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Redactioneel
Een nieuw begin
In deze Spirit editie staan enkele artikelen die
prikkelen, zo niet, inspireren om na te denken
over ons eigen nieuw begin. Is dat iets voor
jongelui alleen? Of ben je nog in staat om op
vergevorderde leeftijd een nieuw begin te
maken? Hoe dan ook, elk nieuw begin daagt
uit om gebaande en soms platgetreden paden
te verlaten; soms een breuk met het verleden,
zonder de lessen daaruit te vergeten.
Het pastoraal woord dat diaken Jos van
Adrichem ons aanreikt over ‘het potlood als
geheugensteun’ begint met een bijzonder
verhaal. Het is verrassend hoe hij dit verhaal in
een christelijk perspectief plaatst. Het verhaal
bevat verschillende elementen waarmee wij
in ons eigen leven aan de slag kunnen om
een nieuw begin te maken. Van een dergelijk
nieuw begin getuigt Ruud de Vreugd, wanneer
hij zichzelf aan ons voorstelt. Gepokt en
gemazeld in het kerkelijk vrijwilligerswerk trad
hij een goed half jaar geleden toe als nieuw
bestuurslid van onze parochie.

met de TVG (Theologische Vorming voor
Geïnteresseerden) cursus die in september in
Den Haag e.o. van start gaat. Dat kan leiden
tot een nieuwe impuls voor geloof en leven.
Ruud Goedknegt brengt met zijn artikel een
‘vernieuwend’ initiatief onder de aandacht.
Hij pleit voor steun aan stichting Barbarugo
door op haar te stemmen. Hierdoor maakt u
het mogelijk dat mensen in Ghana een nieuw
begin kunnen maken voor zichzelf en hun
schoolgaande kinderen. Zo leest u verder nog
veel meer dat kan enthousiasmeren tot een
nieuw begin. Ik sluit af met de slotzinnen uit
het artikel van Gerard van Dijk. Ze spreken
voor zich:
“We staan aan het begin van een nieuw
seizoen. Vol goede moed pakken we de draad
weer op. Uitgerust en opgeladen kunnen we
er weer tegenaan. Uit de veilige haven naar de
straten en de pleinen om de Blijde Boodschap
uit te dragen, wetende: we staan er niet alleen
voor!”
U allen een geestrijk nieuw begin toegewenst.
Duncan Wielzen, pastoraal werker

De speciale uitnodiging voor de
kerkproeverij zal hopelijk voor velen
leiden tot een nieuw begin. Voor
sommigen is dat misschien een
hernieuwde kennismaking met de
kerk, ‘een plek waar echte ontmoeting
kan gebeuren,’ zoals in dit stuk wordt
gesteld. Voor weer anderen kan
dat het begin zijn van een nieuwe
levensfase. Een 'ontdekkingsreis door
de wereld van geloof en Bijbel.' Iets
wat met name wordt verondersteld
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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 t/m vrijdag
9.00 uur - 12.15 uur,
tel 070-3080414,
email: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl
website:
www.rkparochiedevierevangelisten.nl
Emmaus: Leyweg 930, 2545 GV Den Haag,
secretariaat open: ma - vrij 9.00 u-12.15 u,
tel 070-3665562, email: emmaus@rkparochiedevierevangelisten.nl
Maria van Eik en Duinen: Loosduinse Hoofdstraat 6, 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 Klemens Hayon
Pastoraal werker Duncan Wielzen, tel 070-3255675
Diaken Jos van Adrichem, tel 070-3665562
Diaken Paul Kuhlmann, tel 070-3665562

Bestuur

Kees Dernee, pastoor, voorzitter
Dirk Knook, vice-voorzitter
Yvonne Hartman, penningmeester
Ineke Brizee-Baay, secretaris

Henk-Jan Kok, 2de penningmeester
Patrique ten Bosch, lid
Ruud de Vreugd, lid

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
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
PCI de vier evangelisten
NL57 INGB 0000 5192 05 tnv PCI de Vier Evangelisten
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Pastoraal Woord
Het potlood als geheugensteun
Een jongetje keek naar zijn oma die een brief aan het
schrijven was. Op een gegeven moment vroeg hij:
Oma, schrijf je een verhaaltje over wat wij samen
hebben meegemaakt? Of schrijf je misschien een
verhaaltje over mij? Zijn oma stopte met haar brief,
glimlachte, en zei: Ik schrijf inderdaad over jou. Maar
belangrijker dan de woordjes die ik schrijf, is het
potlood waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat je later,
als je groot bent, net zoals dit potlood wordt. Het
jongetje keek nieuwsgierig naar het potlood, maar
kon niets bijzonders ontdekken. Maar het is gewoon
maar een potlood! Het is maar hoe je er naar kijkt.
Het potlood heeft vijf bijzondere dingen die jou
- maar dan moet je ze wel onthouden - tot iemand
zullen maken die altijd in vrede met de wereld zal
leven... Ten eerste: Je zult misschien grootse daden
verrichten, maar je mag nooit vergeten dat er een
hand is die jou leidt. Deze hand noemen we God, en
hij zal je altijd leiden volgens zijn wil. Ten tweede: Af
en toe moet je stoppen met schrijven, om de punt
te slijpen. Daardoor heeft het potlood een beetje
pijn, maar het wordt er wel scherper van. Dus moet
je wat pijn kunnen verdragen, het maakt je tot een
beter mens. Ten derde: Als je met een potlood
schrijft, kun je altijd uitgummen wat je fout schreef.
De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet
slecht is, maar belangrijk, om rechtvaardig door het
leven te kunnen gaan. Ten vierde: Het belangrijkste
van het potlood is niet het hout of de buitenkant,
maar het grafiet dat erin zit. Dus wees steeds
bezorgd om wat er binnen in je gebeurt.
Ten slotte, het vijfde wat een potlood bijzonder
maakt: het laat altijd een spoor achter. Besef
goed dat alles wat je in je leven doet, sporen zal
achterlaten en probeer je daar bewust van te zijn.
Dit leek mij een mooi kort verhaal om u aan het
begin van het nieuwe seizoen mee te geven. Het
komt uit het boek ‘Als een rivier’ van de Braziliaanse
schrijver Paulo Coelho. Het potlood staat voor mij
symbool voor het schooljaar, waar de gezinnen nu
vol goede moed weer aan begonnen zijn. Vroeger
kocht ik in de zomervakantie altijd een nieuw
potlood waar ik dan weer een heel schooljaar mee
kon doen. Naarmate het seizoen verstreek, werd het
potlood kleiner, en aan het eind van het jaar gooide
ik het kleine stompje in de prullenbak.
Dat een potlood ons kan helpen om ons leven te

beschouwen en er een goede invulling aan te geven,
had ik nooit bedacht. De vijf bijzondere dingen aan
een potlood die de oma in het verhaaltje van Paulo
Coelho noemt, zijn vrij eenvoudig te onthouden. Elke
keer als we een potlood vasthouden, kunnen we
hier dus aan denken. Bij slechts één van die dingen
maakt Coelho expliciet een koppeling met God, maar
ik denk dat we dat bij de andere vier ook kunnen
doen en dat we het potlood kunnen gebruiken als
geheugensteuntje voor ons christelijk geloof. Laten
we het rijtje eens langslopen.
▬▬De hand van de schrijver of tekenaar die het
potlood vasthoudt, symboliseert
God zelf die de regie over ons
leven voert. Soms denken we
dat we alles in het leven zelf in
de hand hebben - dat idee wordt ons door
de hedendaagse maatschappij opgedrongen
- maar uiteindelijk moeten we ons toch bij de
wil van God neerleggen. We zijn nu eenmaal
mensen, klein en onvolmaakt, tegenover de
almachtige en volmaakte God. Het is goed
om dat te blijven beseffen. Zelfs Jezus, Gods
Zoon, legt zich aan het eind van zijn leven
overduidelijk bij de wil van God de Vader neer:
‘Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan,
maar niet mijn wil maar uw wil geschiede’.
▬▬Het regelmatig moeten slijpen
van de punt, waardoor het
potlood pijn heeft, maar er wel
beter door gaat schrijven. Voor
ons christenen zou de puntenslijper dan het
symbool voor Jezus Christus kunnen zijn. Aan
Hem ‘scherpen’ wij onze visie op het ware
leven, en om dat te realiseren, moeten we
regelmatig offers brengen, tegen de stroom
van de geseculariseerde maatschappij ingaan,
ons kruis willen opnemen. Maar we worden er
betere en meer gelukkige mensen van.
▬▬ Het uitgummen wat het
potlood fout schreef als
metafoor voor het goedmaken
van je fouten. Volgens Coelho
is dit belangrijk om rechtvaardig door het
leven te kunnen gaan. Dat uitgummen is
voor ons misschien nog beter te vergelijken
met de vergeving van onze fouten, onze
zonden, door God. Voor het uitgummen
is immers ook de hand van de schrijver
nodig. Naast ‘gerechtigheid’ komt dan het
begrip ‘barmhartigheid’ naar voren. Jezus
wijst ons in het evangelie meerdere malen
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op de barmhartigheid van God. God is zo
barmhartig dat we Hem steeds weer om
vergeving kunnen vragen en steeds weer
zal Hij onze zonden uitwissen, zoals bij het
gummen steeds het fout geschrevene of
getekende wordt verwijderd.
▬▬ Het belangrijkste van het
potlood is niet de buitenkant
maar het grafiet waarmee
wordt geschreven. Ook deze
boodschap van de oma kunnen we aan onze
christelijke leer koppelen. Jezus geeft in het
evangelie regelmatig aan dat het gaat om
onze binnenkant en dat God door de schijn
van de buitenkant heen kijkt. Met wat we
aan goede dingen doen, hoeven we ook niet
te koop te lopen. God ziet het toch wel. ‘Als
je een aalmoes geeft, laat dan je linkerhand
niet weten wat je rechterhand doet. Als je
bidt, doe dat niet buiten op straat, maar in
je binnenkamer. Als je vast, laat dat niet aan
anderen blijken. De Vader, voor wie je dit
alles doet, zal het zeker zien’.
▬▬ De sporen die een potlood
achterlaat als symbool voor
de sporen die we in ons leven
achterlaten, door alles wat
we doen. Van die sporen mogen we ons
volgens Coelho meer bewust zijn. Hij legt
het accent vooral op de betekenis voor onze
nabestaanden, hoe wij in hun gedachten
zullen voortleven. Als christenen wordt ons
ook gevraagd om ons bewust te zijn van onze
daden in het licht van het eeuwig leven; hoe
wij daar tijdens en na dit leven deelgenoot
van kunnen zijn. Wij worden uitgenodigd om
sporen te trekken om een gelukkig en eeuwig
leven voor ons en onze medemens mogelijk
te maken.
De vijf bijzondere dingen die de oma in het verhaal
aan het potlood toedicht, heb ik hiermee in een
christelijk perspectief gebracht. Een eenvoudig
potlood zou ons dus in het vervolg, steeds wanneer
we het hanteren, ook kunnen helpen herinneren
dat we christen zijn en wat dat ons geeft en van ons
vraagt. Ik nodig u uit om dit seizoen wat minder vaak
uw digitale notebook te gebruiken en regelmatig
notities met potlood en papier te maken. Een
gezegend nieuw werk-/studiejaar gewenst!
Jos van Adrichem, diaken
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Van het bestuur
Even voorstellen:
Ruud de Vreugd
Het is alweer even geleden
dat mij gevraagd werd of
ik interesse had in een
functie in het bestuur
van de Parochie de Vier
Evangelisten. We zijn nu
meer dan een half jaar verder
en ik heb al met veel vrijwilligers heel prettig kennis
mogen maken. Nu ook blijkt dat de rest van het
bestuur en ik het goed met elkaar kunnen vinden
wordt het wel eens tijd dat ook u weet wie ik ben.
Ik ben Ruud de Vreugd, zestig jaar oud, getrouwd en
vader van een dochter en een zoon. In het dagelijks
leven werk ik bij Rijkswaterstaat en woon ik in
Voorburg. Nu zult u misschien zeggen: "wat doe je
dan bij de Vier Evangelisten?" Wel, in Voorburg voel
ik mij kerkelijk niet meer thuis terwijl ik een lange
geschiedenis heb met onze gemeenschappen. Als
kleine jongen heb ik communie gedaan bij de Heilige
Familie, ik ben acoliet geweest bij OLV van het
Allerheiligst Sacrament, die nu helaas is gesloten, ik
heb op het jongerenkoor gezeten van Emmaus, heb
regelmatig gezongen in de H. Pastoor van Arskerk
en heb mijn ouders begraven vanuit de OLV Maria
Hemelvaartkerk. U heeft nu vast wel door dat ik
dus ook graag zing en sinds een jaar of vier ben ik
dan ook lid van het koor Deo Sacrum van Maria
van Eik en Duinen. De afgelopen twee jaar mag
ik daar ook de functie van voorzitter van het koor
vervullen. Nu dus ook sinds januari 2018 lid van het
parochiebestuur. Ik ben gevraagd om de schouders
te zetten onder de communicatie met onze vier
geloofsgemeenschappen maar ook naar buiten. Een
rol die ik graag op mij neem en waar ik ook al de
nodige ervaring mee heb.
Ik ben regelmatig te vinden in onze kerken. Ziet u mij
daar dan kunt u mij altijd aanspreken met ideeën,
opmerkingen of vragen. We zijn er tenslotte voor u.
Ruud de Vreugd, bestuurslid

Spirit

Speciale uitnodiging – Kerkproeverij

Geloofs- en ontmoetingsdag,
woensdag 17 oktober 2018
Wees welkom!

Net zoals scholen, bedrijven, sport- en
muziekverenigingen, hobbyclubs en dergelijke elk
jaar een open dag organiseren, staan op zondag
16 september aanstaande de deuren van de kerk
open voor een breed publiek. Niet zozeer om het
gebouw aan de binnenkant te bezichtigen, maar
om mee te maken wat en op welke wijze wij op
zondag samen vieren. In Nederland wordt deze
‘open dag’ van de kerk ‘Kerkproeverij’ genoemd. U
die via Spirit bij onze parochie betrokken bent, maar
misschien al een tijdje geen zondagsviering heeft
bezocht, nodigen wij in het bijzonder uit om deze
dag weer eens te ‘proeven’ van een viering in één
van onze vier kerken. Wie weet ontdekt u hoe een
uurtje kerk de rust brengt waar u al een tijd naar
verlangt. Misschien roept de ‘Kerkproeverij’ mooie
herinneringen bij u op, of ervaart u dat uw beeld van
de kerk toch anders is dan de werkelijkheid. Als u
niet komt ‘proeven’ zult u het ook nooit weten.
Wees daarom van harte welkom en natuurlijk staat
de deur ook open voor familieleden en vrienden,
want de kerk is per definitie een plaats van
gastvrijheid. Theoloog prof. Dr. Stefan Paas zei hier
onlangs op een impulsdag het volgende over: ‘De
kerk is een plaats van gastvrijheid, een plek waar de
aarde gastvrij is naar de hemel en waar de hemel
een beetje open gaat naar de aarde. Een plek waar
mensen ruimte maken door lief te hebben, door zelf
een stapje terug te doen zonder zelf te verdwijnen.
Een plek waar echte ontmoeting kan gebeuren. Kom
en proef dat de Heer goed is!’
Gaat u in op deze speciale uitnodiging?
Op zondag 16 september is er in onze parochie
om 10.00 uur een viering in de Emmauskerk
(Leyweg 930) en in de kerk Maria van Eik en Duinen
(Loosduinse Hoofdstraat 4) en om 10.30 uur in de
kerk H. Pastoor van Ars (A. Noordewierstraat 4). De
gemeenschap Titus Brandsma houdt die dag samen
met de gemeente van de Bergkerk om 10.00 uur
een oecumenische viering in de Bergkerk (Daal en
Bergselaan 50A). Ook daar bent u van harte welkom.
Jos van Adrichem

Met vreugde kunnen wij u melden dat wij ook
dit jaar weer een geloofs- en ontmoetingsdag
organiseren. Een dag voor iedereen die waarde
hecht aan ontmoeting met andere katholieken en
bemoediging in het geloof. Een dag waarop we
samen vieren dat we katholiek zijn. Aan deze dag
hebben we het thema
‘Vruchtdragend’
gegeven. We zijn allen
geroepen om ons
geloof niet voor ons
zelf te houden, maar
om het vruchtdragend
te laten zijn. Deze dag
draagt daar hopelijk
aan bij en werpt ook
haar vruchten af.
Het programma is gericht op 65-plussers, maar
iedereen die gelegenheid en zin heeft om deze dag
mee te vieren, is van harte welkom.
De geloofs- en ontmoetingsdag vindt plaats op
woensdag 17 oktober 2018, in de Emmauskerk,
Leyweg 930, 2545 GV Den Haag. Vanaf 9.30 uur
ontvangen wij u daar graag. Om 10.15 uur begint het
programma met een feestelijke eucharistieviering,
waarin pastores van beide parochies voorgaan en
een gelegenheidskoor zingt. Na de viering staat
koffie of thee met iets lekkers voor u klaar en is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten. Aansluitend zal
de lunch plaatsvinden, waarna u een ontspannend
programma wordt aangeboden.
De geloofs- en ontmoetingsdag wordt afgesloten
met een Marialof dat rond 16.30 uur zal zijn
beëindigd.
Voor deelname aan het programma hoeft u geen
entree te betalen. Wel wordt aan het eind van het
Marialof een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd
om de kosten van de dag enigszins te compenseren.
Wanneer u aan de geloofs- en ontmoetingsdag wilt
deelnemen, meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 12
oktober aanstaande aan bij het parochiesecretariaat:
cps@p4ev.nl of 070 3080414
Het organisatiecomité,
Lore Olgers, Gerda Bronsteijn, Joke Borsboom,
pater Yan Asa en diaken Jos van Adrichem
5
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Neem deel als vrijwilliger aan de
geloofs- en ontmoetingsdag
Voor de geloofs- en ontmoetingsdag op woensdag
17 oktober aanstaande, zijn we op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die één of meer van de
volgende taken kunnen/willen uitvoeren:
Praktische werkzaamheden, zoals vooraf en/of
achteraf sjouwen van tafels en stoelen, broodjes
smeren, uitserveren, afruimen en afwassen.
Meezingen in het gelegenheidskoor tijdens de
eucharistieviering ‘s-ochtends.
Opvoeren van een act of zingen van een lied tijdens
het ontspannend programma
’s-middags. U kunt ook deelnemen aan een act die
door een groep vrijwilligers wordt voorbereid. Meldt
u zich hiervoor zo snel mogelijk aan!

Wanneer
u op één of meer
van deze manieren graag
bijdraagt om van de geloofs- en ontmoetingsdag
2018 weer een geslaagde dag te maken, meldt u
zich dan uiterlijk 7 oktober aanstaande aan bij het
parochiesecretariaat: cps@p4ev.nl of 070 3080414.
Geef alstublieft duidelijk uw contactgegevens door,
zodat wij eventueel nader met u kunnen afstemmen.
Het organisatiecomité,
Lore Olgers, Gerda Bronsteijn, Joke Borsboom,
pater Yan Asa en diaken Jos van Adrichem

Spaaractie plastic doppen blijft een
groot succes, maar...
Zo’n 2 jaar geleden zijn we parochiebreed plastic
doppen gaan sparen ten behoeve van de opleiding
van hulphonden. Al
snel werd duidelijk
dat deze actie in
de parochie een
groot succes was en
nog steeds is. Veel
parochianen, maar
ook mensen die niet
aan de parochie gebonden zijn, sparen doppen.
Aanvankelijk werden de doppen door de stichting
opgehaald. Vorig jaar stopte dit helaas. Gelukkig
kwamen we in contact met Petra Toetenel die iedere
maand de doppen bij ons kwam ophalen en zorgde
voor transport naar het depot in Tilburg. Nu hebben
we eenzelfde probleem, omdat Petra er door
omstandigheden mee stopt. Het zou heel jammer
zijn als deze succesvolle actie daardoor eindigt.
We zoeken dus iemand die regelmatig
de doppen wil ophalen en naar het
depot in Tilburg wil
brengen. Heeft u een
vervoermiddel en wilt u
deze maandelijkse klus
klaren, neem dan contact
op met het secretariaat
van Maria en Eik en Duinen, 070‑3979413,
openingstijden 09.30 - 12.30 uur.
Pastoraatgroep en beheercommissie Maria van Eik
en Duinen

Gedicht
“Wat ik zeg, valt in geen aarde.

Mijn woorden zijn nog geen zaad
Het is kaf, dat verwaait met de wind.
Toch blijf ik zaaien…”
Hannah
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Lezing: Wanneer is het leven
voltooid?

Vooraankondiging lunchconcert
Caeciliafeest 25 november
Dit jaar willen we met iedereen in de parochie het
Caeciliafeest op bijzondere wijze vieren.
We bereiden daarom een lunchconcert voor in de
Emmaus waar de koren uit onze parochie van zich
zullen laten horen met een zeer divers repertoire.

‘Je bepaalt zelf wanneer je leven voltooid is’, zeggen
mensen die het zelfbeschikkingsrecht hoog in
het vaandel hebben. Maar wat als je dat zelf niet
meer kan aangeven? En als je dat wel zou kunnen,
hoe bepaal je dan of je leven voltooid is? Zijn
daar maatstaven voor? Is het verlangen naar een
levenseinde niet afhankelijk van vele factoren die
nogal eens kunnen veranderen? Wat kan ik vanuit
een gelovig perspectief met dit vraagstuk? Na de
lezing gaan Willy Hoogendoorn en pastor Duncan
Wielzen met u over deze vragen in gesprek.
Mw. Drs. Willy Hoogendoorn
is gepensioneerd geestelijk
verzorger. Zij heeft vanuit de
katholieke sectorraad van de
VGVZ (Vereniging van Geestelijk
VerZorgers) een actieve bijdrage
geleverd aan een antwoord op het maatschappelijk
debat over voltooid leven.
Datum:

vrijdag 14 september 2018

Plaats:

pastorie Kerk van de H. Familie

Adres:

Kamperfoeliestraat 279, Den Haag

Tijd:

11.00 - 13.00 uur

Opgave:

telefonisch via: 070-3255675
(ma - wo - vr: 9.00-12.00 uur).
e-mail: titusbrandsma@p4ev.nl

of via

Voor een eenvoudige lunch wordt gezorgd.

Zet deze datum en het tijdstip (vanaf 12.30 uur) dus
alvast in uw agenda!
Muzikale groeten,
Erik-Jan Mann-Kos & Marian Bosch-Rekveldt namens
KoorConnection

Heilige Cecilia
Cecilia (Latijn: Caecilia)
(? - ± 230 na Chr.)
is een Romeinse
martelares en heilige
in de Katholieke Kerk.
Volgens de legende
kwam ze uit een
Romeinse voorname
familie, gens Caecilia.
Ze zou zeer jong zijn
gedwongen te huwen
met iemand uit een andere Romeinse adellijke
familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de
marteldood omstreeks 230. Ze werd patrones van
muziek, instrumentenmakers en zangers.
Dit patronaatschap is gebaseerd op een verkeerde
opvatting van de antifoon van de vespers van haar
feestdag, die luidt: Cantantibus organis Caecilia
virgo in corde suo soli domino decantabat dicens fiat
domine cor meum et corpus meum immaculatum
ut non confundar. De verwijzing naar het orgel
(organis) en de zang (cantantibus) hebben te maken
met het feestgedruis op haar bruiloft. De zin wil
zeggen dat zij zich “te midden van de feestmuziek”
in haar hart enkel richt tot God in de hoop ook
in haar bruidsnacht haar maagdelijkheid (corpus
immaculatum) te kunnen bewaren. Dit lukt. Ze
vertelt haar echtgenoot, Valerianus, dat ze een
beschermengel heeft. Valerianus komt tot inzicht en
bekering. Beiden sterven vervolgens als martelaren
onder een hernieuwde vlaag van christenvervolging.
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De feestdag van de heilige is 22 november.
Als patrones van muzikanten werden talrijke
muziekverenigingen, koren, fanfares en
orkesten naar haar genoemd. Zelf was ze ook
inspiratiebron van vele composities, zoals Henry
Purcells hymne Hail! Bright Cecilia van 1692.
De heilige Cecilia wordt doorgaans voorgesteld met
het orgel. In de Nederlanden wordt ze ook vaak met
een valk afgebeeld, typisch attribuut om op haar
adellijke afkomst te wijzen.
De middeleeuwse kerk van Neede was tot
de reformatie aan de heilige Cecilia gewijd.
Het Orgelmuseum Santa Cecilia in Massa
Marittima, Toscane, is naar haar vernoemd.
uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cecilia_(heilige)

Antonius van Padua/Sint Silvester
orde voor José ten Berge

Op 13 juni vond in de kerk van de H. Antonius van
Padua aan de Fluwelen Burgwal (ook wel bekend
als de Boskant kerk) de jaarlijkse herdenking plaats
van de sterfdag van deze heilige (overleden in 1231).
Mgr Van den Hende ging hierin voor. Daar was goede
reden voor bleek na afloop van de eucharistieviering,
waarin de blauwe zusters de muzikale begeleiding
verzorgden. Er werd namelijk afscheid genomen van
José ten Berge- de Fraiture die lange tijd actief is
geweest voor de instelling, nu ‘rectoraat’ geheten, H.
Antonius van Padua. Mgr. Van den Hende benoemde
haar, namens de Paus, tot ridder in de Orde van
Sint Silvester, vanwege haar jarenlange inzet
voor deze instelling en op vele andere terreinen
binnen de RK kerk. Waarin haar decennialange
vice-voorzitterschap van het kerkbestuur van de
pastoor van Ars kerk niet onvermeld mag blijven. Wij
feliciteren haar met deze onderscheiding alsmede
met haar 50-jarig huwelijk met Henk!
Na afloop ging mgr. van den Hende nog kort in
op het leven en de boodschap van Antonius van
8

Padua. Geboren in Portugal was hij aanvankelijk
Augustijn, maar sloot zich in 1220 aan bij de
Minderbroeders van Franciscus, in wiens opdracht
hij theologie doceerde aan zijn medebroeders. In
zijn preken haalde hij uit naar uitbuiting en naar
woekeraars en vroeg aandacht voor waardigheid
van de mens, ongeacht zijn financiële /sociale
situatie. Naastenliefde stond centraal. Hij kan
gezien worden als voorloper van ‘rerum novarum’,
de encycliek waarin door paus Leo XIII eind 19e
eeuw ‘waardigheid van arbeiders en het recht op
een menswaardig bestaan’ werden bedongen,
vanwege wantoestanden als gevolg van toenemende
industrialisatie.
Een bezoek aan Padua, weliswaar minder bekend
dan Assisi, is de moeite waard: onder andere
vanwege de fresco’s van Giotto in de Cappella
Scrovegni , die van Giusto de Menabuoi in het
Romaanse
Baptisterium
(12e/13e eeuws);
en niet te vergeten
vanwege de
Basilica van de H. St
Antonius. Alsmede,
meer seculier, de
architectuur van
Palladio (15e/16e
eeuws).
De H. Antonius
van Padua is
beschermheilige
van Portugal: 13
juni is daar een
officiële feestdag.
Ineke Giezeman

Spirit

Een eiland..

Wij waren op Schokland, dat was een eiland
voordat de Zuiderzee werd afgesloten en deels
drooggelegd. Het is nu nog een verhoogd stukje in
de Noordoostpolder. De terpen van het voormalige
eiland zijn in het landschap heel duidelijk zichtbaar.
Om in hun levensbehoefte te voorzien en wat vee te
kunnen houden, graan te telen en zó zelfvoorzienend
te zijn, hebben de Schokkers sloten gegraven en
de grond ontwaterd. En dat was misschien niet zo
verstandig. Juist door de pogingen om het droog te
maken, werd het natter en natter en moest steeds
meer land aan het water worden prijsgegeven.
Dat viel niet mee. De bewoners werden armer en
armer en iedere storm opnieuw was het de vraag
of niet iedereen zou verdrinken. Daarom werden de
eilandbewoners gesommeerd om hun huizen af te
breken en het eiland te verlaten. Eén van de kerkjes
van het eiland werd afgebroken en in Ommen weer
opgebouwd. De ontruiming was in 1859. De regering
wilde eigenlijk het hele eiland prijsgeven, maar de
schippersvereniging vroeg de regering het eiland
als vluchthaven in stand te houden. Het kon immers
flink stormen op de Zuiderzee en met Schokland
als vluchthaven zou het leven op zee aanmerkelijk
minder gevaarlijk worden. En zo gebeurde het.

Als je nu in de Noordoostpolder bent, kun je nog
steeds het lichtbaken zien, aan de (nu droge)
havenmond. Een eiland op het droge. Een mooi
en rustig plekje. Een veilige haven. Dat hadden die
eilandbewoners van toen toch niet kunnen denken.
Hun aantal nam steeds af en zij allen werden
bedreigd, maar nu is het een (beschermd) stukje
Nederland waar duizenden (!) mensen per jaar
aankomen.

Soms, als ik een sombere bui heb, dan voel ik me
zoals die eilandbewoners van toen, denk ik dan. Om
me heen kalft ons eiland af, lijkt het wel. Hoe hard
we ook werken, we zakken dieper en dieper, minder
mensen, minder jongeren... Moet de laatste het licht
uit doen, is dat ons lot?
Gelukkig is die somberheid meestal snel over. Ik
zie wel de dreiging, voel wel de gevaren, maar vind
toch kalmte en zin om niet op te geven. Desnoods
nog een schepje er bovenop. Dan zie ik het licht
in de verte, de veilige haven, waar we een plek
hebben, waar we kunnen rusten, bijkomen en ons
voorbereiden op de tijden die komen gaan.
We staan aan het begin van een nieuw seizoen. Vol
goede moed pakken we de draad weer op. Uitgerust
en opgeladen kunnen we er weer tegenaan. Uit de
veilige haven naar de straten en de pleinen om de
Blijde Boodschap uit te dragen, wetende: we staan
er niet alleen voor!
Gerard van Dijk
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Liturgisch rooster Emmaus
wijzigingen voorbehouden

woensdag:

10.00 uur

Eucharistieviering

Zaterdag:

13.00 uur

Eucharistieviering

Zondag:

10.00 uur

Eucharistieviering

Na iedere viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee
E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering, WG: Woord- en Gebedsdienst en B: Boeteviering
Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingscollecte naast de reguliere collecte
Dag

Datum

za

1 sep

22e Zondag door het jaar

13.00 uur

zo

2 sep

22e Zondag door het jaar

10.00 uur

za

8 sep

14.00 uur

E

Dernee

zo

9 sep

10.00 uur

E

Dernee

Connection

za

15 sep

23e Zondag door het jaar
Ziekenzalving
23e Zondag door het jaar
Kinderzegen
24e Zondag door het jaar

Meidenkoor
Heukensfeldt Jansen
Heukensfeldt Jansen

zo

16 sep

24 Zondag door het jaar

10.00 uur

E

Pex

za

22 sep

13.00 uur

E

Dernee

zo

23 sep

za

29 sep

25e Zondag door het jaar
Vredesweekcollecte
25e Zondag door het jaar
Vredesweekcollecte
26e Zondag door het jaar

13.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor/
Barnabas
Valiante

zo

30 sep

26 Zondag door het jaar

10.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor/Barnabas

za

6 okt

27e Zondag door het jaar

13.00 uur

E

Dernee

Valiante

zo

7 okt

27e Zondag door het jaar

10.00 uur

E

Dernee

za

13 okt

28e Zondag door het jaar

13.00 uur

E

Dernee

Meidenkoor
Heukensfeldt Jansen
Valiante

zo

14 okt

28 Zondag door het jaar

10.00 uur

E

Van Waasdijk

Phoenixkoor

za

20 okt

13.00 uur

zo

21 okt

za

27 okt

29e Zondag door het jaar
Wereldmissiedag A-collecte
Incl.kinderen
29e Zondag door het jaar
Wereldmissiedag A-collecte
Incl.kinderen
30e Zondag door het jaar

zo

28 okt

30 Zondag door het jaar

10.00 uur

do

1 nov

19.00 uur

E

Dernee

vr

2 nov

Allerheiligen
Hoogfeest
Allerzielen

10.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor/Barnabas
of Heukensfeldt Jansen
Heukensfeldt Jansen

za

3 nov

31 Zondag door het jaar

13.00 uur

E

Dernee

Valiante

zo

4 nov

31 Zondag door het jaar

10.00 uur

E

Pex

za

10 nov

32e Zondag door het jaar
Jongerencollecte

13.00 uur

E

Dernee

Meidenkoor
Heukensfeldt Jansen
Valiante
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Bijzonderheden

e

e

e

e

e
e

Tijdstip

13.00 uur

type Voorganger

E

Dernee

W&C Kuhlmann

W&C Wielzen

Hayon

W&C Ria Scholtes

Koor

Valiante

Valiante
Emmauskoor/
Barnabas
Valiante

Valiante

10.00 uur

E

Hayon

Emmauskoor/Barnabas

13.00 uur

E

Dernee

Valiante

W&C Kuhlmann

Gods singing generations

Spirit
zo

11 nov

za

17 nov

zo

18 nov

za

24 nov

zo

25 nov

32e Zondag door het jaar
Jongerencollecte
33e Zondag door het jaar
Diaconiecollecte
33e Zondag door het jaar
Diaconiecollecte
Christuskoning

10.00 uur

W&C Van Adrichem

Phoenixkoor

13.00 uur

W&C Toos Engel

Valiante

Christuskoning
St Caeciliafeest

10.00 uur

E

Hayon

13.00 uur

E

Dernee

10.00 uur
12.30 uur

E

Allen

Emmauskoor/
Barnabas
Valiante
Emmauskoor++
André Vis

Zondag 7 oktober 2018 mag het
kinder-project-koortje weer zingen
Ditmaal tijdens de viering in de Pastoor
van Ars om 10.30 uur
Dus: Ben je tussen de 6 en 12 jaar en vind je het leuk
zingen? Zing jij dan ook (weer) mee?

om

te

Vooraf repeteren we een paar keer in de zaal bij de Ars (Aaltje Noordewierstraat 4):
dinsdag 25 september 19.00-19.30 uur
dinsdag 2 oktober 19.00-19.30 uur
zondag 7 oktober 09.30-10.15 uur, aansluitend de viering die begint om 10.30 uur.
En.....meezingen betekent wel dat je ook komt repeteren!
Als je wil meedoen, stuur ons dan even een berichtje, uiterlijk 15 september. Wij zorgen dan voor voldoende
kopietjes van de muziek!
Meer informatie of aanmelden: Marian Bosch (marianbosch1976@gmail.com)of  Jessica ten Bosch
(jessicatenbosch@gmail.com ).
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Liturgisch rooster Maria van Eik en Duinen
wijzigingen voorbehouden

Dinsdag:

10.00 uur

Eucharistieviering

Zaterdag:

17.00 uur

Eucharistieviering in de even maanden

Zondag:

10.00 uur

Eucharistieviering

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
Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingscollecte naast de reguliere collecte
Dag

Datum

Bijzonderheden

Tijdstip

zo

2 sep

10.00 uur

E

Hayon

Cantor

zo

9 sep

10.00 uur

E

Hayon

Deo Sacrum

zo

16 sep

22e Zondag door het jaar
Kinder- en gezinsviering
23e Zondag door het jaar
Ziekenzalving
24e Zondag door het jaar

10.00 uur

E

Groenewegen

Cantor

zo

23 sep

10.00 uur

E

Pex

Deo Sacrum

zo

30 sep

25e Zondag door het jaar
Vredesweekcollecte
26e Zondag door het jaar

za
zo

6 okt
7 okt

17.00 uur
10.00 uur

E
E

Hayon
Hayon

za
zo
za

13 okt
14 okt
20 okt

17.00 uur
10.00 uur
17.00 uur

E
E
E

Van Waasdijk
Dernee
Van Waasdijk

Gezinskoor
Deo Sacrum
Samenzang

zo

21 okt

za
zo
vr
zo

27 okt
28 okt
2 nov
4 nov

zo

11 nov

zo

18 nov

27e Zondag door het jaar
27e Zondag door het jaar
Kinder- en gezinsviering
28e Zondag door het jaar
28e Zondag door het jaar
29e Zondag door het jaar
Wereldmissiedag A collecte
Incl.kinderen
29e Zondag door het jaar
Wereldmissiedag A collecte
Incl.kinderen
30e Zondag door het jaar
30e Zondag door het jaar
Allerzielen
31e Zondag door het jaar
Kinder- en gezinsviering
32e Zondag door het jaar
Jongerencollecte
33e Zondag door het jaar
Diaconiecollecte

Gelegenheidskoor
Gaudete
Cantorij Evensongs
Cantor

12

10.00 uur

Type Voorganger

W&C Van Adrichem

Koor

10.00 uur

W&C Wielzen

Cantor

17.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

E
E
E
W&C

Van der Geest
Groenewegen
Hayon
Kuhlmann

Gezinskoor
Deo Sacrum
Cantorij
Cantor

10.00 uur

E

Hayon

Deo Sacrum

10.00 uur

E

Groenewegen

Cantor

Spirit

Liturgisch rooster Pastoor van Ars
wijzigingen voorbehouden

Donderdag: 10.00 uur

Eucharistieviering

Vrijdag:

09.00 uur

Eucharistieviering

Zaterdag:
Zondag:

17.00 uur
10.30 uur

Eucharistieviering (in de oneven maanden)
Eucharistieviering

Na de ochtendvieringen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee
E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering, WG: Woord- en Gebedsdienst en B: Boeteviering
Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingscollecte naast de reguliere collecte
Dag

Datum

za
zo
do
za

1 sep
2 sep
6 sep
8 sep

zo
do
za
zo
do
za

9 sep
13 sep
15 sep
16 sep
20 sep
22 sep

zo

23 sep

do
za

27 sep
29 sep

zo

30 sep

do
zo
do
zo
do
zo

4 okt
7 okt
11 okt
14 okt
18 okt
21 okt

do
zo

25 okt
28 okt

do
vr
za
zo
do

1 nov
2 nov
3 nov
4 nov
8 nov

Bijzonderheden

Tijd

22e Zondag door het jaar
22e Zondag door het jaar

17.00 uur
10.30 uur

23e Zondag door het jaar
Ziekenzalving
23e Zondag door het jaar

17.00 uur

24e Zondag door het jaar
24e Zondag door het jaar

17.00 uur
10.30 uur

25e Zondag door het jaar
Vredesweekcollecte
25e Zondag door het jaar
Vredesweekcollecte
26 Zondag door het jaar
Vredesweekcollecte
26e Zondag door het jaar
Vredesweekcollecte
e

Koor

E
E
E
E

Hayon
Vervooren

Cantate Domino

Hayon

Gezinskoor

Van der Geest

VocAnimo

Hayon
Hayon

Phoenixkoor/Doop?

17.00 uur

E
E
E
E
E
E

Hayon

Gezinskoor

10.30 uur

E

Dernee

Parochiekoor

17.00 uur

E
E

Hayon

10.30 uur

E

Hayon

10.30 uur

27 Zondag door het jaar

10.30 uur

28e Zondag door het jaar

10.30 uur

29e Zondag door het jaar
Wereldmissiedag A collecte
Incl.kinderen

10.30 uur

e

TYPE Voorganger

30e Zondag door het jaar

10.30 uur

Allerheiligen
Allerzielen
31e Zondag door het jaar
31e Zondag door het jaar

10.00 uur
10.30 uur
17.00 uur

E
W&C Van Adrichem
E
E
Groenewegen
E
E
Vervooren

E
E
E
E
E
E
E
E

Gaudete

Kinderkoor
Connection
Phoenixkoor

Dernee

Parochiekoor

Hayon
Hayon
Hayon
Hayon

Leo Hartman
Leo Hartman
Cantate Domino
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za

10 nov

zo

11 nov

do
za

15 nov
17 nov

zo

18 nov

do
za
zo
do

22 nov
24 nov
25 nov
29 nov

32e Zondag door het jaar
Jongerencollecte
32e Zondag door het jaar
Jongerencollecte

17.00 uur

33e Zondag door het jaar
Diaconiecollecte
33e Zondag door het jaar
Diaconiecollecte

17.00 uur

Christuskoning

E

Hayon

Gezinskoor

E

Dernee

Connection

E
E

Hayon

E

Vervooren

E
E
E
E

17.00 uur

Phoenixkoor

Gezinskoor
Gez Emmaus

Liturgisch rooster Titus Brandsma
wijzigingen voorbehouden

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, WG: Woord- en Gebedsdienst en B: Boeteviering
Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingscollecte naast de reguliere collecte
Dag

Datum

Bijzonderheden

Tijdstip

zo

2 sep

10.30 uur

E

Pex

Titus Brandsmakoor

zo
zo
zo

9 sep
16 sep
23 sep

10.30 uur

E

Van Waasdijk

Titus Brandsmakoor

zo

30 sep

22e Zondag door het jaar
Ziekenzalving
23e Zondag door het jaar
Kerk gesloten
25e Zondag door het jaar
Vredesweekcollecte
26e Zondag door het jaar

zo
zo
zo

7 okt
14 okt
21 okt

10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur

zo

28 okt

27e Zondag door het jaar
28e Zondag door het jaar
29e Zondag door het jaar
Wereldmissiedag A-collecte
Incl.kinderen
30e Zondag door het jaar

vr

2 nov

Allerzielen

19.00 uur

zo
zo

4 nov
11 nov

10.30 uur
10.30 uur

zo

18 nov

zo

25 nov

31e Zondag door het jaar
32e Zondag door het jaar
Jongerencollecte
33e Zondag door het jaar
Diaconiecollecte
Kerk gesloten
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10.30 uur
10.30 uur

10.30 uur

10.30 uur

Type Voorganger

W&C Kuhlman
E

Pex

E
Pex
W&C Wielzen
E
Pex

E

Hayon

W&G Scholtes
E
E

Dernee
Pex

W&C Van Adrichem

Koor

Caritaskoor
Titus Brandsmakoor
Titus Brandsmakoor
VocAnimo
Titus Brandsmakoor

Caritaskoor
Titus Brandsmakoor
Titus Brandsmakoor
VocAnimo
Voice of Praise

Spirit

Stem op Barbarugo om Ghanezen te
helpen
KRO en NCRV organiseren
stemactie goede doelen
Elk jaar geven KRO en NCRV een mooi bedrag aan
drie goede doelen die op een bijzondere manier
bijdragen aan een warme, zorgzame samenleving.
Wie dat mooie bedrag krijgt bepaalt u. Stem nu, het
kan ze € 10.000,- opleveren!
De drie goede doelen met de meeste stemmen
winnen respectievelijk € 10.000,- € 5.000,- of €
2.500,-.
U kunt tot 28 september 2018 uw stem uitbrengen
middels de stem-knop.
Barbarugo doet hier ook aan
mee. Als stichting probeert
ze nu zo veel mogelijk
stemmen te verkrijgen, o.a.
door bij diverse parochies
aan te kloppen met de
vraag of onderstaand artikel in het betreffende
parochieblad geplaatst mag worden. Leest u en
vooral: doet u ook mee?!! Namens de stichting
Barbarugo en de mensen in Ghana: Hartelijk
dank!!!!!!
De stichting Barbarugo, wat doet zij.
Barbarugo zorgt voor werk voor inwoners. Barbarugo
begeleidt bij het planten, opkweken en oogsten
van bamboe. Hiermee genereert de Ghanees een
inkomen. Met dit geld kunnen ze voedsel kopen,
hun kinderen naar school sturen. De armoe wordt
minder en het ecosysteem herstelt zich.
Ghana
Ghana, een prachtig Afrikaans land, met grote
problemen. Armoe, hongersnood en droogte zijn
daar de dagelijkse praktijk waar de mensen mee
moeten worstelen. Vanuit Nederland worden
vele acties opgezet om de mensen in nood,
hulp en verlichting te bieden. Dat is goed en
bewonderenswaardig en lost de problemen tijdelijk
op. Maar hoeveel geld en voedsel we ook naar hen
toesturen, de onderliggende problemen en daarmee
de nood worden hiermee niet structureel opgelost.
Dus, zo blijkt de praktijk, moet er steeds opnieuw
hulp worden geboden, waardoor de mensen
afhankelijk blijven van gul gevende donateurs.
Niet toekomstbestendig en daarmee voor niemand
echt wenselijk, toch? Hoe hier een betere oplossing

voor te bedenken, ofwel: Hoe bestrijd je in één klap
werkloosheid, armoe, honger, kaalslag en droogte?
Stichting Barbarugo heeft de oplossing…!
Bamboe
En wel door aanleg van bamboe-plantages! Bamboe
is goed bestand tegen droogte en hitte, is sterk en
gemakkelijk te kweken, aardt in elke grondsoort
en groeit zeer snel. De toepassingsmogelijkheden
als grondstof zijn vervolgens eindeloos. Het
gevolg: klimaat en de leefomgeving verbeteren
sterk doordat het dichte gewas verdamping
en modderlawines in het korte maar hevige
regenseizoen tegengaat. Barbarugo genereert werk
voor de lokale medemens waarbij ze begeleidt bij
het planten, opkweken en oogsten van bamboe. Met
werk en oogst verdient de Ghanees geld, waarmee
voedsel wordt gekocht, de kinderen naar school
kunnen, armoe wordt verdreven, het ecosysteem
zich verbetert en ontwikkelt. Ofwel zoals inmiddels
blijkt uit de praktijk: een mooie toekomst voor mens
en milieu wordt mogelijk gemaakt!
Hoe ú uw arme medemens en het milieu
helpt zonder dat het u iets kost!
Wat vragen wij van u? Een minimale inspanning door
naar de volgende adressen te gaan:
•

https://www.kro.nl/geven/stichting-barbarugo

•

https://www.ncrv.nl/geven/stichting-barbarugo

Breng uw stem uit!
Stem voor Barbarugo, zodat we onze medemens
in Ghana verder kunnen helpen. Stemt u, en uw
familie, mee? Stemmen kunt u tot 28 september.
Een financiële bijdrage is ook welkom
Stemmen op Barbarugo helpt, maar mocht u, na
het lezen van bovenstaande informatie, nú al een
contante bijdrage willen leveren, dan kan dat ook.
Met een klein bedrag helpt u de doelstellingen
van Barbarugo en daarmee van uw medemens
waar te maken, waardoor een toekomst mogelijk
wordt gemaakt voor de lokale mens en milieu en
uiteindelijk noodhulp niet langer meer nodig is.
Hartelijk dank voor
uw gave!
www.tiny.cc/bamboe
Ruud Goedknegt,
Stichting Barbarugo
Na vier seizoenen is een kale savanna-vlakte
in Suamire veranderd in een grootse plantage.
Ieder bamboetakje is uitgegroeid tot een
clump van 14 stelen.
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Katholiek onderwijs op
r.‑k. basisschool Het Lichtbaken
In gesprek met Annemarie Smits, directeur

Hoe wordt godsdienst of levensbeschouwelijk onderwijs
gegeven in een klas met leerlingen van uiteenlopende
religieuze achtergronden? En hoe bereidt de school deze
kinderen voor op hun actieve inbreng in een samenleving
met toenemende pluraliteit? Hoe worden zij voorbereid om
te leren leven met verschillen en verbindingen aan te gaan
over religieuze en culturele grenzen heen? Welke rol speelt
de katholieke traditie daarbij en wat is haar inbreng?

Het Lichtbaken is een katholieke basisschool in
de wijk Nieuw Waldeck. De school profileert zich
als ‘een gezellige buurtschool waar alle kinderen
welkom zijn.’ Ik ga in gesprek met mw. Annemarie
Smits, directeur van de school. Sinds 2002 is zij
aan de school verbonden, eerst als leerkracht van
groep 4 en later groep 8, en vanaf februari dit jaar
als directrice.
De school is een weerspiegeling van de samenleving.
De leerlingenpopulatie is divers. Kinderen van
verschillende culturen en levensbeschouwelijke
achtergronden zitten bij elkaar in de klas. In de wijk
wonen er ook leerlingen die uit gezinnen komen
met sociale problemen. De school gaat hieraan niet
voorbij.

Levensbeschouwelijke vorming
De school maakt gebruik van de methode Trefwoord
voor de levensbeschouwelijke vorming van de
leerlingen. De themas uit Trefwoord zijn breed
maatschappelijk gericht en herkenbaar voor alle
kinderen. Een voorbeeld hiervan is het thema ‘Huis’.
Dit wordt gebruikt als beeld voor het leven. Het
huis biedt bescherming en veiligheid. Maar is dat
ook zo voor elk kind? Vaak is een thema gekoppeld
aan een Bijbelverhaal. In dit geval gaat het om de

gelijkenis van het huis op de rots (Lc. 6, 47-49). Zo
wordt de koppeling gemaakt met het leven en de
waarde om ergens verankerd te zijn. Daarnaast
krijgen kinderen op een andere manier mee wat
van waarde is in het leven. Als voorbeeld haalt mw.
Smits de laatste kerstactie aan. Hiervoor hadden
leerlingen kaarten geschreven aan oudere mensen
in een bejaardentehuis. Het idee hierachter is om
leerlingen gevoelig te maken voor de waarde van
naastenliefde, of in de woorden van mw. Smits:
“Kijk om je heen, en zorg dat je een mooie kaart
schrijft voor iemand die je niet kent, maar voor wie
het belangrijk is.” Uiteraard, een mooie manier om
kinderen gevoelig te maken voor de noden van een
ander. Dit gebaar van medemenselijkheid valt niet
perse onder de vlag van ‘katholiek zijn’. Het heeft
wel alles van doen met hoe je met elkaar omgaat en
wat belangrijk is, aldus mw. Smits.
Pedagogisch klimaat
Behalve van Trefwoord wordt ook gebruik gemaakt
van de methode ‘De Vreedzame School’. Deze
methode leert kinderen op een positieve, sociale
manier met elkaar om te gaan. Hij legt de nadruk
op respectvol omgaan met elkaar, ongeacht wie je
bent of wat je denkt. Voor het schoolteam is dit een
belangrijk gegeven, nl. “dat je hier kunt zijn wie je
bent, en dat je mag zijn wie je bent”, benadrukt mw.
Smits. Volgens haar is dat de basis van een goed
pedagogisch klimaat. “Maar belangrijk vinden we
dat je openstaat voor andermans meningen, dat het
niet uitmaakt hoe iemand eruit ziet”, voegt zij eraan
toe. “Want zo moeten zij de maatschappij ingaan;
want de maatschappij is ook divers.”
School in de wijk
Vanuit de school als brede buurtschool is er een
sterke betrokkenheid op de wijk. Er wordt veel
gedaan met mensen uit de wijk. De school heeft
een goede samenwerking met buurtcentrum ‘de
Geest’. Dat uit zich o.a. in stagiaires van het centrum
die meehelpen bij de overblijf en met sport en spel
activiteiten. Volgens mw. Smits gaan er leerlingen
op de woensdagmiddag naar de kooklessen van ‘de
Geest’. Voor het te organiseren wijkfeest levert de
school materiaal aan het centrum. Er is sprake van
een fijne ouderbetrokkenheid. “Mensen kennen
elkaar. Kan een kind niet opgehaald worden door de
een, dan kan altijd iemand anders het meenemen”,
aldus mw. Smits, met zichtbare trots. Volgens
haar voelt het heel natuurlijk aan dat de school
een onlosmakelijk onderdeel is van de wijk. De
open houding vanuit de school naar de wijk wordt
misschien het best geïllustreerd door de centrale
hal die gebouwd is op een manier die openheid
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uitstraalt. Dat maakt de school toegankelijk en
kunnen ouders gemakkelijk binnenkomen.

Tot slot
De zojuist geschetste open houding van de school
naar de wijk is illustratief voor Het Lichtbaken
als katholieke basisschool. Een school met haar
grondslag in de katholiek-christelijke traditie, waar
ieder kind welkom is. Een school ook, die er voor
kiest om Kerst en Pasen bewust te vieren, maar
die het ook belangrijk vindt dat al haar leerlingen
hieraan meedoen.
Duncan Wielzen, pastoraal werker

Geen vergeefse oproep voor MOV
(Missie Ontwikkeling en Vrede).
Hoe voelen stiefkinderen zich, als ze niet worden
erkend en ondergeschoven in een vergeten hoek.
Geen eten, geen geld voor kleding of om naar school
te gaan.
Geen humane erkenning dat zij bestaan. "Ver van
mijn bed, hier is ook niet alles."
Maar toch meer dan daar. Waar? Vroeger sloofden
de missionarissen zich uit om de ellende te
verzachten.
Hoeft dat in 2018 niet meer? De roepstem klinkt nog
altijd in de verre landen. Daarom wil ik dit zeggen:
MOV is nog steeds waardevol en nodig om je ervoor
in te zetten.

Bericht van de Parochiële Caritas
Instelling
Beste Parochianen,
In het weekend van 7 en 8 april is er in de vier
locaties van onze parochie een collecte gehouden
voor het werk van de Parochiële Caritas Instelling
(PCI) van onze parochie.
Wij willen al degenen die een geldelijke bijdrage
hebben gegeven hiervoor heel hartelijk danken. Ook
de mensen die de PCI los van de collectes steunen
waarderen wij zeer.
Voor sommigen is de PCI bekend, voor anderen weer
niet.
Daarom een korte beschrijving over de PCI.
Jaren geleden is de PCI door het Bisdom Rotterdam
opgericht om waar nodig de diaconie in de
verschillende parochies in Den Haag Zuid financieel
te ondersteunen.
Vanaf 1 januari 2015 heeft het Bisdom de fusie
tussen de PCI’en van de geloofsgemeenschappen
Titus Brandsma en Maria van Eik en Duinen
goedgekeurd.
De locatie Van Ars en de Emmaus hadden geen PCI.
Vanaf die datum is er één PCI voor alle vier
geloofsgemeenschappen van de parochie.
De PCI geeft financiële ondersteuning aan:
• individuele personen;
aanvragen hiervoor komen via de parochie en
worden kritisch bekeken alvorens tot honorering
over te gaan.

Die roep in de duisternis, laat een keer het licht
schijnen op die schamele arme medemens. Die
bestaan nog steeds in 2018.

•

de diaconie;

•

projecten in de diaconie kunnen indien nodig
altijd een aanvraag ter ondersteuning indienen.

Uit Psalm 28

•

maatschappelijke instellingen.
Elk jaar ondersteunen wij bijvoorbeeld de
Stichting Zonnebloem voor het organiseren van
de Ouderenmiddag en Ziekenzondag en verdere
activiteiten bij de parochie.

Ik zal U blijven storen met mijn stem:
ik laat mij nog niet los van U begraven.
U mag mijn woede horen,
want ik woed om U.
Wat zoeken mijn overgebleven handen hier
behalve U?
Hoor mijn roep dan. Weet mét mij:
dat U zult zijn! Dat hoop ik,
dat houdt mijn hart, mijn handen gaande.
Wat zeg ik liever, dan dat U er bent?
namens MOV en Diaconie.
Mariétte Hoff,

Tijdens de Eerste H. Communie viering wordt de
kinderen geleerd om te zien naar elkaar. Zoals
Christus het voorbeeld gaf hierin.
Hartelijke groeten,
namens het team PCI van Parochie De Vier
Evangelisten,
Pauline Lutter-Berkes
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TVG cursus Den Haag e.o.
(Theologische Vorming Voor
Geïnteresseerden)
Een ontdekkingsreis
door de wereld van
geloof en Bijbel.
Zou je wel eens iets meer
willen weten over de
Bijbel. Hoe zit die Bijbel
nou eigenlijk in elkaar. En
hoe zit het met het oude
en nieuwe testament? Wat is de geschiedenis van de
kerk en waarom zijn er in de loop van de tijd allerlei
dogma’s ontstaan? Wat betekent dat eigenlijk?
Welke vragen kom je tegen bij ethiek en filosofie?
En hoe zit het met al die variaties in de liturgie in de
verschillende kerken? Deze en nog veel meer komen
aan de orde in de cursus Theologische Vorming voor
Geïnteresseerden (TVG).

achtergronden. Dat levert onderling boeiende
gesprekken op. De docenten komen uit Den
Haag en omstreken en hebben ook verschillende
achtergronden:
Iedereen is welkom op de cursus, ongeacht leeftijd,
achtergrond, opleiding en wel of geen godsdienst of
geloof.
De cursus duurt drie jaar en wordt in Den Haag in de
zalen van de Betlehemkerk gegeven.
Elk cursusjaar omvat 29 weken met per bijeenkomst
twee lessen van vijf kwartier. Je tekent per jaar in.
En je kunt kiezen tussen de woensdagavond of de
donderdagmiddag. Het hangt wel af van het aantal
aanmeldingen of de cursus doorgaat. Aan het eind
van de cursus krijg je een certificaat.
Nieuwsgierig? Ga dan naar de website van de
TVG Den Haag: www.tvgdenhaag.nl .
De cursus start op woensdagavond 6 september
en/of donderdagmiddag 7 september.
U kunt zich opgeven voor de cursus tot eind
augustus.
Mail of bel hiervoor naar de secretaris:
Annemarie van Duijn: w.van.duyn1@kpnplanet.nl ,
tel.: 071‑4073566

De cursus behandelt de verschillende aspecten
van de theologie zoals tijdens de lessen,
wereldgodsdiensten (Islam, Hindoeïsme,
Boeddhisme) en niet-westerse theologie, dat wil
zeggen hoe kijken mensen in Afrika, Latijns Amerika,
Ethiopië, India en China vanuit hun eigen tradities
aan tegen God en Jezus Christus. Ook het Jodendom
en spiritualiteit zullen je vast inspireren. Vragen rond
kerk en samenleving komen ook aan de orde. Maar
de meeste aandacht gaat toch uit naar de verhalen
in het oude en nieuwe testament.
Misschien schrikt het woord theologie wel af. Dat
is niet nodig: ‘Theologie’ wil alleen maar zeggen
dat we met elkaar onder leiding van deskundige
docenten nadenken over godsdienst en de betekenis
van het (Christelijk) geloof.
Veel cursisten ervaren de cursus als een verrassende
ontdekkingsreis. De traditie is veel meer gevarieerd
dan vaak wordt gedacht. Onder de deelnemers
kom je mensen tegen van heel verschillende
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Bereikbaarheid kerken
1. Emmaus
Leyweg 930, Tram lijn 9 en 16, Leyweg
Buslijn 21, 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

