritus pastoraal werker

Vooraankondiging: middag tegen de
eenzaamheid op zaterdag 1 oktober
2016
Op zaterdagmiddag 1 oktober aanstaande opent de
Titus Brandsma kerk, van 12.00 tot 17.00 uur, net
als vorig jaar, haar deuren voor iedereen die met
eenzaamheid te maken heeft of in dit onderwerp
geïnteresseerd is. In het kader van de Nationale
Week tegen de Eenzaamheid wordt die middag een
aantal interactieve workshops en ‘samendoen’activiteiten
aangeboden. Schrijf
deze ‘open middag’
alvast in uw agenda.
U hoeft zich vooraf
niet aan te melden. De
toegang is gratis, maar
een vrijwillige bijdrage
ter bestrijding van de
kosten wordt zeer op
prijs gesteld.
Jos van Adrichem,
diaken
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Vredesfeest 2016
Het vredesfeest 2016 zal plaatsvinden op zondag,
25 september 2016, in het gebouw van het
Multicultureel Ontmoetings Centrum, Teniersstraat
15 in Den Haag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Inloop
vanaf 12.30 uur.

zondag 25 september 2016
MOC, Tenierstraat 15
13.00 - 16.00 uur
Als thema is dit jaar gekozen voor.

congregatie ‘Dienaressen van de Heilige Geest’ –
SSpS, en in 1896 tenslotte, de congregatie van de
Aanbiddingszusters, ofwel de ‘Dienaressen van de
heilige Geest van de altijddurende aanbidding’SSpSap.
Vele mannen en vrouwen vertrokken van hier voor
de verkondiging over de hele wereld. De gebouwen
en de tuinen nodigen uit tot verstilling en bezinning.
Een uitgelezen plek dus voor het kloosterweekend
van de Parochie de vier Evangelisten. U bent van
harte welkom. Het pastoraal team zal zorgen
voor een bezinningsprogramma waaraan u kunt
deelnemen.

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.
We nodigen u allen 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.
Alleen met veel verschillende hulp kunnen we er een
ontmoetingsfeest van maken.
Namens de voorbereidingsgroep,
Paul Kuhlmann, diaken.

Kloosterweekend voor parochianen
We leven in een drukke wereld. We moeten heel
veel, maar we willen ook best wel veel. Soms
dreigen wij onszelf voorbij te lopen. We hebben
nauwelijks tijd voor onszelf. Geen tijd om bij onszelf
naar binnen te kijken. We worden geregeerd door
de agenda. In het kloosterweekend dat de parochie
komend najaar zal houden, is er ‘geen’ dwang van de
agenda. We nemen de tijd, tijd voor jezelf, tijd voor
de ander, tijd voor God. Wat afstand nemen van het
alledaagse en daarmee ruimte scheppen. Ruimte
voor stilte maar ook voor gesprek.
Het kloosterweekend zullen we houden in het
Missiehuis Sint Michaël in Steyl, het moederhuis
van drie congregaties van religieuzen. De heilige
Arnold Janssen stichtte dit missiehuis in 1875,
gelijktijdig met het Gezelschap van het Goddelijk
Woord – SVD. In 1889 stichtte hij er tevens de

Missiehuis Steyl

Het weekend vindt plaats van 16 oktober tot en
met 18 oktober. De kosten van overnachting,
maaltijden en overige verzorging in het Missiehuis
bedragen € 90,-- per persoon. De kosten voor de
heen- en terugreis zijn niet inbegrepen. Over het
reizen zullen nadere afspraken worden gemaakt
zodra bekend is wie er deelnemen. Dan kan
worden bepaald wie eventueel kan rijden en wie
er kunnen meereizen. Wilt u deelnemen aan het
kloosterweekend, meldt u zich dan aan. Dit kan
tot en met zondag 18 september aanstaande. U
kunt dat doen bij het centraal parochiesecretariaat,
per mail (cps@p4ev.nl) of telefoon (070 3080414).
Geef daarbij aan hoe wij u kunnen bereiken om u
nader te informeren. Voor meer informatie over
het kloosterweekend, kunt u contact opnemen
met pater Richard Lobo (richardsvd@gmail.com) of
telefonisch via het secretariaat van Maria van Eik
en Duinen (070 3979413). Zou u graag mee willen,
maar zijn de kosten dé drempel om u aan te melden,
geef dat alstublieft bij pater Richard aan. Er is dan
vast een oplossing mogelijk. Meer informatie over
het Missiehuis Sint Michaël en de congregaties kunt
u lezen op de website www.steyl.eu.
Pater Richard Lobo
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Spirit

Parochie de Vier
Evangelisten
verzamelt
doppen voor
opleiding
geleidehonden
In de nieuwsbrieven van mei is al aangekondigd
dat we bij de gemeenschappen van onze parochie
gebruikte harde kunststoffen doppen gaan sparen.
Die spaaractiviteit is nu dus zo’n anderhalve maand
aan de gang. Op elke locatie staat een herkenbare
container, ton of emmer waarin degenen die willen
hun thuis gespaarde doppen kunnen deponeren. Het
is een eenvoudige manier om milieubewust bezig te
zijn en ook nog eens mensen te helpen die, vanwege
een beperking, een geleidehond nodig hebben om
het dagelijks leven beter aan te kunnen. Misschien
wist u het nog niet, maar geleidehonden worden
tegenwoordig niet alleen ingezet voor het geleiden
van blinden en slechtzienden. Er zijn bijvoorbeeld
ook speciaal getrainde honden voor het assisteren
van mensen met een fysieke beperking, voor het
geleiden van kinderen met een bepaalde vorm van
autisme en voor het begeleiden van mensen met
een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

Hoe steunen we door doppen sparen onze
medemens?
Door gebruikte doppen te sparen, steunen wij de
stichting Koninklijke Nederlandse Geleidehonden
Fonds of kortweg KNGF Geleidehonden.
Deze stichting, die al sinds 1935 bestaat, fokt
toekomstige geleidehonden, zorgt, samen met
puppypleeggezinnen, voor het socialiseren en
opvoeden van jonge honden en leidt deze op tot de
verschillende soorten geleidehonden. Bij de levering
van de honden aan mensen die ze nodig hebben,
geeft de stichting de nodige instructie, begeleiding,
advies en nazorg. Door vrijwilligers van KNGF
Geleidehonden worden de door ons ingezamelde
doppen opgehaald, getransporteerd en verkocht
aan een doppenrecyclingbedrijf. De opbrengst
besteedt de stichting volledig aan de opleiding van
geleidehonden. Dit kan doordat al het werk dat
in relatie tot de doppenrecycling plaatsvindt door
vrijwilligers wordt uitgevoerd. Voor de basisopleiding
van één hond zijn ongeveer 8 miljoen doppen nodig.
Door als parochianen gezamenlijk te sparen, kunnen
we daar, zonder veel moeite en zonder kosten, een
flinke bijdrage aan leveren.
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Welke doppen komen in aanmerking?
Alle hard kunststoffen doppen en deksels kunnen
worden verzameld. Als doppen en deksels
gemakkelijk te buigen zijn, mogen deze er niet bij!
Ook mogen ze geen andere materialen bevatten
(dus bijvoorbeeld even het kartonnetje uit de dop
van kunststof melkflessen verwijderen). De doppen
en deksels mogen wel van verschillende afmetingen
zijn. In aanmerking komen onder andere de doppen/
deksels van mineraalwater- en frisdrankflessen,
melk-/yoghurt-/vlapakken, fruitsappakken,
sportdrank, wasmiddelen (zowel de doppen van de
flessen als het doseerdopje), shampoo- en bad-/
doucheschuimflessen, spuitbussen, slagroombussen,
pindakaas- en chocoladepastapotten.
Lever de doppen en deksels schoon in! Dit om
schimmel en onaangename geur tijdens opslag en
transport te voorkomen.
Kunststof materialen, anders dan doppen en
deksels, mogen niet worden mee verzameld.
De reden hiervoor is dat de doppen en deksels
de grondstoffen bevatten die het recyclebedrijf
nodig heeft en waarvoor het betaalt aan KNGF
Geleidehonden. Andere plastic voorwerpen
vervuilen de lading en brengen hierdoor extra
kosten met zich mee. Soms lijkt de rest van een
verpakking van hetzelfde materiaal als de dop te zijn
gemaakt. Toch mag ook dan alleen de dop aan de
verzameling worden toegevoegd. Het is namelijk niet
met zekerheid te zeggen dat de verpakking de juiste
grondstoffen bevat.

De parochie als officieel inzamelpunt
De parochie is op de website van KNGF
Geleidehonden aangemeld als inzamelpunt. Dit
houdt in dat iedereen die in de buurt van onze
vier kerken woont en doppen wil inleveren, via
de website van KNGF Geleidehonden te weten
kan komen, dat hij dat bij onze kerken kan doen.
De locatie Maria van Eik en Duinen is voor onze
parochie tevens verzamelplaats voor de gevulde
zakken. Zodra op de andere locaties een vuilniszak
met doppen gevuld is, kan deze bij Maria van Eik
en Duinen worden gebracht. Daar worden de
zakken tijdelijk opgeslagen, totdat ze, wanneer er
minimaal tien verzameld zijn, door zorg van KNGF
Geleidehonden worden opgehaald.
Jos van Adrichem, diaken

Spirit

Maaltijd in Buurtcentrum de Luifel
In Buurtcentrum de Luifel, aan het Weigeliaplein,
vlakbij de kerk van geloofsgemeenschap Titus
Brandsma, vindt een aantal activiteiten voor
senioren plaats, zoals lessen Engels en tekenen.
Zo kunnen oudere mensen uit de buurt elkaar
ontmoeten. De afgelopen vijfentwintig jaar
verzorgde An van de Hoogenband, wonend aan
het Weigeliaplein en toevallig medeparochiaan,
iedere veertien dagen, een uitstekende vier gangen
maaltijd in ‘de Luifel’. Maar na haar negentigste
verjaardag afgelopen winter vond ze het tijd worden
om daarmee te stoppen. Diaken Jos van Adrichem
en pastoraal werker in opleiding Johnny Tran zagen
hier een kans om de verzorging van maaltijden voor
senioren als diaconale activiteit door de kerk over te
nemen. Na gesprekken met stichting Vóór Welzijn,
tot wiens verantwoordelijkheid ‘de Luifel’ behoort,
werden onder onze parochianen enthousiaste
koks en gastvrouwen/-heren gevonden en kon de
maaltijdverzorging vanaf medio januari door zorg
van de kerk plaatsvinden. Gelukkig was ook Nel
Vogels, medeparochiaan en trouwe hulp van An,
bereid om het werk als gastvrouw tijdens de maaltijd
te blijven doen.

mailbericht aan diaken Jos van Adrichem (diaken.
josvanadrichem@p4ev.nl) of bel naar het centraal
parochiesecretariaat (070-3080414) met het verzoek
of hij u terugbelt. Hij is trouwens ook aan het
onderzoeken of in Loosduinen in samenwerking met
Vóór Welzijn iets dergelijks aan diaconale activiteit
kan worden opgezet. Bent u daarin geïnteresseerd,
laat het hem dan weten.
Hetty van der Want

Het koken vindt bij toerbeurt plaats door een
groepje van vijf parochianen die plezier hebben
in koken en vier die de rol van gastvrouw/-heer
invullen. De gasten van ‘de Luifel’ zijn tot nu toe
dik tevreden. Als er plaats is, eten de vrijwilligers
mee met de gasten. Er vinden vaak mooie (geloofs)
gesprekken plaats. De senioren kunnen hun verhaal
vertellen en dat is belangrijk. Zo dragen we als
parochie een steentje bij aan het voorkomen dat
oudere buurtgenoten zich eenzaam voelen en in een
sociaal isolement raken. Ook kunnen wij vaak nog
veel leren van hun verhalen.
De laatste tijd zijn er regelmatig plaatsen vrij, dus
als u behoort tot de categorie senioren en het
gezellig vindt om één keer in de twee weken op
vrijdagmiddag met anderen te eten, dan kunt u
zich aanmelden als gast voor de maaltijd. Dit kunt
u doen bij Marian Spaans van Vóór Welzijn, tel.
06-23893870. Er wordt nu onderzocht of we als
parochie nog andere activiteiten voor senioren
in ‘de Luifel’ kunnen gaan verzorgen. Er zijn
concrete plannen om een handwerkclub te starten.
Verder wordt onderzocht of we periodiek een
spellenmiddag of iets dergelijks kunnen organiseren.
Heeft u ideeën en/of zin en tijd om aan een
dergelijke activiteit mee te werken, stuur dan een
9

Spirit

liturgisch rooster Emmaus
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
E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering
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Dag

Datum

Bijzonderheid

Tijdstip

za

18 jun

12e zondag door het Jaar

13.00 uur

zo

19 jun

12e zondag door het Jaar

10.00 uur

wo

22 jun

za

25 jun

13e zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Pex

Leonardo Valiante

zo

26 jun

13e zondag door het Jaar

10.00 uur

E

van Waasdijk

Kinderkoor, Carolien
Tan en Barnabas

wo

29 jun

10.00 uur

E

Lobo

za

2 jul

14e zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Lobo

Wil van Leeuwen

zo

3 jul

14e zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Lobo

Emmauskoor
?

wo

6 jul

10.00 uur

E

Lobo

Gelegenheidskoor

za

9 jul

15e zondag door het jaar

13.00 uur

zo

10 jul

15e zondag door het jaar

10.00 uur

E

van Waasdijk

wo

13 jul

10.00 uur

E

Dernee

za

16 jul

16e zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Lobo

zo

17 jul

16e zondag door het Jaar

10.00 uur

wo

20 jul

za

23 jul

zo

24 jul

wo

27 jul

za

30 jul

zo

31 jul

wo

3 aug

za

6 aug

zo

7 aug

10.00 uur

type

Voorganger

Koor

E

Lobo

Leonardo Valiante

E

Lobo

Emmauskoor, Barnabas

W&C Toos Engel

W&C van Adrichem

W&C Kuhlmann

Wil van Leeuwen
Phoenixkoor
Vlasveld
Leonardo Valiante
samenzang
Barnabas

10.00 uur

E

Dernee

17e zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Dernee

Leonardo Valiante

17e zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Van Waasdijk

samenzang
Barnabas/??

10.00 uur

E

Dernee

18e zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Dernee

18e zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Van Waasdijk

10.00 uur

E

Dernee

19e zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Dernee

Leonardo Valiante

19e zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Lobo

Emmauskoor
Barnabas

samenzang
Barnabas/??

Spirit
wo

10 aug

10.00 uur

E

Dernee

gelegenheidskoor

za

13 aug

20e zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Dernee

Leonardo Valiante

zo

14 aug

20e zondag door het Jaar

13.00 uur

wo

17 aug

za

20 aug

21e zondag door het Jaar

13.00 uur

zo

21 aug

21e zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Pex

wo

25 aug

10.00 uur

E

Dernee

za

27 aug

22e zondag door het Jaar
Miva collecte

13.00 uur

E

Lobo

Leonardo Valiante

zo

28 aug

22e zondag door het Jaar
Miva collecte

10.00 uur

E

Dernee

Samenzang
Barnabas/??

za

3 sep

23e zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Dernee

Leonardo Valiante

zo

4 sep

23e zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Wielzen

Emmauskoor
Barnabas

wo

7 sep

10.00 uur

E

Dernee

za

10 sep

24e zondag door het Jaar

13.00 uur

E

Dernee

Leonardo Valiante

zo

11 sep

24e zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Pex

Phoenixkoor
Vlasveld

za

17 sep

25e zondag door het Jaar

13.00 uur

zo

18 sep

25e zondag door het Jaar

10.00 uur

E

Pex

wo

21 sep

10.00 uur

E

Dernee

za

24 sep

26e zondag door het Jaar
Collecte vredesweek

13.00 uur

E

Lobo

Leonardo Valiante

zo

25 sep

26e zondag door het Jaar
Kinderkoor naar Vredesfeest
Collecte vredesweek

10.00 uur

E

Lobo

Kinderkoor
Carolien Tan/Barnabas

10.00 uur

W&C Wielzen
E

samenzang
Barnabas/??

Dernee

W&C Kuhlmann

W&C Ria Scholtes

Leonardo Valiante
samenzang
Barnabas/??

Leonardo Valiante
Emmauskoor
Barnabas
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Spirit

liturgisch rooster Maria van Eik en Duinen
Dinsdag 10.00 uur viering
Zaterdag 13.00 uur viering
Zondag 10.00 uur viering
Na de viering op zondag is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee
E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering
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Dag

Datum

Bijzonderheden

tijdstip

Type

Voorganger

za

18 jun

12e zondag door het Jaar

13.00 uur

W&C van der Lans

zo

19 jun

12e zondag door het Jaar
Vaderdag

10.00 uur

Groenewegen

Cantor

za

25 jun

13e zondag door het Jaar

13.00 uur

Lobo

Gezinskoor

zo

26 jun

13e zondag door het Jaar

10.00 uur

za

2 jul

14e zondag door het jaar

13.00 uur

E

van Waasdijk

Samenzang

zo

3 jul

14e zondag door het jaar

10.00 uur

E

van Waasdijk

Gezinskoor

za

9 jul

15e zondag door het jaar

13.00 uur

E

Lobo

Gezinskoor

zo

10 jul

15e zondag door het jaar

10.00 uur

W&C van Adrichem

Deo Sacrum

za

16 jul

16e zondag door het jaar

13.00 uur

W&C Ria Scholtes

Samenzang

zo

17 jul

16e zondag door het jaar

10.00 uur

E

Groenewegen

Cantor

za

23 jul

17e zondag door het jaar

13.00 uur

E

Lobo

Gezinskoor

zo

24 jul

17e zondag door het jaar

10.00 uur

za

30 jul

18e zondag door het jaar

13.00 uur

E

Lobo

Samenzang

zo

31 jul

18e zondag door het jaar

10.00 uur

E

Lobo

Herenkoor

za

6 aug

19e zondag door het jaar

13.00 uur

E

Lobo

Samenzang

zo

7 aug

19e zondag door het jaar

10.00 uur

E

Groenewegen

Gezinskoor

za

13 aug

20e zondag door het jaar

13.00 uur

E

Lobo

Gezinskoor

zo

14 aug

20e zondag door het jaar

10.00 uur

E

Pex

Deo Sacrum

ma

15 aug

Maria Ten Hemelopneming

19.00 uur

E

Allen

Deo Sacrum

za

20 aug

21e zondag door het jaar

13.00 uur

E

Lobo

Samenzang

zo

21 aug

21e zondag door het jaar

10.00 uur

za

27 aug

22e zondag door het jaar
MIVA-collecte

13.00 uur

E

Dernee

Gezinskoor

zo

28 aug

22e zondag door het jaar
MIVA-collecte

10.00 uur

E

Lobo

Deo Sacrum

za

3 sep

23e zondag door het jaar

13.00 uur

E

Lobo

Samenzang

zo

4 sep

23e zondag door het jaar

10.00 uur

E

Dernee

Gezinskoor

za

10 sep

24e zondag door het jaar

13.00 uur

E

Lobo

Gezinskoor

zo

11 sep

Ziekenzondag

10.00 uur

E

Lobo

Deo Sacrum

W&C van Adrichem

W&C Kuhlmann

W&C Kuhlmann

Koor

Samenzang

Deo Sacrum

Deo Sacrum

Cantor

Spirit
za

17 sep

25e zondag door het jaar

13.00 uur

E

Lobo

zo

18 sep

25e zondag door het jaar

10.00 uur

za

24 sep

26e zondag door het jaar
Collecte vredesweek

13.00 uur

E

van Waasdijk

Gezinskoor

zo

25 sep

26e zondag door het jaar
Collecte vredesweek

10.00 uur

E

Groenewegen

Deo Sacrum

W&C van Adrichem

Samenzang
Cantor

liturgisch rooster Pastoor van Ars
Donderdag 10.00 uur viering in Tabita, Mozartlaan 280
Zondag 10.30 uur viering
Zaterdag 19.00 uur viering
Na iedere viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee
E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering
Dag

Datum

Bijzonderheid

Tijd

TYPE Voorganger

za

18 jun

12e Zondag door het Jaar

19.00 uur

E

van der Kooi

zo

19 jun

12e Zondag door het Jaar

10.30 uur

E

van Waasdijk

zo

25 jun

13e Zondag door het Jaar

19.00 uur

E

van Waasdijk

zo

26 jun

13e Zondag door het Jaar

10.30 uur

E

Lobo.

za

2 jul

14e zondag door het jaar

19.00 uur

E

Vervooren

zo

3 jul

14e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Vervooren

za

9 jul

15e zondag door het jaar

19.00 uur

E

Lobo

zo

10 jul

15e zondag door het jaar

10.30 uur

E

van der Kooi

za

16 jul

16e zondag door het jaar

19.00 uur

E

van der Kooi

zo

17 jul

16e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Lobo

za

23 jul

17e zondag door het jaar

19.00 uur

E

Lobo

zo

24 jul

17e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Dernee

za

30 jul

18e zondag door het jaar

19.00 uur

E

van Waasdijk

zo

31 jul

18e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Lobo

za

6 aug

19e zondag door het jaar

19.00 uur

E

van Waasdijk

zo

7 aug

19e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Dernee

Koor

Phoenix
Parochie Koor
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Spirit
za

13 aug

20e zondag door het jaar

19.00 uur

E

Vervooren

zo

14 aug

20e zondag door het jaar

19.00 uur

E

Vervooren

za

20 aug

21e zondag door het jaar

19.00 uur

E

van der Kooi

zo

21 aug

21e zondag door het jaar

10.30 uur

E

za

27 aug

22e zondag door het jaar
MIVA-collecte

19.00 uur

E

zo

28 aug

22e zondag door het jaar
MIVA-collecte

10.30 uur

za

3 sep

23e zondag door het jaar

19.00 uur

E

Vervooren

zo

4 sep

23e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Vervooren

za

10 sep

24e zondag door het jaar

19.00 uur

E

Lobo

zo

11 sep

24e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Dernee

za

17 sep

25e zondag door het jaar

19.00 uur

E

Lobo

zo

18 sep

25e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Lobo

za

24 sep

26e zondag door het jaar
Collecte vredesweek

19.00 uur

E

Lobo

zo

25 sep

26e zondag door het jaar
Collecte vredesweek

10.30 uur

Lobo

W&C van Adrichem

W&C Kuhlmann

Gezamenlijke parochieviering
Datum: 2 oktober
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Kerk Maria van Eik en Duinen
Dit jaar wordt de jaarlijkse gezamenlijke parochieviering gehouden op zondag 2 oktober in de kerk van
Maria van Eik en Duinen, aanvang 10.00 uur. De organisatie ligt in handen van de pastoraatgroep en de
beheercommissie van Maria van Eik en Duinen. De koren van de parochie zullen binnenkort worden benaderd
voor hun eventuele deelname.
Namens de pastoraatgroep
Peter Visser
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Spirit

liturgisch rooster Titus Brandsma
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
E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering
Dag

Datum

Bijzondrhid

tijd

zo

19 jun

12e zondag door het Jaar

10.30 uur

zo

26 jun

13 zondag door het Jaar

10.30 uur

zo

3 jul

14e zondag door het jaar

10.30 uur

zo

10 jul

15 zondag door het jaar

10.30 uur

E

Lobo

Caritaskoor

zo

17 jul

16e zondag door het jaar

10.30 uur

E

van Waasdijk

Caritaskoor

zo

24 jul

17 zondag door het jaar

10.30 uur

E

Lobo

Caritaskoor

zo

31 jul

18e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Dernee

Caritaskoor

zo

7 aug

19 zondag door het jaar

10.30 uur

zo

14 aug

20e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Dernee

Caritaskoor

zo

21 aug

21 zondag door het jaar

10.30 uur

E

Lobo

Caritaskoor

zo

28 aug

22e zondag door het jaar
MIVA-collecte

10.30 uur

E

Pex

Titus Brandsmakoor

zo

4 sep

23e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Lobo

Titus Brandsmakoor

zo

11 sep

24e zondag door het jaar

10.30 uur

zo

18 sep

Oecumenische viering Bergkerk

zo

25 sep

25e zondag door het jaar
Collecte vredesweek

e

e

e

e

e

10.30 uur

Voorgangr

W&C Van Adrichem
E

Pex

W&C Wielzen

W&C Kuhlmann

W&C Wielzen
E

Pex

Koor

Caritaskoor
Titus Brandsmakoor
Titus Brandsmakoor

Caritaskoor

VocAnimo
Titus Brandsmakoor
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Het einde van een mooie stagetijd
Op 19 juni eindigt mijn stageperiode van anderhalf
jaar in uw Parochie de Vier Evangelisten, hier in Den
Haag Zuid. Ik kijk terug op een mooie en leerzame
tijd. Ik ben zelf opgeroeid in het ‘dorpse’ Westland
en in het begin was Den Haag erg wennen, maar
langzamerhand ben ik mij hier thuis gaan voelen.
De afgelopen periode heb ik veel activiteiten,
vergaderingen en andere bezigheden meegemaakt.
Voor dit nummer van de Spirit licht ik er kort twee
activiteiten uit.

kan ik u vertellen dat ‘mijn tijd van gaan’ nog niet
helemaal aangebroken is. Met het pastoraal team
heb ik afgesproken dat ik volgend schooljaar, het
jaar dat ik werk aan mijn afstudeeropdracht, actief
blijf bij een aantal activiteiten en projecten in de
parochie.
Johnny Tran

In mijn stagetijd heb ik ontdekt dat ik veel energie
krijg door op huisbezoek te gaan. In de gesprekken
met parochianen ervaar ik de aanwezigheid van
God. Tijdens mijn huisbezoek vertelt de ander
over zichzelf en zijn band met God, de kerk en zijn
naasten. Ik hoor het verhaal van de vrouw of man
die ik bezoek aan en stel vragen om haar of hem
verder te helpen met wat zij of hij mij wil vertellen.
Deze gesprekken helpen niet alleen de ander op
zijn weg door het leven, maar zijn voor mij ook heel
leerzaam.
Ook heb ik jonge ouders begeleid ter voorbereiding
op de eerste communie van hun kind(eren). Tijdens
de bijeenkomsten blijkt dat zij hun kinderen op
een christelijke manier willen opvoeden. In een tijd
waarin christen-zijn voor de meeste mensen niet
meer vanzelfsprekend is, raakt het mij dat deze
ouders hun kinderen de boodschap van Christus
willen meegeven.
Een mooi spreekwoord luidt: ‘er is een tijd van
komen en er is een tijd van gaan’. Via deze weg

Ook de gesprekken aan tafel in De Luifel zijn een mooie en
bijzondere stage-ervaring.
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Zo vrij als een vogel, een wonder!
In mijn lagere schoolperiode, die zich grotendeels
afspeelde in de bezettingsperiode 1940-1945,
werden als gevolg van minder lesuren diverse
lessen, als ook gymnastiek, zwemmen en zingen,
achterwege gelaten. Zo kregen wij ook geen
plant- en dierkunde. Ik heb dit altijd als een gemis
ervaren, maar achteraf heb ik wel beter dan destijds
begrepen, dat dit beslist noodzakelijk is geweest, dat
er selectief les werd gegeven.
Uit een oude briefwisseling tussen mijn ouders
van medio februari 1945 haal ik het bericht dat
wij als kind reeds twee maanden thuis zaten, dus
al vanaf Kerstmis 1944. Dit werd veroorzaakt door
het invorderen van de scholen door de Duitsers.
Ook onze lagere school viel daaronder, zodat wij
langdurig in een ander schoolgebouw slechts
halve dagen school hadden. Daarnaast herinner
ik mezelf dat ons dat twee jaar later, in 1947 dus,
opnieuw overkwam. De oorzaak toen zat hem in het
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kolentekort als gevolg van de zeer strenge winter,
waarin de grote rivieren langdurig dichtgevroren
waren en vervoer van kolen voor het westen van
Nederland onmogelijk was.
Op mijn ‘oude’ dag betrap
ik me er wel eens
op dat ik dankzij
mijn vrije tijd,
regelmatig
het gedrag
van vogels
in de stad, in
parken, in de
duinen en op het
strand kan gadeslaan.
Dat vogels kunnen vliegen, vind ik al wonderlijk,
maar dat ze zonder handen en armen, zoveel
handelingen met hun snavel en bek kunnen, vind ik
helemaal verbazingwekkend.
Als je in de stad, volkomen overbodig, iemand
brood ziet strooien dan kun je wel genieten van
de verschillende vreetmethodes van de vogels
die hier gebruik van maken. Een meeuw steekt
desnoods hele boterhammen in zijn bek en is zo
gulzig dat hij het brood soms uit zijn bek laat vallen,
hetgeen tegelijkertijd weer prooi wordt voor zijn
concurrenten. Een kauw, waarvan de stad vol zit, is
zo bijdehand om net zoals een kraai een poot op het
brood te zetten. Een meeuw, als watervogel kan dat
niet en mocht de kauw zijn concurrent zijn, dan is hij
zo goochem om met brood in zijn klauw een boom
in te vliegen om vervolgens zonder meeuw lekker
door te gaan met smikkelen.
Soms zie je ook woudduiven heel voorzichtig
aanschuiven, ze zijn van nature erg schuchter, maar
ook dom, omdat ze het brood in hun bek heen
en weet slingeren en vervolgens ten prooi geven
aan anderen en dan zelf slechts een klein stukje
verorberen.
In mijn jeugd zag je in de stad helemaal geen
reigers en ook geen kauwen, maar wel musjes en
spreeuwen.
In de eerste week van mei, je kunt de klok er bijna
op gelijk zetten, zie ik altijd de eerste zwaluwen
in de lucht. Een wonderlijke vogel, die helemaal
uit Afrika komend, hier zijn jongen krijgt en voedt
en die vervolgens op het eind van de zomer weer
terugvliegt naar Afrika. Je ziet hem nooit op de
grond of in een boom zitten, maar vliegen doet
hij geweldig en vreten dat ze kunnen, enorm! Zijn

er in mei nog niet genoeg insecten, dan vliegt hij
doodgemoedereerd terug naar Afrika en komt wat
later weer terug. De zwaluw schijnt ook moeite te
hebben met het omhoog vliegen en je ziet hem min
of meer zwalkend vliegen om hoogte te krijgen.
Ik heb nog niets verteld over onze watervogels.
Opmerkelijk zijn vooral de nijlganzen, die in feite
hier helemaal niet thuis horen, maar zich gigantisch
vermenigvuldigen. En die grote zwartkoppige ganzen
met lange nekken, komen oorspronkelijk uit Canada.
Naast deze exoten tel ik dan ook nog de halsparkiet,
die verschrikkelijk snel kan vliegen en altijd te zien is
als koppel of met meerdere koppels.
Over koppels gesproken. Je zult eens ’s-avonds die
hordes kauwen moeten bekijken, die vallen vooral
op doordat het een verzameling is van diverse paren.
Hoe houden ze zich uit elkaar, terwijl ze allemaal
dezelfde ‘zwarte regenjas’ dragen?
Eén ding hebben vogels gemeen, ze vliegen elke
dag van slaapplaats naar de plaats met voedsel en
’s-avonds keren ze weer terug. De kauw vliegt op een
niet zo charmante wijze , maar met elkaar hebben ze
het elke avond erg gezellig. Waarom?

Ook valt me op dat meeuwen in tegenstelling tot
kauwen richting zee vliegen, want die kauwen
vliegen dan altijd landinwaarts. Die meeuwen, die
wij dagelijks zien terugkeren, soms jarenlang, zijn
volgens mij luie dieren, die zich hebben neergelegd
zich te voeden met afval en brood vlakbij zee.
Toch zie ik ook elke avond voor de schemering valt
meeuwen heel hoog richting zee vliegen. Ik durf zelfs
te beweren dat er verschillende meeuwen dagelijks
uit Duitsland en omgeving komen vliegen. Is dit wel
eens onderzocht?
Wat heerlijk dat ze in Nederland zo vrij en zonder
verblijfsvergunning kunnen vertoeven. De nijlgans
uit Afrika naast de zwarte gans uit Canada. Hier
kunnen we wat van leren!
Kees de Ridder
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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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Luidklokken krijgen een nieuwe
bestemming
Als u in de Emmauskerk in de richting van de
parochiezaal gaat, zal het u vast zijn opgevallen dat
er in de gang naar de zaal een luidklok lag. Deze
klok was afkomstig van de Onze Lieve Vrouw van
Altijddurende Bijstand kerk en moest handmatig
worden geluid. Wat velen niet geweten hebben: in
de verwarmingsruimte lag nog een tweede luidklok,
die afkomstig was van de Onze Lieve Vrouw van
het Allerheiligst Sacrament kerk. Deze klok werd
elektrisch bediend.
Deze twee klokken hebben sinds kort een nieuwe
bestemming gekregen. Met toestemming van het
Bisdom Rotterdam zijn zij geschonken aan de Maria
Magdalena kerk in Riga, de hoofdstad van Letland.
Deze kerk had geen luidklokken in de toren. Toen
Letland nog deel uitmaakte van de Sovjet Unie zijn
de klokken uit de kerktoren gehaald.
Via bemiddeling van Pastor Schevers uit Hedel,
die nauwe contacten onderhoud met de Maria
Magdalena kerk in Riga, was deze kerk door hem
op de hoogte gebracht van het bezit van deze
ongebruikte luidklokken.
In het bijzijn van twee afgevaardigden uit Riga
en ondergetekende zijn op maandag 29 februari
jongstleden de klokken op transport gesteld naar
Riga. De klokken zullen later dit jaar in de toren
worden opgehangen. Ook het loodzware tabernakel
uit de Sacramentskerk is meegegaan naar Riga, waar
dit ook een goede bestemming zal krijgen.
Van het herplaatsen van de klokken in de Maria
Magdalena kerk in Riga, hopen wij u in een volgende
Spirit enkele foto’s te kunnen laten zien.
Pim van der Bol, lid beheercommissie Emmaus

het vertrek van de
klokken en het
tabernakel vanuit de
Emmauskerk

Bedevaart naar Banneux
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-BisdomRotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux,
een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria
verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor
gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende
momenten voor gezelligheid en ontmoeting met
andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om
kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd
de diepe rijkdom van Banneux.
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een
speciaal team bestaande uit een priester, een arts,
verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u
mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende
voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux
aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet
maken. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten
plaats:
•

Eéndaagse bedevaart op 8 augustus.

•

Een vijfdaagse bedevaart (onder medische
begeleiding) van 2 september t/m 6 september.

•

Een tweedaagse bedevaart op zaterdag 8 en
zondag 9 oktober.

Voor opgave en verdere informatie betreffende de
kosten en het programma kunt u
onze brochure raadplegen. U kunt
deze brochure aanvragen bij:
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan
tel. 015-3693148
email: paula_opstal@hotmail.
com
Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070-3205872
email: gerard.debruijn@
planet.nl

De klokken zijn
aangekomen op
het katholieke
gymnasium van Riga
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't Winkeltje
Voor al uw religieuze en derde wereldproducten

Gediplomeerd Pedicure:
Specialisatie diabetische voet.
Behandeling ook bij u thuis.
Pedicure praktijk
Sandra te Boekhorst
Jutphaasstraat 16
2546 XZ Den Haag
06-18 051 307

* Behandeling volgens afspraak

**
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Lid van branche organisatie Pro Voet

Geopend:

Na afloop van iedere viering en iedere
zaterdag tegelijk met de kerkopenstelling
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Vooraankondiging en oproep:
Concert van Barmhartigheid op
zondag 2 oktober 2016

Op zondagmiddag 2
oktober van 13.30 tot ongeveer
15.30 uur zal in de kerk Maria van Eik en Duinen
een ‘concert’ worden gehouden in het kader van
het heilig jaar van de barmhartigheid. De koren
van de parochie, maar ook andere koren die wel
of niet met enige regelmaat in de kerken van onze
parochie zingen, zijn van harte uitgenodigd om die
middag enkele liederen, passend bij het thema
‘barmhartigheid’ ten gehore te brengen. Bent u lid
van een (kerk)koor en heeft uw koor zich nog niet
aangemeld voor deelname aan dit concert, zorg dan
dat het zich snel inschrijft door een mail aan diaken.
josvanadrichem@p4ev.nl waarin tevens wordt
aangegeven welke liederen (drie of vier titels) uw
koor zou willen zingen.
Bent u geen lid van een koor, maar wel een
muziekliefhebber, markeer 2 oktober dan alvast
in uw agenda, want dit concert wilt u toch niet
missen?!

tekst bij hun schilderstuk gezocht, die op die middag,
veelal door de ‘kunstenaar’ zelf, werd voorgedragen.
De workshop op zaterdag 30 april had het thema
‘barmhartigheid’. Tijdens het ‘schilderen met
passie’ op 5 maart was het idee ontstaan om
deze extra workshop te houden en ons dan te
laten inspireren door verhalen uit de Bijbel over
barmhartigheid. We begonnen die ochtend met
een rondje langs de deelnemers met de vraag welk
(Bijbels) beeld er bij het woord ‘barmhartigheid’
bij hen boven kwam. De meesten ontleenden hun
beeld aan een evangelieverhaal, maar ook enkelen
aan een verhaal uit het Oude Testament. Het was
mooi om te ontdekken dat de beelden allemaal
verschillend waren, alle ontleend aan een ander
verhaal of aan informatie over barmhartigheid,
bijvoorbeeld over de fysieke en de geestelijke
werken van barmhartigheid. Ook deze dag zijn de
ideeën mooi uitgewerkt op het schilderdoek en
zijn de deelnemers gevraagd een korte gedachte
bij hun kunstwerk op te schrijven. De resultaten
zijn te zien geweest tijdens de expositie over de
barmhartigheid op zaterdag en zondag 21 en 22
mei in de Emmauskerk. Tijdens het ‘concert vol
barmhartigheid’ op zondag 2 oktober in de Maria
van Eik en Duinen, zullen de schilderijen zeker ook te
zien zijn.
Jos van Adrichem, diaken

Jos van Adrichem, diaken

Goede sfeer en mooie resultaten bij
schilderworkshops op 5 maart en
30 april
Dit voorjaar zijn twee ‘spirituele’ schilderworkshops
georganiseerd. Op zaterdag 5 maart stond de
workshop in het teken van het passieverhaal, het
lijdensverhaal van Jezus. Na het samen lezen van het
passieverhaal uit het evangelie van Lucas, gingen
de deelnemers met schilderdoek, penseel en verf
aan de slag en schilderden wat hen die ochtend bij
het lezen van het lijdensverhaal in het bijzonder
had getroffen. De schilderstukken, als resultaat
van deze workshop, zijn tijdens de Goede Week te
zien geweest in de kerk Maria van Eik en Duinen.
Tijdens de, helaas minder goed bezochte maar zeer
sfeervolle, passiecantate op Palmzondag (20 maart)
is bijzondere aandacht aan deze schilderwerken
besteed. De meeste schilders en schilderessen
hadden hun gedachte opgeschreven, of een mooie
21
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de gezamenlijke sfeervolle
broodmaaltijd is
ook kenmerkend
voor de gehouden
schilderworkshops.

Kerkbalans en periodieke
overschrijvingen
Met de afgelopen kerkbalansactie is er een oproep
uitgegaan aan een ieder die meedoet aan de
kerkbalans, om te kijken of er van een verhoging
sprake zou kunnen zijn. Veel parochianen hebben
hier gevolg aan willen geven. Maar de parochianen
die de kerkbalans betalen via een periodieke betaling
en niet internetbankieren kunnen deze verhoging
niet meer als vanouds verhogen. Bij navraag bij de
banken gaf men aan dit al een paar jaar niet meer
aan te bieden.
Nu blijft de vraag staan hoe u een periodieke
betaling kunt verhogen. De Rabobank geeft een
mogelijkheid om telefonisch het bedrag te verhogen
tot maximaal 10% en de ING bank heeft telefonisch
deze mogelijkheid niet meer. Als optie werd gemeld,
dat men met een overschrijving (ING) -en dat dan
iedere maand- een bedrag kan aanvullen. Deze optie
kost ook geld. Immers iedere overschrijving wordt de
parochie in rekening gebracht, zodat de verhoging
netto lager is voor de parochie. Het blijkt dat de tijd
van papieren bankzaken zo goed als voorbij is. Veel
mensen zijn in dit geval nu afhankelijk van anderen:

Bij de Rabobank kunt u naar de balie om daar uw
periodieke betaling te verhogen. Bij de andere
banken heeft u een vertrouwd persoon nodig die
u helpt uw periodieke verhoging digitaal aan te
maken. De digitalisering gaat heel hard, maar wij
hopen dat u deze extra inspanning over heeft voor
de Actie Kerkbalans en daarmee voor uw parochie.
Yvonne Hartman – van der Ark,
beoogd penningmeester
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Jongerenreis Rome 2016
Het stond lang op ons wensenlijstje en afgelopen februari
was het dan eindelijk zover: samen met een groepje
bestaande uit diaken Jos van Adrichem en zijn vrouw
Hanneke, Bart en Rianne van Leeuwen, Marcel Visser en
Hari Anthony gingen wij op reis naar Rome en hebben daar
ontzettend vele mooie dingen gezien. Hierbij een verslag
van onze ervaringen:

Dag 1: oftewel dag van vertrek:
We verzamelden zaterdag rond 17.00 uur op Den
Haag CS om vanuit daar met de trein naar Schiphol
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te gaan. Met een verzameling koffers propten wij
ons in de trein en waren we in een mum van tijd
aangekomen op Schiphol. Eenmaal aangekomen was
het een kwestie van inchecken en na onze bagage
te hebben afgeven konden we op het food court
lekker eten. Rond 21.00 uur vertrok onze vlucht naar
Rome waar we rond 23.15 uur aankwamen. Na lang
naar onze shuttlebus te hebben gezocht en na een
rit van 40 minuten kwamen we rond kwart voor
één ’s-nachts aan bij ons hotel. Na snel te hebben
ingecheckt zochten we onze kamers op en doken we
ons bed in want de volgende dag moesten we vroeg
op.

Dag 2: Kerk der Friezen en wandeling door
Rome:
Dag 2 was een zondag een daarom gingen we
als groep naar het Vaticaan om daar in de Friese
Kerk, oftewel de Nederlandse kerk in Rome, om de
viering bij te wonen. Na de viering gingen wij naar
het St. Pietersplein om daar te wachten op Paus
Franciscus die daar het Angelusgebed uitsprak.
Van een grote afstand hebben we de Paus gezien
maar het was zeker meer dan bijzonder dat we hem
hebben mogen zien. Na onze (verre) ontmoeting
met de Paus gingen we naar Castel Sant’Angelo
(de Engelenburcht) waar we naar boven klommen
en genoten van het uitzicht over Rome. Nadat we
meer te weten zijn gekomen over de geschiedenis
hiervan zijn we doorgewandeld en bezochten we
het Pantheon en de Trevi fontein. Daarnaast zijn we
alle kerken binnengegaan die we tegenkwamen. Een
druk dagje dus en vooral veel gelopen: van de ene
kant van de stad, helemaal naar de andere kant.
Na lekker te hebben gedineerd en ons te hebben
opgefrist keken sommigen van ons ‘Wie is de Mol’
terug en speelden we nog enkele spelletjes met
elkaar.

Dag 3: Wandeling langs verschillende
bezienswaardigheden
Op onze derde dag (een dag waarop we wederom
veel liepen maar dat deden we elke dag), bezochten
we de Spaanse trappen en Fontana della Barcaccia.
Helaas stonden de Spaanse trappen in de steigers
maar we hebben ze gelukkig goed kunnen zien.
Daarnaast bezochten we ook enkele basilieken
waaronder het prachtige Santa Maria Maggiore.
En hebben we onze eerste souvenirs geshopt. Na
een prachtige dag bezochten we nog een lekker
restaurant en hebben we in ons hotel met z’n allen
nog gezellig enkele potjes UNO gespeeld. Daarna

was het bedtijd want we waren gesloopt.

Dag 4: Colloseum, Forum Romanum,
Palatino
Op onze vierde dag bezochten we de ‘Colosseumhoek’ (onze benaming voor dit deel van Rome).
Eerst zijn we bij de prachtige basiliek Sint Jan van
Lateranen geweest. De basiliek waar vroeger de
paus zetelde. Achter deze basiliek zat een erg
mooie doopkapel. We zagen het prachtige Forum
Romanum, het Teatro Marcello, Arco di Costantino,
het Palatino en natuurlijk het Colosseum. Vooral het
Colosseum was erg indrukwekkend om dat van zo
dichtbij te zien. Nadat we deze bezienswaardigheden
hadden bezocht gingen we op zoek naar een
restaurant en was het tijd om weer terug te gaan
naar ons hotel waar we zoals altijd de dag afsloten
door gezellig met elkaar spelletjes te spelen.

Dag 5: Audiëntie bij de Paus en het
Vaticaan
Op woensdag moesten we vroeg op. We mochten
namelijk op audiëntie bij de Paus. Op het St.
Pietersplein sprak de paus de aanwezigen toe
en was het voor de mensen te volgen dankzij de
kardinalen die het in verschillende talen vertaalden.
De paus sprak deze audiëntie over barmhartig zijn
en het goede te doen voor een ander. Na deze
indrukwekkende plechtigheid bleven we lekker
een tijdje in de warme zon zitten om de drukte te
ontlopen en gingen we pas in de rij staan om de St.
Pieter te bezoeken toen we bijna helemaal konden
doorlopen. Een zeer indrukwekkende ervaring om in
zo’n prachtige basiliek te staan. Ook hebben we de
graftombe van de pausen bezocht. Na ons bezoek
aan de St. Pieter besloten we het Vaticaans museum
over te slaan, want het was veel te druk en gingen
we daarom enkele winkeltjes in om souvenirs te
kopen. (Zeg maar gerust leegkopen, want wat waren
er veel mooie souvenirs) Daarnaast bezochten we
tijdens onze wandeling weer enkele basilieken en
gingen we richting ons hotel.

Dag 6: Rome buiten de muren
Op donderdag bezochten we Rome buiten de
muren. We deden onder andere de St. Paulus en
de St. Laurentius buiten de muren aan. In de St.
Paulus hangen alle portretten van de pausen die
we ooit hebben gehad. Vanuit daar liepen we een
stevig uurtje naar de catacombe van St. Calixtus
waar vele christenen zijn begraven ten tijde van hun
vervolging. Een zeer indrukwekkend verhaal dat door
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een gids ons werd verteld en dat in een prachtige
omgeving. Na onze tour door de catacombe
trokken we ons terug in een souvenirwinkeltje waar
sommige van ons nogmaals leuke spullen kochten.
Nadat we de catacomben hadden bezocht liepen
we terug richting de metro wat ook toch een pittig
eindje lopen was en sloten we deze prachtige dag
af met heerlijk eten in een restaurant en het spelen
van een spel.

langs bijvoorbeeld de Piazza Navonna. We keerden
vroeg naar ons hotel terug om daarin te pakken. Ook
zegende Jos onze aankopen wat gebeurde tijdens
een zeer bijzondere en ingetogen gebedsmoment.
Hierna restte ons niets anders dan elkaar een goede
nacht te wensen en vroeg ons bed in te duiken want
we zouden midden in de nacht al moeten opstaan
want onze vlucht naar Nederland vertrok om
06.00 uur.

Dag 7: Dag van rust en laatste bezoekjes

Dag 8: Afscheid van Rome, terug naar huis

Onze laatste dag en dus onze laatste kans om
nog enkele bezienswaardigheden te zien en onze
laatste souvenirs te kopen. We keerden terug naar
het Vaticaan waar we nog met z’n allen souvenirs
hebben ingeslagen en een wandeling maakten

De wekker ging al om 02.30 uur. Want om 03.00
uur werden we al opgehaald door onze taxi naar
het vliegveld. Dit alles liep voorspoedig en we
konden om 05.30 het vliegtuig instappen. Na een
voorspoedige vlucht landden we rond 08.30 uur op
Schiphol. We kunnen terugkijken op een mooie en
geweldige tijd in Rome die
we met elkaar hebben
gehad en waarbij
we prachtige
dingen
hebben
gezien. Wij
hopen dat
jullie een
leuke inzicht
hebben
gekregen in
onze reis.
Groetjes
De jongeren van Inside Out.
Bart, Hanneke, Hari, Jos, Marcel en Rianne

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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