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Redactioneel
De media staat niet stil. Communicatie
verloopt via digitale kanalen en activiteiten
worden gedeeld via sociale media.
De R.K. Parochie de Vier Evangelisten
kon hierin niet achterblijven en heeft
een website ontwikkelt waarin de vier
geloofsgemeenschappen samen verdergaan.
Alle informatie van de parochie is op deze
website te vinden.
Vandaag staat de kerk op het gebied van
communicatie voor nieuwe uitdagingen.
Voor het eerst in de geschiedenis is zij een
echte wereldkerk geworden. Als zodanig
is zij ingebed in een universele cultuur
die onder meer mogelijk gemaakt wordt
door de spectaculaire ontwikkelingen op
het gebied van de media. Ondanks de
veranderingen in de digitale media is uit
recent onderzoek (onder meer in Duitsland en
Nederland) gebleken dat het meest gelezen
en bestudeerde religieuze medium het
‘parochieblad’ is. Wij zijn erg blij dat ook ons
parochieblad veel gelezen wordt.
Het christelijk geloof is in oorsprong
communicatie. 'Jezus schreef in het zand en
vertrouwde zijn woorden toe aan de wind.'
Die woorden die Jezus in het zand schreef
zijn door de woestijn van Palestina niet
uitgewist. Het waren woorden van eeuwig
leven. Weliswaar zijn ze weggewaaid, dan wel
verspreid over de hele wereld. Die woorden
hebben over de hele wereld vrucht gedragen
in kerken die gebouwd zijn en geloof dat
verspreid is. Daarom hebben wij vandaag de
dag een wereldwijde rooms-katholieke kerk.

In deze editie van Spirit leest u bijvoorbeeld
over de kerk in Tanzania. Pater Ferdinand
van Kampen, missionaris uit ons midden
(parochiezoon van de H. Familiekerk, Titus
Brandsma geloofsgemeenschap) geeft ons een
inkijk in de kerk in Tanzania. Tevens staan in

deze editie interviews met pater Richard Lobo
en diaken Jos van Adrichem.
Bent u benieuwd naar de nieuwe website
van de Parochie de Vier Evangelisten?
Neem dan gerust een kijkje op www.
rkparochiedevierevangelisten.nl. Veel
leesplezier toegewenst.
Namens de redactie,
Claudia Smit
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Pastoraal Woord
Over geloof en wetenschap...
‘Religie, bron van alle kwaad?’ ‘Ongelovigen halen de
gelovigen in.’ ‘Jezus heeft nooit bestaan.’ ‘Het hiernamaals
is vooral een walhalla zonder God.’

Dit zijn enkele koppen van onlangs verschenen
artikelen in dagblad Trouw. Dergelijke artikelen
suggereren dat het godsgeloof in onze samenleving
heeft afgedaan. Zij gaan uit van de volgende
vooronderstellingen: ‘De moderne wetenschap heeft
het geloof in God en in een hemels hiernamaals
ontmaskerd. Gelovigen leven in een aardse illusie.
Aan geloven kleeft domme naïviteit. Geloven is niet
alleen niet-weten, maar ook een substituut voor
irrationaliteit.’ De aangehaalde artikelen uit Trouw
staan kritisch tegenover het godsgeloof. Dan is de
verleiding groot om als gelovige in de verdediging
te schieten; om een vurig pleidooi af te steken voor
de eeuwige relevantie van het geloof; voor het nut
dat het geloof heeft voor mens en samenleving.
Het is zeer de vraag of een dergelijke reflex mensen
op andere gedachten brengt, of tot een milder
oordeel over het geloof stemt. Argumenten voor
het godsgeloof zullen twijfelaars, ietsisten, agnosten
en ongelovigen niet over de streep halen. Het
godsgeloof is immers niet in een theorie, schema
of wetenschappelijke verhandeling te vangen.
Geloven is vooral een levenshouding, georiënteerd
op het levensgeluk en welzijn van de ander én in
verbondenheid met de Ander. Geloven is belijden én
doen!
De vraag over de relevantie van het geloof is
echter een valide en legitieme vraag. Doet religie
er nog toe, anno 2015? Historici, theologen,
religiewetenschappers en journalisten zijn onlangs
hierop uitvoerig ingegaan tijdens een 3-daags
symposium aan de Vrije Universiteit. Het resultaat
van de discussies zal nog lang na dit symposium
doorwerken.
Over de relatie tussen geloof en wetenschap wordt
verschillend gedacht. Voor veel mensen kunnen
die twee prima samengaan. Anderen zien ze als
tegenpolen die elkaar uitsluiten. Weer anderen
beschouwen geloof en wetenschap als twee aparte
systemen die elk een eigen legitimiteit en logica
hebben; beide werpen ze vanuit eigen invalshoeken
licht op wat zich als werkelijkheid voordoet. Hoe
dan ook, geloof is niet zonder rede. Volgens de
katholieke leer zijn geloof en rede niet elkaars

tegenpolen; ze vullen elkaar juist aan. Immers, onder
gelovigen zijn ook wetenschappers die geen innerlijk
rolconflict ervaren.
Het geloof heeft juist de rede nodig om tot rijping
te komen. Geloof zonder rede of redelijkheid leidt
tot fanatisme en religieus extremisme. Dat zien wij
bij religieus gemotiveerd geweld in de vorm van
terroristische aanslagen op onschuldige burgers.
Wanneer geloof gelijkgesteld wordt met naïviteit
en irrationaliteit gebeurt dat vanuit een verkeerde
veronderstelling. De rationaliteit die sinds de
Verlichting in toenemende mate haar stempel
heeft gedrukt op de samenleving, de economie, de
marktwerking, productie, winst en kapitaal, heeft
aan geloof geen boodschap. De taal van het geloof is
een andere dan die van productiviteit en efficiëntie.
Het is een taal van omzien naar elkaar, aandacht
voor kwetsbaren, dienstbaarheid aan naasten, liefde
voor de vreemdeling. Kortom, jezelf klein maken om
de ander recht te doen. De weg van Jezus gaan, de
weg van barmhartigheid. Die taal houdt geen verlies
van rationaliteit in. Ze laat zich voeden door de rede
als vrucht van genade, en door wat redelijk is.
Ondertussen maken mensen wekelijks de gang naar
de kerk, moskee, tempel of synagoge. Onder hen zijn
ook twijfelaars en zinzoekers. Twijfel en ongeloof zijn
gelovigen niet vreemd. Het godsgeloof sluit twijfel
en niet weten niet uit. Ook onder de leerlingen van
Jezus waren er die twijfelden en in onwetendheid
verkeerden, of botweg ontkenden Hem te kennen.
Vaak wisten zij ook niet waarover Hij sprak. Zijn
boodschap stuitte dikwijls op ongeloof.
Wanneer de media kritische analyses over geloven
in Nederland presenteert, hoeft dat niet te
leiden tot paniek bij kerkelijke functionarissen en
andere gelovigen. Dat zou eerder moeten leiden
tot zelfreflectie, kritische eigen bevraging, en
herbronning. Zolang gelovigen inspiratie blijven
putten uit hun geloofsbronnen en hun geloof voeden
met gezonde rede, zal het godsgeloof als zuurdesem
werken in de samenleving. Maar dan zullen
gelovigen ook oog en hart moeten hebben voor de
kwetsbaren onder ons. Zij zijn immers de schatten
van het Rijk Gods.
Duncan Wielzen,
pastoraal werker
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Vernieuwde website van de
parochie
De website van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten
is vernieuwd. De geloofsgemeenschappen Pastoor
van Ars, Emmaus, Maria van Eik en Duinen
en Titus Brandsma hebben vanaf heden een
gezamenlijke website onder de naam R.K. Parochie
de Vier Evangelisten. Dit betekent dat alle informatie
die voorheen op de individuele websites van de vier
geloofsgemeenschappen te vinden was, nu op de
website van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten
staat. Informatie over vieringen staat overzichtelijker
weergegeven. Zo kunt u gemakkelijk inzage krijgen in
alle vieringen en leest u over diverse gebeurtenissen
binnen de vier geloofsgemeenschappen. Mocht u
zelf informatie op de website willen vermelden, dan
is dit uiteraard mogelijk. U kunt dan een mail sturen
naar webredactie@rkparochiedevierevangelisten.nl.
Wij zorgen ervoor dat uw nieuwsbericht binnen drie
dagen op de website komt te staan. Geef hierbij
duidelijk aan onder welke geloofsgemeenschap
het nieuws valt. Het is ook mogelijk een bericht te
laten plaatsen dat voor de gehele parochie geldt.
U levert het bericht volledig aan, wij controleren
de inhoud en plaatsen uw bericht dan binnen drie
dagen op de website. Houdt u ook rekening met
de datum waarop een activiteit in uw bericht valt.
Het heeft geen zin hierover een nieuwsbericht te
laten plaatsen als die activiteit al over drie dagen
plaatsvindt. Wij hopen u hiermee voldoende te
hebben geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons mailen
via webredactie@rkparochiedevierevangelisten.nl.
Wij beantwoorden graag uw vragen.
Wij wensen u veel leesplezier!
Namens de webredactie,
Claudia Smit

De homepage van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten

De agenda van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Interview met pater Richard Lobo
SVD 2 januari 2015
Mijn dorp in India
Ik kom uit het zuiden van India, de westkust, de
Konkankust, uit de provincie Karnataka. Ik kom uit
een dorpje van 5000 inwoners, 28 km van de stad
Mangalore. In India zijn de dorpen dun bevolkt,
de mensen wonen verspreid over het land. Zestig
procent van de bevolking woont elders in India of in
de wereld. In het dorp wonen christenen, hindoes
en moslims, elk met hun eigen gebedshuis, dicht bij
elkaar in de dorpskern. Tot voor kort leefden deze
groepen gelovigen vreedzaam samen, maar dat is
inmiddels wel ietsje anders door de opkomst van het
fundamentalisme.
Het is een boerendorp, mensen leven van de
landbouw. We verbouwen rijst, groentes, cocos,
cashewnoten. Als fruit kweken we betelnoten.
Met de landbouw kunnen mensen goed in hun
levensonderhoud voorzien, maar ze worden er
niet rijk van. Er was heel lang voldoende water om
rijst te kweken, maar nu is dat vaak kritisch. De
tuinders/boeren hebben het moeilijk, omdat ze erg
afhankelijk zijn van het weer. Als de regentijd niet
zo productief is, of te vroeg of te laat, mislukken de
oogsten.
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Mijn familie
Ik kom uit een gezin van acht kinderen waarvan
zeven jongens en een meisje en ze is de jongste.
Iedereen was blij met de geboorte van het zusje
en zij is eigenlijk ook wel een beetje verwend. Vier
van hen zijn getrouwd, ook mijn zusje is in mei
2014 getrouwd. Mijn tweede broer is priester in het
bisdom Jamshedpur in het noordoosten van India
(provincie Jharkand). Mijn jongste broer studeert
theologie bij de Jezuïeten in de provincie Gujarat.
Dus drie van ons hebben een functie in de Kerk.
De Kerk heeft altijd een heel grote rol gespeeld
in ons leven. Wij hadden altijd een goede band
met de religieuzen in onze omgeving. Het goede
voorbeeld van mijn moeder en het gebedsleven in
ons gezin, dagelijkse rozenkrans, regelmatig lezen in
de Bijbel, het goede contact met de parochie, waar
ik misdienaar en lector was, leverde een vruchtbare
omgeving. Ik heb op het dorp op de basisschool
gezeten. Wij gingen elke morgen naar de vroegmis,
om zeven uur en daarna gingen wij naar school.
Kennismaking met het priesterschap, studie
De verschillende religieuze organisaties komen
vaak op bezoek in kerken in het bisdom, om daar
te vertellen over hun werk en hun missie, ook
om jongeren te interesseren voor hun roeping.
Ik maakte via een vriend kennis met de SVD, de
missionarissen van het Goddelijk Woord. Ik mocht
mee naar een jongerenkamp voor een eerste
kennismaking. Met een aantal jongeren maakten
wij kennis met de manier van werken van de SVD.
Vooral ook het internationale en interculturele
karakter sprak mij aan. Toen ik op de basisschool
zat, zat mijn broer al op het seminarie en dat is
zeker van invloed geweest op mijn keuze voor het
priesterschap. Hij is viertien jaar ouder dan ik, hij
is inmiddels al meer dan dertien jaar priester. Na
de basisschool ging ik ook naar het seminarie.
In Mangalore heb ik twee jaar op het seminarie
gezeten. Daarna ben ik een jaar in midden India op
studie geweest, zo’n 1000 km van huis. Dat was een
streek met een heel ander klimaat. Waar ik vandaan
kom heb je bergen. Een lange regentijd, een korte,
milde winter en een lange warme zomer. In de
winter kan de temperatuur dalen tot ongeveer 15°.
In het warme seizoen is het ongeveer 35°. Waar ik
nu terecht kwam was het koud.
Dat was wel een moeilijke periode. Alles is anders,
cultuur, eten alles. Thuis aten wij veel rijst, en
gebruikten wij veel cocos bij het eten. Hier aten ze
roti en veel linzen, veel minder vis dan bij ons. In de
winter was het weleens tegen het vriespunt. Ook al

was het moeilijk, ik ben toch gebleven.
Na ongeveer een jaar keerde ik terug naar mijn
eigen provincie, bij de stad Mysore. Ook al was dat
in mijn eigen provincie, toch was ook daar weer
alles anders. Daar ging ik naar de universiteit. Wij
waren daar met mensen uit heel India met heel
andere gewoontes en gebruiken. In die drie jaar
heb ik daarmee leren omgaan en samenleven met
veel verschillende mensen. Dat was een belangrijke
verrijking van mijn opvoeding.
Naar het priesterschap
Op 10 juni 2004 heb ik mijn eerste gelofte gedaan,
daarna twee jaar filosofie. Toen ben ik voor mijn
stage in het noorden van India terechtgekomen, in
de provincie Assam, dat is bijna 5000 km van mijn
eigen dorp. Op het ogenblik is daar wat onrust
tussen verschillende bevolkingsgroepen. Stammen
trekken tegen elkaar op. Dat heeft geen religieuze
grondslag, hoewel niet iedereen een positieve
houding heeft ten opzichte van religie. Ik heb daar
een jaar gewerkt en vervolgens ben ik weer voor drie
jaar theologiestudie naar Pune, Maharastra gegaan.
Daar was het echt mooi! Heel groot, veel studenten,
in mijn klas wel 100 studenten, die na vier jaar tot
priester werden gewijd, zowel bij ordes als bij het
diocees. Op 2 januari 2010 deed ik mijn belofte en
op 3 januari werd ik diaken gewijd. In oktober 2010
begon ik mijn diaconale taken op te nemen in een
parochie in mijn eigen streek. Daar kwam ik dus
midden in het parochiewerk terecht. Daar heb ik zes
maanden heel veel van het parochiewerk geleerd.
2 mei 2011 ben ik priester gewijd.
Missiewerk
Onze congregatie heeft een missie beleidsplan voor
elke ‘provincie’ (elk land) en er zijn enkele provincies
waar ze nog missionarissen willen ontvangen.
Ondanks het tekort aan priesters in India wil onze
congregatie dat veertig procent van haar priesters
wordt uitgezonden naar een ander land. Bij het
generalaat moest ik dus kiezen: wilde ik in India of
in een ander land gaan werken. Voor andere landen
moest ik dan drie keuzes inleveren. Het was moeilijk
om te kiezen, voor India of een ander land, maar
ik heb toch gekozen voor werken buiten India, met
voorkeur voor Hong Kong, Zuid Korea en Nederland.
Onze orde nodigt graag missionarissen uit om
naar Nederland te komen. Er zijn veel seminaries
opgeheven, omdat het godsdienstig leven in
Nederland is teruggelopen. Vanuit Rome wordt
erop aangedrongen het werk in Nederland vast te
houden. Er is zoveel te doen, onder jongeren, onder
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ouderen, maar ook in de interreligieuze dialoog.
Ik kende een pater Awin die in Nederland in het
studentenpastoraat werkte; hij werkt daar nog
steeds met als standplaats Schiedam, waar ik nu met
hem in een communiteit woon. Het was mij bekend
dat er veel werk onder migranten te doen valt en dat
spreekt mij aan.
Werken in Nederland
Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik naar
Nederland zou komen, maar het generalaat heeft
mij uitgezonden. In februari 2010 kreeg ik mijn
benoeming in Nederland. Dat was het enige land
waar ik na mijn wijding onmiddellijk geplaatst
kon worden. Op 21 november 2011 ben ik naar
Nederland gekomen. Aanvankelijk woonde ik in
Nieuwegein met zes anderen van verschillende
nationaliteit. Daar waren enkele nieuwelingen bij,
maar ook mensen die al wat langer in Nederland
waren. In anderhalf jaar heb ik veel van de taal
geleerd in Utrecht, terwijl ik onderwijl in een
parochie in Nieuwegein werkte. Al na een jaar liep
het vrij goed.

ben opgegroeid met hindoes en moslims, ik zat met
hen op school. Wij vierden de feesten samen, maar
behielden toch onze eigen identiteit. Zij hebben wat
zij hebben, maar ik heb wat ik heb.
In India zijn vrouwen zeer op de kerk betrokken,
eigenlijk net als in Nederland: als lector, in
parochiebesturen, werkgroepen. In christelijke
omgeving nemen vrouwen volwaardig deel aan
het kerkelijk leven. Omdat er voldoende priesters
zijn vinden er geen woord- en communievieringen
plaats. De kerk wordt gedragen door vrouwen:
in catechese en vorming hebben vrouwen een
belangrijke rol, maar dat is per streek in India wel
verschillend.
Werken in de Parochie de Vier Evangelisten
In de Emmaus waren op oudejaarsdag enkele
Iraanse moslims om samen met ons te bidden. Wij
hebben samen gebeden voor de familieleden die in
Iran bij de verschrikkingen daar zijn omgekomen. Dat
vond ik echt mooi. Wij kunnen wel dingen samen
doen, maar met behoud van de eigen identiteit.
Ieder zijn eigen manier zijn religie en geloof beleven.

Onze congregatie wil vooral graag onder migranten
werken, mensen uit Indonesië, Filippijnen, of
Afrikaanse landen. De situatie in Nederland
veranderde zo, dat er steeds meer werd gevraagd
om dat werk in Nederland op te pakken. De opbouw
van de congregatie in Nederland is heel divers, uit
alle landen van de wereld en van heel verschillende
leeftijden. Wij zoeken verschillende mogelijkheden
om onze missie uit te voeren. Dat kan eigenlijk niet
zonder te werken in parochies.

In het jongerenpastoraat ligt voor mij een bijzondere
uitdaging. Er moet ruimte zijn voor diversiteit,
en antwoorden voor de vragen waar jong en oud
mee worstelen. Maar ook op andere terreinen ligt
nog zoveel te doen, er zijn veel migranten, ik wil
ouderen bezoeken. Ik wil graag met de parochianen
meewerken om dingen in gang te zetten en iedereen
actief te maken, ideeën tot uitvoering brengen,
zodat wij een levendige gemeenschap vormen waar
mensen zich thuisvoelen, ongeacht herkomst.

Werken in Den Haag
Er zijn meerdere parochies waar werk onder
migranten nodig is. Onze bedoeling was om het
werk half-half te doen: parochiewerk en werk onder
migranten, maar dat is in de praktijk toch moeilijk.
Het bisdom wil iemand fulltime benoemen in een
parochie, dus voor het geheel, daarbinnen kan voor
migranten gewerkt worden. Soms ga ik nog voor bij
de Filippijnen (in het Engels).
Ik wil vooral ook aandacht hebben voor het
interreligieuze leven. Samen met hindoes en
moslims praten over het geloof. Daarbij kunnen we
vooral ook kijken naar wat we gemeenschappelijk
hebben: meditatie, yoga. In India vieren de
christenen ook het Divalifeest, zij vieren dan het
Licht van Christus. Het geloof in God is wel anders,
we hebben verschillende wegen te gaan naar het
heil, maar de richting is voor allen naar het goede. Ik

Gerard van Dijk
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De Kerk in Tanzania, enkele
impressies
Toen ik tweeeneenhalf jaar geleden voor het eerst
in Tanzania aankwam, ging ik op een zondag in een
buurtparochie naar de viering van de eucharistie. Ik
had uitgevonden dat de eerste viering om half zeven
‘s-morgens(!) zou beginnen. Toen ik tien minuten
voor aanvang aankwam was tot mijn verbazing de
kerk helemaal vol; ik had kunnen blijven staan, maar
er werd voor mij nog een plaats gevonden, op de
bank naast de organist!
Ik had natuurlijk geen betere plaats kunnen hebben
en ik genoot van de viering.
Wat opvalt is dat de Kerk in Tanzania (zoals in andere
Afrikaanse landen) relatief jong is. Onlangs vierden

Spirit
congregatie: in 1972 werkten er 320 Witte Paters in
Tanzania, nu zijn het er slechts 45.
Ik werk in een opleidingshuis (noviciaat) van de
Witte Paters hier in Tanzania, in Arusha, een stad in
het noorden, niet ver van de grens met Kenia. Ik help
in de parochie hier, door af en toe voor te gaan in de
eucharistieviering op zondag. Ik ken net voldoende
Swahili om voor te gaan en een korte preek voor
te bereiden. De vieringen zijn levendig; de mensen
nemen actief deel, er wordt goed en uitbundig
gezongen en gedanst.

we het zilveren jubileum van onze parochie hier in
Arusha, die toevallig de H. Familie parochie heet;
het aartsbisdom Arusha vierde verleden jaar haar
gouden jubileum en de Kerk in Tanzania zal over drie
jaar haar 150-jarig bestaan vieren.
Het was in 1868 dat de eerste katholieke
missionarissen (paters van de Heilige Geest) in
Bagamoyo de kust van Tanzania bereikten. Zij
werkten vanaf Bagamoyo noordwaarts tot aan
de hellingen van de Kilimanjaro. Tien jaar later, in
1878, arriveerden de Witte Paters. Zij trokken het
binnenland in, te voet en per ezel, en bereikten
een jaar later het westen en noordwesten van
Tanzania. Een deel van hen ging van daar door naar
Oeganda. In 1887 arriveerden de Benedictijnen die
het zuiden van Tanzania evangeliseerden. Er waren
niet alleen mannen, ook vrouwelijke missionarissen
arriveerden, zoals bijvoorbeeld de eerste groep
Witte Zusters die in 1894 in Tanzania voet aan wal
zetten.
En behalve katholieke missionarissen waren er
ook lutheranen (meestal Duitsers) en anglicanen
(meestal Engelsen) die het evangelie verkondigden
en kerken stichtten.
In deze korte geschiedenis is de Kerk in Tanzania
enorm gegroeid; er zijn momenteel 34 katholieke
bisdommen in dit land dat 22 keer zo groot is
als Nederland. De totale bevolking is momenteel
50 miljoen mensen; hiervan is bij benadering 55%
christen (35 % katholiek), 35 % moslim en de rest
van de bevolking belijdt de traditionele Afrikaanse
religie. Er is een relatief goede verstandhouding
tussen de belijders van de verschillende religies.

Hoe ziet deze parochie eruit? Er is een hoofdkerk
en twee buitenstaties. In de hoofdkerk zijn op
zondag vier eucharistievieringen die alle vol zijn; drie
vieringen in het Swahili, de eerste nationale taal van
Tanzania, en één viering in het Engels, de tweede
officiële taal. Een van de buitenstaties is op weg
parochie te worden.
Daarnaast zijn de hoofdkerk en de buitenstaties
verdeeld in basisgemeenschappen. Kleine groepjes
mannen, vrouwen en kinderen komen wekelijks
bijeen (meestal zaterdagmorgen vroeg) in de diverse
wijken en straten, onder leiding van een door hen
gekozen leider; vandaag in dit huis en volgende
week in een ander. Ze lezen samen het evangelie
van de zondag en ze bidden samen. Ook wordt het
evangelie in praktijk gebracht; toen ik eens deelnam
aan een bijeenkomst, werd er overlegd hoe de
zieken in de buurt het beste bezocht konden
worden.
De Kerk in Tanzania kan zich verheugen in haar
bloei en groei. Er zijn natuurlijk ook uitdagingen;
bijvoorbeeld hoe kan de Kerk financieel onafhankelijk worden, nu de inkomsten via missionarissen
afgenomen zijn. Een andere uitdaging is de vraag
hoe tot een verdieping van het geloof te komen,
zodat de waarden van het evangelie ook meer en
meer een rol spelen in het sociale en politieke leven
in het land.
Ferdinand van Campen (M.Afr.)
ferdinandvcampen@gmail.com

Er heeft in deze jaren een enorme omwenteling
plaatsgevonden: van een Kerk die geleid werd door
buitenlandse missionarissen en bisschoppen naar
een Kerk die geleid wordt door Tanzanianen. Om u
een voorbeeld te geven van een enkele missionaire
7
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Pasen Hoogfeest

Paaswake

Goede Vrijdag Plechtigheden

19.00 u Jongerenkoor
Let it Out
21.30 u Projectkoor(Corbulo,
Let it Out, Emmauskoor)
10.00 u Emmauskoor
Banabas/Carolien Tan
10.00 u Emmauskoor

19.00 u Emmauskoor
Mattijs Vijverberg
15.00 u Gelegenheidskoor

Petrus en Paulus
Hoogfeest

28 jun

10.00 u Kinderkoor Emmaus

zo

Zo

Sacramentsdag Hoogfeest
1e H. communie
Petrus en Paulus
Hoogfeest

28 jun

zo

7 jun

10.00 u Emmauskoor

24 mei zo

10.00 u Kinderkoor Emmaus

10.00 u Jongerenkoor
Let it Out

10.00 u Gelegenheidskoor

Pasen Hoogfeest

Paaswake

Pinksteren Hoogfeest
Collecte Missionarissen
25 mei ma 2e Pinksterdag. Gezamenlijke
Viering Titus Brandsma
31 mei zo H. Drie-Eenheid Hoogfeest

Hemelvaart, Hoogfeest

zo

za

Goede Vrijdag Plechtigheden

Witte Donderdag
Paastriduum
vrij Kruisweg

do

10.00 u

21.30 u

19.00 u

15.00 u

19.00 u

10.00 u

10.00 u

10.00 u

10.00 u

ma Tweede Paasdag
Gezamenlijke Viering Emmauskerk
26 apr zo 4e Zondag van Pasen
10.00 u
Collecte Roepingenzondag
4 mei ma Dodenherdenking
19.30 u
Oecumenische viering
14 mei do Hemelvaart, Hoogfeest
10.00 u

6 apr

5 apr

4 apr

3 apr

2 apr

Pinksteren Hoogfeest
Collecte Missionarissen
25 mei ma 2e Pinksterdag. Gezamenlijke
Viering Titus Brandsma
31 mei zo H. Drie-Eenheid Hoogfeest
1e H. communie
7 jun
zo Sacramentsdag Hoogfeest

24 mei zo

14 mei do

ma Tweede Paasdag
Gezamenlijke Viering Emmauskerk
26 apr zo 4e Zondag van Pasen
10.00 u Jongerenkoor
Collecte Roepingenzondag
Let it Out

zo

5 apr

6 apr

za

4 apr

3 apr

Witte Donderdag
Paastriduum
vrij Kruisweg

do

2 apr

10.00 u

Gemengdkoor Deo
Sacrum

Gezinskoor

Herenkoor

Gemengdkoor Deo
Sacrum

Dameskoor

Gemengdkoor Deo
Sacrum
Samenzang

Projectkoor olv André
Vis
Projectkoor olv André
Vis
Gemengdkoor Deo
Sacrum
Gemengdkoor Deo
Sacrum

Dameskoor

Bijzonderheden

wo Boeteviering

Bijzonderheden

1 apr

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

Koren

Koren

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

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

Uit het liturgisch rooster Maria van Eik en Duinen

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

Uit het liturgisch rooster van Emmaus
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zo

5 apr

10.30 u

Petrus en Paulus
Hoogfeest

28 jun

10.30 u Koor Connection

zo

28 jun

zo

Sacramentsdag Hoogfeest
1e H. communie
Petrus en Paulus
Hoogfeest

10.30 u Gastkoor of dirigent

zo

7 jun

10.30 u koor Connection

24 mei zo

Hemelvaart, Hoogfeest
Pinksteren Hoogfeest
Collecte Missionarissen
25 mei ma 2e Pinksterdag. Gezamenlijke
Viering Titus Brandsma
31 mei zo H. Drie-Eenheid Hoogfeest

10.30 u Parochiekoor

10.30 u Gastkoor

Pinksteren Hoogfeest
Collecte Missionarissen
25 mei ma 2e Pinksterdag. Gezamenlijke
Viering Titus Brandsma
31 mei zo H. Drie-Eenheid Hoogfeest
1e H. communie
7 jun
zo Sacramentsdag Hoogfeest

24 mei zo

Hemelvaart, Hoogfeest

10.30 u

10.30 u

Caritaskoor

Kinderkoor Emmaus

Titus Brandsmakoor

Gezamenlijke koren

10.30 u
10.30 u

Caritaskoor

Titus Brandsmakoor

Kinderkoor Emmaus

VocAnimo

Titus Brandsmakoor

Caritaskoor

Vocanimo

10.30 u

10.30 u

14 mei do

Pasen Hoogfeest

21.30 u

19.00 u

15.00 u

19.00 u

14 mei do

zo

za

Voorlezen Passieverhaal en Stille
Meditatie.
Paaswake

Witte Donderdag
Paastriduum
vrij Kruisweg

do

ma Tweede Paasdag
Gezamenlijke Viering Emmauskerk
26 apr zo 4e Zondag van Pasen
10.30 u
Collecte Roepingenzondag

5 apr

4 apr

3 apr

2 apr

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

6 apr

10.30 u Gastkoor

21.30 u Parochiekoor

15.00 u Schola

19.00 u Parochiekoor

Koren

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

Uit het liturgisch rooster vanTitus Brandsma

ma Tweede Paasdag
Gezamenlijke Viering Emmauskerk
26 apr zo 4e Zondag van Pasen
10.30 u Parochiekoor
Collecte Roepingenzondag

6 apr

Pasen Hoogfeest

Paaswake

za

4 apr

3 apr

Witte Donderdag
Paastriduum
vrij Kruisweg

do

2 apr

Bijzonderheden

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

Koren

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

Uit het liturgisch rooster van Pastoor van Ars

Spirit

Nieuws vanuit de Contactgroep
Rouw en Verlies
In een voorgaande Spirit heeft u al kunnen lezen
over het initiatief van onze parochie om zorg
te bieden, aandacht te geven aan mensen met
een rouw- en/of verlieservaring. Daarbij wordt
geen onderscheid gemaakt in de mate van
kerkbetrokkenheid of religieuze achtergrond.
We hebben als Contactgroep Rouw en Verlies de
eerste stappen gezet. We hebben vanuit enkele
lokale secretariaten telefonisch contact opgenomen
met een aantal mensen die het afgelopen jaar een
dierbare hebben verloren. Er is hen gevraagd of zij
een bezoek van een lid van de contactgroep op prijs
zouden stellen.
De telefonische contacten zijn goed ontvangen.
In deze gesprekken kwamen al veel persoonlijke
ervaringen naar voren. Men was verbaasd en heeft
het als hartverwarmend ervaren dat contact
werd gezocht. Naast de telefonische contacten zijn
inmiddels ook enkele gesprekken bij mensen thuis
geweest. De reacties van de mensen waren allemaal
positief: een luisterend oor, plezierig om ervaringen
te kunnen delen, aandacht vanuit de parochie, een
goed initiatief, fijn om ook met iemand buiten de
familiekring te kunnen praten.
Na deze bemoedigende ervaringen gaat de
Contactgroep Rouw en Verlies verder met het
benaderen van mensen. Onlangs zijn wij begonnen
met het versturen van persoonlijke brieven aan
nabestaanden. Daarin worden zij geattendeerd op
de mogelijkheden die de Contactgroep Rouw en
Verlies hen biedt.
U kunt ons benaderen voor:
• een individueel gesprek (of meerdere
gesprekken) via een huisbezoek
• telefonisch contact
• mailcontact
• een gesprekje achter in de kerk na de
zondagsviering
• U kunt ook deelnemen aan een gespreksgroep
waarin u met lotgenoten kunt delen wat het
betekent om in een periode van rouw te zijn.
In de vier tot vijf bijeenkomsten van twee
uur, wordt met een vaste groep stil gestaan
bij thema's rond rouw en verlies zoals: hoe
nu verder, herinneringen, gevoelens, het
alleen zijn, speciale dagen, reacties vanuit de
omgeving.
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De gespreksgroep die start bij voldoende
deelnemers (minimaal 6, maximaal 8 personen)
wordt geleid door twee deskundige begeleiders. De
locatie (een van de vier kerken) wordt nader bekend
gemaakt.
Vindt u het plezierig om met iemand van de
contactgroep een afspraak te maken of wilt u
meer weten, neemt u dan gerust contact op met
pastor Duncan Wielzen (070-3255675) of met het
parochiesecretariaat, ma t/vrij 9.30 - 12.00 uur; tel.
070-3080414.
U kunt ook een mail sturen naar:
crv@rkparochiedevierevangelisten.nl
Wilt u rechtstreeks contact opnemen met de leden
van de Contactgroep Rouw en Verlies dan kunt u
bellen naar één van onderstaande nummers.
Vriendelijke groet namens de Contactgroep Rouw en
Verlies,
Ria Scholtes:
tel: 070-3608691
Tineke Hafkemeijer: tel: 06 15860523 /070-3972897

Spirit

Hemelse eenvoud
In 1963 kreeg architect Aldo van Eyck de opdracht
een kerk te ontwerpen voor de nieuwe RoomsKatholieke parochie in Kijkduin. De conservator van
het Haags Gemeentemuseum, Wim Beeren, had deze
architect warm aanbevolen bij het jonge kerkbestuur
en het Bisdom Rotterdam.
Dat zijn aanbeveling werd overgenomen, was
opmerkelijk want Van Eyck was niet gelovig.
Ervaring met kerkenbouw had hij ook niet.
In 1969 werd de Pastoor van Ars-kerk ingewijd.
Vriend en vijand spraken hun bewondering uit:
het gebouw was gedurfd, uniek in zijn soort. De
eigenzinnige Van Eyck, inmiddels professor in Delft,
had gebroken met vrijwel alle bouwtradities binnen
de katholieke kerk; zonder dat dit ten koste was
gegaan van de sacrale sfeer. Hoe was dit mogelijk?
In het boek ‘Pastoor van Ars, monument van Aldo
van Eyck’ wordt die vraag beantwoord. Het geheim
spreekt uit de ondertitel: ‘Hemelse eenvoud’.
Bijzonder leuk is dat Benno Tempel, directeur
van het Gemeentemuseum op 24 maart het eerste
exemplaar in ontvangst zal nemen. Het boek geeft
verrassende inzichten in de bouwgeschiedenis
van de Ars-kerk in de context van ontwikkelingen
binnen de Nederlandse architectuur en de katholieke
kerkgemeenschap.
Parochianen vertellen dat zodra je de Ars
binnentreedt je jezelf als vanzelfsprekend overgeeft
aan een serene rust. Het zachte licht van boven, de
lichtvoetige constructie nodigen je uit tot bidden
en mediteren. Dochter Tess van Eyck vertelt hoe
bevlogen haar vader aan de opdracht werkte.
Ondertussen komen architecten uit binnen- en
buitenland de kerk bezichtigen. De belangstelling
uit deze hoek neemt de laatste jaren toe. Hoogleraar
Architectuur Jeanne Dekkers laat dan ook weten dat
de Ars de status van rijksmonument verdient. De
prachtige foto’s van architectuurfotograaf Peter de
Ruig onderbouwen haar standpunt.
Ik heb de afgelopen maanden met veel plezier aan
het boek gewerkt als hoofdredacteur, in opdracht van
het Ars Architectuur Comité. Het redactieteam, de
schrijvers, de fotograaf, de vormgever, hebben stuk
voor stuk een steengoede bijdrage geleverd.

Boek bestellen
Het boek ‘Pastoor van Ars, Monument van Aldo van
Eyck’ is voor € 19,95 te bestellen bij José ten Bergede Fraiture, voorzitter Ars Architectuur Comité, via
de mail jtberge@ziggo.nl
Het boek is straks ook te verkrijgen bij Paagman of
via bol.com. ISBN 978-90-823482-0-0

Uitnodiging
Op 24 maart 2015 zal Benno Tempel, directeur
van het Gemeentemuseum Den Haag, het eerste
exemplaar in ontvangst nemen van het boek
‘Pastoor van Ars, Monument van Aldo van Eyck’.
Het Ars Architectuur Comité en het bestuur van
de RK Parochie de Vier Evangelisten nodigen
alle parochianen van de RK Parochie de Vier
Evangelisten van harte uit voor deze feestelijke
boekpresentatie in de Pastoor van Ars-kerk aan de
Aaltje Noordewierstraat in Den Haag.
Graag aanmelden bij Simone Steenbergen,
simoneleene@hotmail.com of 0651418803

Programma
15.00 - 16.00 uur: Rondleidingen
16.00 - 17.00 uur: Plenaire gedeelte
•

Welkom
door José ten Berge-de Fraiture, voorzitter Ars
Architectuur Comité

•

Waarom de Ars een rijksmonument moet
worden
door hoogleraar en architect Jeanne Dekkers

•

Bijzondere verhalen
door hoofdredacteur Annemarie van Oorschot

•

Overhandiging eerste exemplaar
José ten Berge-de Fraiture overhandigt eerste
exemplaar van 'Pastoor van Ars, monument
van Aldo van Eyck' aan Benno Tempel,
directeur Gemeentemuseum

17.00 - 18.00 uur: Borrel

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

Bedevaart in Den Haag op
donderdag 14 mei
Het is een goede eeuwenoude traditie om op
Hemelvaartsdag in alle vroegte op pad te gaan.
‘Dauwtrappen’ wordt dit genoemd, waarbij je
getuige mag zijn van de ontwakende natuur. In
Den Haag is deze wandeltocht verbonden aan de
Bedevaart naar de ruïne van de Mariakapel op
Oud Eik en Duinen. Deze kapel, nu de ruïne die is
overgebleven, is in de dertiende eeuw gebouwd
en is gewijd aan Onze Lieve vrouw van Zeven
Smarten. Deze Haagse bedevaarttocht heeft zich
de afgelopen jaren mogen verheugen in een
steeds groter wordende groep mensen die op

Hemelvaartsdag voor dag en dauw de wandeltocht
maken vanuit alle parochiekerken van Den Haag
Noord en Zuid. Hier komen wij rond zeven uur
’s-morgens tezamen waarna we drie keer rond
de ruïne lopen om vervolgens af te sluiten met
een echaristieviering. Loopt u dit jaar ook (weer)
mee? In de Nieuwsbrieven van mei vindt u de
juiste vertrektijden van de parochiekerken en meer
informatie.
Ineke Brizee

Een tijdelijke verblijfsvergunning
Bij het vorderen der jaren, krijgt een mens steeds
meer met de dood te maken. Soms ver van je
verwijderd, maar ook vaak dichtbij. Het is één van de
belangrijkste zekerheden van het leven.
De mens kampt hier regelmatig met het probleem,
dat een jong sterven als niet rechtvaardig wordt
ervaren. Heel begrijpelijk overigens, maar ik heb
altijd het gevoel, dat als het zo zou zijn dat de mens
net als bij euthanasie het zelf zou kunnen bepalen,
wanneer hij of zij kan sterven, wij op de stoel van
God gaan zitten. Willen we dat? Ik ben regelmatig
blij dat sommige mensen gelukkig geen God zijn.
Bijna geheel Nederland is in de maand juli van vorig
jaar, als gevolg van wat via radio, televisie en de
krant ons dagenlang berichtte, getuige geweest van
de impact die de vreselijke vliegramp in de Oekraïne
heeft gehad op onder andere de Nederlandse
bevolking. Kenmerkend daarbij is dat Nederland zo’n
klein land is, dat in alle lagen van de bevolking er
directe of indirecte relaties bleken te bestaan met
één of meerdere slachtoffers.
De reacties wereldwijd over hoe Nederland vanaf
de plek van de ramp tot de aankomst op vliegveld
Eindhoven en daarna het vervoer naar Hilversum
om is gegaan met haar slachtoffers waren niet van
de lucht. Persoonlijk moest ik bij het kijken naar
deze beelden denken aan vergelijkbare rampen bij
bombardementen, overstromingen en aardbevingen
in andere werelddelen. Vaak is er dan sprake van
volle straten met mensen, lijkkisten met open
deksels, vreselijk gedrang, geschreeuw en gekrijs
en dat allemaal voor dat de laatste rustplaats wordt
bereikt.
Zowel daar als hier speelt religie hierin, direct of
indirect een grote rol. Zelf heb ik wel wat moeite als
in Amerika te pas en te onpas de term: “God bless
America!” in dergelijke situaties wordt gebruikt.Ik
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heb zelfs de neiging te reageren met: “what shall He
do with the rest of the world?” Belijdend Christen of
niet, we zien hier duidelijk een christelijke inslag in
deze vorm van verwerking.
In het huidige Europa hebben we heden ten dage op
grote schaal te maken met politieke vluchtelingen,
die bijvoorbeeld in ons land soms jaren wachten op
een verblijfsvergunning. Een lang proces, maar als je
deze dan eindelijk krijgt dan heb je tegelijkertijd de
zekerheid dat je een toekomst kan opbouwen.
Relativerend wil ik tot slot stellen dat wanneer
we alle bestaande ellende van ons afzetten het
gehele leven, los van geloven in een Hiernamaals,
zal bestaan uit een schakel tussen geboorte
en dood, dus zwevend tussen je ouders en je
kinderen en dit alles gebaseerd op ‘een tijdelijke
verblijfsvergunning ‘.
Kees de Ridder

Hoe is het nu met diaken Jos van
Adrichem
Diaken Jos van Adrichem werkt sinds 15 november als
lid van het pastoraal team bij de R.K. Parochie de Vier
Evangelisten. Hij heeft al het een en ander meegemaakt.
Hieronder vertelt Jos over zijn ervaringen tot nu toe.

Waarvoor bent u precies verantwoordelijk binnen
de Parochie de Vier Evangelisten?
Binnen de parochie draagt het pastoraal team
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
pastorale activiteiten op het gebied van liturgie,
catechese, diaconie en pastoraat. Ik ben met
name verantwoordelijk voor de diaconie binnen
de parochie, maar ik heb ook specifieke taken in
de liturgie van de eucharistie. Ik ga voor in woorden communie- en woord- en gebedsvieringen,
op zaterdag of zondag of bij uitvaarten. In 2011
is een pastoraal beleidsplan voor de parochie
opgesteld waarin aan de pastores van het team
verantwoordelijkheid voor bepaalde projecten is
toebedeeld. Pater Richard Lobo en ik zijn net nieuw
in het team. Het beleidsplan zal moeten worden
geactualiseerd en de verantwoordelijkheden worden
dan opnieuw verdeeld. Maar zover zijn we nog niet.
Wel hebben we afgesproken dat ik het pastoraal
team vertegenwoordig in de pastoraatgroep van de
geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen en dat
Richard en ik samen de verantwoordelijkheid dragen
voor het jongerenpastoraat.

Hoe zijn uw eerste ervaringen binnen de parochie?
Mijn eerste ervaringen binnen de parochie zijn
heel positief. Ik werd door parochianen herkend
omdat ze bij de wijdingsviering in de kathedraal in
Rotterdam waren geweest. Zo kon ik bijvoorbeeld
bij een viering op een werkdag niet even stil in de
kerk gaan zitten om mee te vieren, maar werd ik
gelijk door enthousiaste parochianen uitgenodigd
om als diaken te assisteren. Een hartelijk en warm
welkom, ik kan niet anders zeggen. Daar ben ik blij
en dankbaar om. Ook in het pastoraal team voel ik
me thuis. We zien en spreken elkaar wekelijks. Naast
vergaderen is er zeker tijd en ruimte om lief en leed
met elkaar te delen. Ik merk ook dat ik ruimte krijg
om mijn creativiteit te gebruiken, om soms dingen
net even iets anders te doen dan men gewend was
of nieuwe activiteiten te ontplooien. Als ideeën dan
met enthousiasme worden ontvangen, en dat heb ik
in de korte tijd dat ik in de parochie ben al een paar
keer meegemaakt, dan stimuleert me dat om door
te gaan.
Wat heeft u zoal aan hoogtepunten tot nu toe
meegemaakt?
Ik vond het erg leuk om uitgenodigd te worden
door de jongeren van Inside Out om kerst met
hen te vieren. De vrijdag voor Kerstmis hebben we
samen gedineerd, een spel gedaan en een woorden gebedsdienst gehouden. Op die avond kwam
spontaan het idee bij een aantal jongeren op om
vaker een viering voor jongeren te organiseren.
Daarover zijn we nu in gesprek.
De gezinsviering op kerstavond in de Pastoor van
Arskerk was voor mij ook een hoogtepunt. Een
behoorlijke stoet kinderen liep bij de intocht mee
met kaarsjes in een donkere kerk. Het stemde me
vreugdevol en hoopvol om die jonge kinderen zo
enthousiast mee te zien doen aan het kerstspel.
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Op nieuwjaarsdag vond ik het heel bijzonder
om mijn nieuwe collega pater Richard
Lobo te assisteren bij zijn eerste officiële
eucharistieviering in de parochie. Dat was
bij de geloofsgemeenschap Maria van Eik en
Duinen.
Tot slot zijn voor mij sommige vergaderingen
ook hoogtepunten geweest, zoals de
vergadering waarin we in de Pastoor van
Ars de kerstviering samenstelden of een
vergadering met twee jongeren, waarin
we hebben afgesproken dat we nu in onze
parochie concreet een eigen M25-groep gaan
starten. Ik hoop in een volgende Spirit van
de eerste activiteiten van deze groep verslag
te kunnen doen. Voor mij zijn vergaderingen
hoogtepunten als we daarin gezamenlijk
tot een resultaat komen, waar we allen
enthousiast over zijn.

Jongerenprogramma M25 van start
Op zondag 1 maart is M25 (spreek uit:
M-Twenty Five) Den Haag Zuid van start
gegaan. Deze afkorting staat voor ‘Matteüs
25’, het hoofdstuk uit het Matteüsevangelie
dat gaat over de werken van barmhartigheid.
De activiteiten van M25 zijn gericht op het
doen van goede dingen voor mensen die op
de één of andere manier niet zo goed mee
kunnen met de maatschappij waarin we
leven. Ze kunnen het bijvoorbeeld financieel
niet breed hebben, geen huis hebben, ziek
zijn of een handicap hebben, niet veel meer
kunnen doen vanwege ouderdom, eenzaam
zijn of misschien wel in de gevangenis zitten.
Als je 12 jaar of ouder bent en je iets wilt
doen voor een ander, meld je dan aan om lid
te worden van M25 Den Haag Zuid. We hopen
met een leuke groep van start te gaan en deze
mensen op onze manier te kunnen helpen.
Het belangrijkste is dat we ze aandacht geven
en laten merken dat ze er ook bij horen.
Lid worden van M25 wil niet zeggen dat je
alleen maar aan het werk bent voor anderen.
Om als M25 groep voor anderen klaar te
kunnen staan, moeten we samen plezier
hebben in het werk dat we doen, van elkaar
weten waar we goed en minder goed in zijn
en het vooral ook gezellig hebben met elkaar.
Daarom komen we elke eerste zondag van
de maand, van 12.15 uur tot uiterlijk 14.30
uur, samen op onze thuisbasis, de Titus
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Brandsmakerk, Kamperfoeliestraat 279. De
activiteiten die we voor anderen doen, vinden
op verschillende dagen plaats. Daarvoor is tot
de zomervakantie een programma opgesteld
(zie de afbeelding op deze pagina). Deelname
aan deze activiteiten gaat altijd onder
begeleiding en is niet verplicht. Per activiteit
kun je je inschrijven.
Wilt u het volledige interview met Jos van
Adrichem lezen? Kijk dan op de website
van de Parochie de Vier Evangelisten. Hier
vindt u tevens alle informatie over het
jongerenprogramma M25.
Claudia Smit

M25 Den Haag Zuid gaat van start
datum
zo 1 mrt

soort activiteit
Startbijeenkomst M25
met bijzondere gast
vrij 17 apr Maaltijd voor daklozen
zo 3 mei
Voorbereiden Playbackshow
do 7 mei Uitstapje kinderen met
beperking
zo 17 mei Playbackshow
vrij 29 mei Maaltijd voor daklozen
zo 7 jun
Inzameling voedselbanken parochie
vrij 19 jun Nacht zonder dak
zo 5 jul
Slotbijeenkomt van het
seizoen

locatie
Titus

tijd
12.15-14.30

Den Haag
Titus

16.00-21.00
12.30-14.30

Den Haag
Instelling
Den Haag
16.00-21.00
Loosduinen 12.30-14.30
Den Haag
Titus

12.15-14.30

Ben je 12 jaar of ouder, zorg dat je er bij bent!
Per activiteit kun je je aanmelden bij Steven: stev.xan@gmail.com

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

