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Redactioneel
Ik geloof niet meer, maar…
ik mis Hem wel
Deze uitspraak hoor ik wel eens van mensen
die behoorlijk door het leven getekend zijn.
Ervaringen van verlies en ziekte. Ik geloof niet
meer in God, maar….ik mis Hem wel. Wanneer
mensen getroffen zijn door een ongeluk,
ziekte, dood, of verlies van een relatie, van
bestaanszekerheid, kan ik me die vraag heel goed
voorstellen. Het vraagt nooit om een oordeel,
maar om barmhartig luisteren.
We staan vandaag aan het eind van het jaar
en weer heeft iedereen dit jaar zijn eigen
levensverhaal, zijn eigen belevenis en gedachten.
We staan voor bijzondere dagen, die voor velen
omringd zijn met emotie. Tijdens het kerstfeest
wordt aan iedereen, ieder jaar dezelfde
boodschap verkondigd en toch kan voor velen
het kerstfeest anders zijn.
Ik denk tijdens deze dagen vaak terug aan mijn
jeugd en hoe ik, als kleine jongen, met mijn vader
de kerststal mocht neerzetten. “Voorzichtig”, zei
mijn vader als de beeldjes uit de vergeelde oude
kranten werden gehaald, “voorzichtig, want de
meeste hebben al veel geleden. Die zijn al eens
te hardhandig in- of uitgepakt”.
En inderdaad, enkele waren al gelijmd, één
herder was zijn staf kwijt, de andere had zijn
mantel gescheurd, er stond een schaap met
drie poten. Alleen het kindje Jezus, dat kindje
mankeerde helemaal niets. Met zijn armen wijd
open wees het ene handje naar de herders en
het andere naar de koningen. Later zou dat
kindje Jezus mensen leren dat alle mensen,
herder of koning, hoog of laag, wit, geel of zwart,
beeld van God zijn. En het kindje leerde ons om

heel zuinig te zijn op mensen die al veel geleden
hebben.
Mensen die scheuren hebben opgelopen,
beschadigd door het leven gaan. Ieder mens
verdient respect omwille van de menselijke
waardigheid. Voorzichtig met elkaar want ieder
mens is beeld van God. We vieren met Kerst
'een selfie van God', we zien het Christuskind.
We komen samen in de kerk in de kerstnacht,
waar ruimte is voor velen. Hier mag eenieder
zijn, zoals hij of zij is. Bij de kerststal is ruimte
voor herders en koningen, voor alle mensen,
van welke rang of stand ook. We zijn voor God
allemaal gelijk! Ik hoop, bid en wens dat God
u mag aanraken met zijn liefde en nabijheid,
niet alleen vandaag, voor een fijn kerstgevoel,
maar ook morgen en het hele nieuwe jaar. Wees
voorzichtig met de beeldjes, wees voorzichtig
met elkaar.
In het pastoraal woord leest u over God die
naar ons toekomt. Verder leest u in deze
Spirit een terugblik van de verhalenverteller
Kees Posthumus en de high tea. Een
terugblik op het kloosterweekeinde en het
zaalvoetbaltoernooi van Inside Out. U leest een
verslag van een gesprek met de schooldirecteur
van De Zuidwester en over de reparatie van de
schoorsteen van de kerk van de Heilige Familie.
Gerard van Dijk leert
ons meer over zand
en de werkgroep
eerste heilige
communie vertelt
over de start van het
communieproject.
Namens de redactie
wens ik u een zalig
kerstfeest en een
gezegend nieuwjaar.
Peter Visser
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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

Colofon

Email: redactie@
rkparochiedevierevangelisten.nl

Redactie:
Duncan Wielzen, pastor
Peter The
Peter Visser
Loek Ruijters
Ria van Dommelen
De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden tekst te weigeren of
in te korten
Kopij inzenden voor:
1 februari 2019
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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
‘God is ons een toevlucht en een sterkte.’
Dit eerste vers uit psalm 46 vormde het motto
voor de Wereldmissiemaand (oktober)
van dit jaar. Over de hele wereld viert
de Kerk in de maand oktober dat zij een
geloofsgemeenschap in gebed en solidariteit is.
Een wereldgemeenschap bijeengehouden door
Gods Geest, door het gebed van de Kerk en haar
leden, en door solidariteit onder christenen.

toevlucht is voor hen: ‘bij God thuiskomen’. Daar
ontvangen zij nieuwe kracht, afkomstig van de Bron
die hun sterkte is.
De vervolgverzen van deze psalm nodigen uit tot
standvastig vertrouwen, kome wat komt! Zo komen
wij aan bij Advent: wat op ons toekomt, dat wil
zeggen, God die met Zijn heil op ons toekomt!
Niet alleen wij zoeken onze toevlucht bij Hem. Ook
Hij zoekt Zijn toevlucht bij ons, wil bij ons wonen,
vertrouwt zich aan ons toe als een kwetsbaar kind.
Opnieuw worden we geroepen om Gods-komen-totons te gaan vieren, vier weken lang, tot Kerst ons
naar een hoogtepunt voert.

God bezingen als onze toevlucht en sterkte komt
voort uit de directe menselijke ervaring van Zijn
nabijheid, Zijn steun en troost in situaties van
onmacht en uitzichtloosheid. Voor veel christenen
is deze psalm een houvast. Hierin vinden zij troost
en bemoediging, en ervaren zij God als Degene
die redt en bevrijdt. Oude verhalen in de Bijbel
herinneren daaraan. Ze vormen de grondslag, het
dragende fundament van ons geloof in de Verrezen
Heer. Dat geloof maakt de wereldkerk tot een
wereldgemeenschap. In een tijd van grootschalige
kerksluiting en kerkverlating lijkt die gemeenschap
uit elkaar te vallen en lijken haar leden als los zand
aan elkaar te hangen. Wie echter met de ogen van
het geloof kijkt, ziet te midden van afbraak hoe
onvermurwbaar Gods liefde zich een weg baant
in onze wereld. Dat komt aan het licht in kleine
gebaren van dienstbaarheid en vriendschap. In het
omzien van mensen naar elkaar, dichtbij en veraf.

Ondertussen laten wij ons hart spreken in het lied:
‘Ik heb mijn hart tot U geheven, Heer, al mijn hoop
zijt Gij!’ En: ‘mijn hart heeft met geloof geluisterd,
mijn hart heeft zekerheid.’ Hoezo zekerheid? Is dat
geen blind optimisme? Neen, dat is de kracht van
hoop. Hoop ziet dingen die nog in het verborgen
liggen, maar die verlangen voeden. Hoop ziet in
minuscule tekens van verlangen een belofte van
‘overzijde’. ‘Mijn hart weet dat ons oud verlangen,
weldra vervulling vindt’, zingen wij dan stug en
vermetel verder. Want het hart heeft reden om te
vertrouwen, die het hoofd niet kent.
‘God is ons een toevlucht en een sterkte’ kan
je wellicht als een mini-belijdenis bidden. Een
belijdenis waarin jij je kunt verlaten op een God die
redt en bevrijdt. Een God die vaker genoeg de kant
kiest van de kleine en onaanzienlijke. Eén die telkens
weer, elk jaar opnieuw, naar ons toekomt en zich laat
vinden te midden van herders en schapen.
Duncan Wielzen, pastoraal werker

‘God is ons een toevlucht en een sterkte’ zeggen,
is spreken vanuit vertrouwen. Voor veel christenen
is dat een beproefde hulp in benauwdheden! Een
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Eerste Heilige Communie 2019
Aan het begin van het nieuwe jaar gaat
het eerste heilige communieproject 2019
van start, met een nieuw project: ‘Ik ben
bij je’ . Dit maakt deel uit van een serie
catecheseprojecten
‘Licht op ons pad’,
waar ook het
vormselproject toe
behoort.  ‘Licht op ons pad’ is afgestemd op kinderen
van 7 tot +/- 9 jaar dus vanaf groep 4. We gaan met
de kinderen op reis om God te zoeken en hem te
ontmoeten. Door middel van luisteren, ontdekken
en beleven vinden we samen met de kinderen Jezus
in de eucharistie. Vandaar ook het thema ‘Ik ben bij
je’.
Wilt u uw kind (kleinkind) aanmelden voor zijn/
haar eerste heilige communie? Dat kan via
de website van onze parochie https://www.
rkparochiedevierevangelisten.nl/jeugdenjongeren/
communicanten/
Door het digitaal in te vullen hebben de begeleiders
van de vier locaties meteen alle informatie
beschikbaar en is contact opnemen ook een
stuk makkelijker. Wanneer u er niet uitkomt
kunt u ook mailen naar eerstecommunie@
rkparochiedevierevangelisten. Ik zal dan contact
met u opnemen. Uiteraard kunt u ook bellen met
het centraal parochiesecretariaat; op werkdagen
geopend van 9.15 uur tot 12.00 uur tel. 308 04 14.
We kijken ernaar uit om weer veel kinderen de stap
te kunnen laten zetten op hun weg naar Jezus.
Namens de werkgroep eerste heilige communie,
Natascha Jutte-Bleumer,
coördinator inschrijvingen eerste heilige communie

Loosduinse volkskerstzang

Ook dit jaar organiseert de werkgroep Oecumene
op zondag 16 december om 16.00 uur een volkskerstzang. Dit jaar in de kerk van Maria van Eik
en Duinen aan de Loosduinse Hoofdstraat. Een
volkskerstzang voor iedereen die mee wil zingen en
inspiratie voor het kerstfeest op wil doen. De leden
van de harmonievereniging Tavenu uit Loosduinen
zullen de muzikale begeleiding verzorgen.
Voorgangers zijn dominee Nico Riemersma en diaken
Jos van Adrichem die tevens het kerstverhaal zal
vertellen. Aan het eind van de volkskerstzang zal
een collecte worden gehouden om de kosten te
dekken. Kortom, een Loosduinse traditie die wordt
voortgezet, dit jaar in de sfeervol versierde en
warme kerk in Loosduinen.
Werkgroep Oecumene.

Kerststallen tentoonstelling in
Maria van Eik en Duinen
In de periode van 8 t/m 16 december zal Bert Hilhorst
uit Amsterdam een deel van zijn verzameling
kerststallen tentoonstellen in de kerk van Maria van
Eik en Duinen. Zo’n 25 jaar geleden begon Hilhorst
met het aanleggen van zijn verzameling. Momenteel
heeft hij er 450 in zijn bezit en u begrijpt, slechts een
deel hiervan zal worden tentoongesteld. U kunt deze
kerststallen bewonderen van 8 t/m 16 december,
‘s middags tussen 13.00 en 17.00 uur. De toegang is
gratis, wel staat er een collectebus bij de uitgang ter
bestrijding van de onkosten.
Pastoraatgroep Maria van Eik en Duinen.
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Oecumenisch Leerhuis ‘Waar de
hemel de aarde raakt’

Twee werelden

Het Oecumenisch Leerhuis begint ook dit jaar in
de Week van het Gebed voor de Eenheid. Dit jaar
proberen we het bijzondere op het spoor te komen
van een viertal plaatsen van spiritualiteit, hier
in Europa. Twee plaatsen, Taizé en Iona, hebben
een meer oecumenisch karakter. De twee andere
plaatsen, Lourdes en Santiago de Compostella, staan
meer in de rooms-katholieke traditie. Hoe komt
het dat deze plaatsen zoveel aantrekkingskracht
hebben? Dat is de vraag die steeds centraal staat.
De vier pastores, die deze avonden verzorgen, zijn
zelf sterk geraakt door deze plaatsen waar de hemel
de aarde raakt.
Data en tijd:
maandag 21 januari, 4 en 18 februari en 4 maart
2019, van 20.00-22.00 uur.
Locatie:
Abdijkerk, Willem III straat 40, Loosduinen.
Opgave:
diaken Jos van Adrichem,
tel. 06-46524982,
e-mail: diaken.josvanadrichem@p4ev.nl
dr. Nico Riemersma,
tel. 070-3251599,
e-mail: n.riemersma@planet.nl

Zand, we hebben er genoeg van, zou er daarom
zo veel over zand geschreven zijn? En zoveel
spreekwoorden en zegswijzen over zand. Maar toch
wil ik daar nog wel iets aan toevoegen.
Bij zand denken we meteen aan het strand of de
woestijn en wat we daar vinden, zand is zand, maar
er zijn zo veel verschillende soorten. Als je wat zand
in je hand neemt merk je het al snel. Het zand op
het strand is zachter dan het zand onder je terras
in de tuin. Metselzand is nog weer anders. Zand is
het hoofdbestanddeel van glas, maar lang niet alle
zand is daarvoor geschikt. Wie zand in de machine
strooit is niet goed bezig, maar wist u dat er ergens
in Schotland, meen ik, een heel fijn soort zand
wordt gewonnen dat onmisbaar is voor het maken
van computeronderdelen? Dat vinden we nergens
anders, we kunnen niet zonder...
Zand en gebouwen, dat is weer een ander
onderwerp. Zonder zand zou geen gebouw overeind
blijven. Het is een belangrijk onderdeel van
metselwerk en van beton. We leven in een wereld
van zand, zou ik bijna zeggen. In de Bijbel vinden we
dat ook al terug, zij het heel anders. Wie zijn huis
op zand bouwt is niet verstandig bezig, je kunt beter
bouwen op de rotsen want een huis heeft behoefte
aan een stevige ondergrond. In de wereld waarin
Jezus leefde was dat begrijpelijk, in de onze minder.
In Den Haag was de ondergrond zelfs heel lang een
punt van onderscheid. Stond je huis op het zand
dan vonden anderen je belangrijk, kwam je van het
veen, dan had je niet veel in te brengen. Opnieuw
twee werelden. Zand en veen, arm en rijk, ze zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Zoveel soorten zand, zoveel soorten mensen, ieder
met zijn eigen kwaliteit. Mensen leven niet als los
5
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zand naast elkaar, ze hebben elkaar nodig, ze hebben
elkaars kennis en vaardigheden nodig. In vrede
samenleven vraagt dat je elkaar niet doodknuffelt,
maar vooral ruimte geeft. Leer ook dat van het zand.
Neem het links en rechts in je hand en zie wat er
gebeurt als je één hand dichtknijpt..
De herders gingen op zoek naar het kind in de
kribbe. De stilte van de nacht werd verbroken door
een luide geboorteaankondiging. Ruwe sterke kerels,
op zoek naar een klein teer kind. Koningen kwamen
met rijke geschenken bij een arm kind in de kribbe.
Verschillende werelden zoeken elkaar op, ze kunnen
niet zonder elkaar. Of ze van dichtbij kwamen of
van heel ver, of ze de weg zelf konden vinden of te
rade moesten gaan bij anderen, ze vonden elkaar en
waren er voor elkaar. En toen moeder en kind met
Jozef moesten vluchten naar Egypte, een weerloos
kind tegen de wrede legermacht van Herodes,
konden ze teren op wat hen in Bethlehem was
overkomen.
Zo hoop ik ook dat we het nieuwe jaar in gaan.
Werken aan één wereld, weg van geweld en
wreedheid, op zoek naar rust en vrede en naar wat
wij voor elkaar kunnen betekenen. Doen wat gedaan
moet worden onder de hoede van de Allerhoogste.
Zalig Kerstmis, Zalig nieuwjaar!
Gerard van Dijk
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De schoorsteen kan weer roken!

In januari wordt weer extra aandacht gevraagd voor
de Actie Kerkbalans. Denkt u dan nog eens terug aan
deze bijdrage tot behoud van een mooie kerk en doe
een flinke duit in het zakje.
Om bij de spreekwoorden te blijven: met uw
bijdrage kan de schoorsteen weer roken en gaat alles
van een leien dakje.
Claartje Vinkesteijn,
Beheercommissie Titus Brandsma geloofsgemeenschap

We wisten het al een tijdje: De schoorsteen van de
H. Familiekerk was er slecht aan toe:
Het betonnen bovenstuk was totaal vergaan en viel
uit elkaar.
De vogels gingen hun eigen gang en bouwden er hun
nesten in. De schoorsteen raakte steeds verstopt.
Onder de vakkundige en bezielende leiding van Bert
Vermeulen en Dirk Knook en met toestemming van
de afdeling bouwkunde van het Bisdom werd een
ingrijpende reparatie uitgevoerd.
De mannen hebben een eigen oplossing gecreëerd.
Er moest ruimte worden gemaakt voor de kraan
op straat. Met de zware kraan heeft een vakkundig
metselaar de schoorsteen gerepareerd. Er is een
roestvrij stalen kap op geplaatst en de vogels hebben
geen toegang meer.
Het is duidelijk dat dit een behoorlijke financiële
aderlating is. En we zijn er nog niet: het leien dak
van de pastorie moet dringend vervangen worden.
Bij een gebouw van bijna 100 jaar komen deze zaken
niet helemaal onverwachts.
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Een heel bijzonder en mooi
weekend

Verslag van een mooi kloosterbezinningsweekend.
Op vrijdag 14 september vertrokken 11 enthousiaste
parochianen richting De Priorij de Essenburgh
in Hierden. We begonnen het weekend met
een eucharistieviering en in de avond werd het
programma toegelicht. Het had als drieledig thema:
‘waar komen wij vandaan?’, ‘waar bevinden wij ons?’
en ‘waar gaan wij naar toe?’.
Jacques v.d. Meer vertelde over zijn ervaringen en
contacten met de Norbertijnen, die hij had mogen
ondervinden in zijn leven. Daarna was er tijd voor
gezelligheid met een hapje en een drankje. De
volgende ochtend woonden we het ochtendgebed
bij en hebben we verder over ons gebedsleven
gesproken met als vragen: ‘wat is bidden?’,
‘welke soort gebeden zijn er?’, ‘waar komt bidden
vandaan?’, ‘bidden wij alleen als wij er behoefte aan
hebben?’ en ‘wat is een schietgebedje?’ Ook werden
er door een Benedictijner monnik tips gegeven om
te bidden. Er ontstond een mooi gesprek in een
open sfeer waarin iedereen zijn/haar zegje kon
doen. Na het middaggebed gingen wij tijdens een
wandeling een tekst bespreken, die wij ter meditatie
hadden meegekregen. Later in de middag kregen
we van de prior een rondleiding in de kapel van het
klooster en daar zagen we onder andere het kruis
dat boven het altaar hangt. Het meest opvallende
en mooie aan het kruis is dat aan de vier uiteinden
de symbolen van de vier evangelisten zijn afgebeeld.
Dat schiep een band tussen deze priorij en onze
parochie. De prior vertelde over de stichting van de
8

Norbertijnen, de recente geschiedenis in Nederland
en het leven in de gemeenschap van deze priorij. We
namen weer deel aan de eucharistie en in de avond
keken we naar de film ‘Standing firm’. Deze film
ging over het geloof, maar ook
over het niet willen geloven en
uiteindelijk de bekering.
Op zondagochtend ging
een aantal van ons naar het
ochtendgebed. Na het ontbijt
vierden wij de eucharistie in
een volle kapel. Na de viering
gingen wij verder met ons
programma en spraken wij
over ‘ik en mijn geloof’. Door
middel van richtvragen ontstond
er een goed gesprek met veel
persoonlijke verhalen, waarbij
weer de aandacht voor, het
luisteren naar en het vertrouwen
in elkaar voorop stonden. In de
middag was er nog tijd om te evalueren. Tijdens
die evaluatie kwam naar voren dat de deelnemers
het kloosterweekend als fijn en inspirerend hebben
ervaren. Een volgende keer zouden er iets meer
stilte-/rustmomenten in opgenomen mogen worden,
zodat elke deelnemer naar behoefte voor zichzelf
kan bidden en overdenken wat besproken is. De
meeste deelnemers namen zich ook voor om thuis
wat meer rustmomenten voor God in te bouwen.
Het weekend werd afgesloten met een korte
gebedsviering, uit dankbaarheid. En toen was het
tijd om te vertrekken en huiswaarts te keren, de
rust van de priorij achter ons te laten en weer de
drukte van de buitenwereld in. Op de indrukken en
het geestelijk voedsel dat we dit weekend hebben
ontvangen, kunnen we hopelijk een tijdje teren,
maar in 2019 zijn we vast van plan weer te gaan.
Corrie van Leeuwen
Heeft dit verhaal u aangesproken en
denkt u: zo’n weekend wil ik ook graag
meemaken? In het weekend van 21 t/m
23 juni 2019 organiseren we weer een
kloosterbezinningsweekend naar dezelfde
priorij. Interesse voor dit weekend
kunt u alvast kenbaar maken door een
mailbericht aan diaken.josvanadrichem@
p4ev.nl of een telefoontje aan het centraal
parochiesecretariaat (070- 3080414), met
vermelding van ‘kloosterweekend’ en uw
contactgegevens.
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Bijbel in één uur door
verhalenverteller Kees Posthumus
was een feest
Zondag 9 september
stonden de kinderen in
de parochie centraal. Aan
het begin van het nieuwe
schoolseizoen was in de Emmauskerk een feestelijke
eucharistieviering met kinderzegen. Voor de eerste
communicanten was deze viering bedoeld als
speciale ‘terugkomviering’. Ondanks de persoonlijke
uitnodiging was er jammer genoeg maar een klein
aantal van hen aanwezig. Maar gelukkig was er toch
een grote groep kinderen met hun ouders. Na de
viering stonden voor de kinderen pannenkoeken
klaar en voor de ouders sandwiches. Het duurde nog
even voordat de verhalenverteller Kees Posthumus
kwam. Het was best jammer dat daardoor een
redelijk klein publiek op hem bleef wachten. Voor
degenen die er waren, was dat wachten meer dan de
moeite waard. Ook kwamen er nog enkelen die de
aankondiging van de voorstelling in de ‘Zuidwester’
of een ander krantje hadden gelezen.
De voorstelling van Kees
Posthumus, samen met
accordeonist Jules Beerda,
was een feest. Koffers en
gekleurde linten vormden
het decor. Gesproken
teksten, gedichten en zang
werden mooi afgewisseld.
Door gesprekjes met het
jonge publiek betrok Kees
de kinderen er goed bij. Hij
liet ze ook bijbelverhalen
vertellen en werd daar
zelf zichtbaar blij van. Het
hoogtepunt was wel toen
hij het ‘meer van Galilea’
uit een koffer haalde en
over de storm op het meer
vertelde. Daarbij wist hij
het hele publiek actief mee te laten doen. Toen
de voorstelling ten einde was gekomen, lieten
de aanwezigen door een daverend applaus hun
waardering blijken. In zijn afscheidswoordje sprak hij
waardering uit voor wat de kinderen van de Bijbel
wisten en voor de bijzonder goede sfeer die hij zelf
tijdens de voorstelling had ervaren.

High tea in de pastorie weer heel
gezellig
Op woensdag 2 oktober is weer met een aantal
vrijwilligers een high tea in de pastorie van de
kerk Maria van Eik en Duinen verzorgd. Dit keer
was vooraf geflyerd bij buurtcentra de Henneberg
en de Geest, de bibliotheek in Loosduinen en
het Loosduinse Hof. Deze inspanning heeft er toe
bijgedragen dat we weer een aantal nieuwe gasten
hebben mogen ontvangen. Ook was het leuk dat
vanuit de andere geloofsgemeenschappen van
de parochie enkele parochianen aanwezig waren.
Een gemêleerd gezelschap dus, en dat is ook de
bedoeling. Want de high tea is, naast het genieten
van lekkere hapjes bij een kopje thee of koffie,
vooral bedoeld om elkaar te ontmoeten en met
elkaar in gesprek te gaan. En als je nieuwe mensen
ontmoet is dat des te leuker, want dan hoef je niet
bang te zijn dat je ze iets vertelt dat ze al een keer
eerder van je hebben gehoord. De ‘high tea in de
pastorie’ is dit jaar twee keer georganiseerd. Een
aantal gasten gaf aan dat dit best wel vaker mag.
Toen we dat bespraken met het groepje vrijwilligers
dat deze middag geholpen heeft, kwam het voorstel
om de frequentie te verhogen naar vier keer per jaar.
In 2019 zullen we de high tea dus vier keer verspreid
over het jaar organiseren. Goed nieuws toch?! In het
boekje ‘RK Den Haag Zuid doet ……wa(n)t zij gelooft’,
editie 2019, worden de data vermeld.
Jos van Adrichem, diaken

Jos van Adrichem, diaken
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Spirit

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

Bijzonderheden

za

1 dec

1e zondag van de Advent
Start Adventsactie

13.00 uur

E

Dernee

Valiante

zo

2 dec

1e zondag van de Advent

10.00 uur

E

Groenewegen

Meidenkoor
Heukensfeldt Jansen

za

8 dec

2e zondag van de Advent

13.00 uur

E

Dernee

zo

9 dec

2 zondag van de Advent

10.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor/Barnabas

za

15 dec

3e zondag van de Advent

13.00 uur

E

Hayon

Wil van Leeuwen

zo

16 dec

3e zondag van de Advent

10.00 uur

za

22 dec

4e zondag van de Advent

13.00 uur

E

Dernee

Valiante

zo

23 dec

4e zondag van de Advent

10.00 uur

E

Hayon

Emmauskoor/
Barnabas

ma

24 dec

Kinder-Gezingsviering
Kerstavond

19.00 uur

Kerstnachtmis

22.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor

e

Tijdstip

type Voorganger

W&C Wielzen

W&C Hayon

Koor

Emmauskoor/
Barnabas

Gelegenheidskoor

di

25 dec

Kerstmis Hoogfeest

10.00 uur

E

Dernee

Gods singing
generations

za

29 dec

Heilige Familie

17.00 uur

E

Dernee

Valiante

zo

30 dec

Heilige Familie

10.00 uur

E

Pex

Emmauskoor/
Barnabas

di

1 jan

Nieuwjaarsdag
Maria Moeder Gods

11.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor
Barnabas

za

5 jan

Driekoningen
Openbaring

13.00 uur

E

Dernee

Valiante

zo

6 jan

Driekoningen
Openbaring

10.00 uur

E

Pex

Meidenkoor
Alkema

za

12 jan

Doop van de Heer

13.00 uur

E

Dernee

Valiante

zo

13 jan

Doop van de Heer

10.00 uur

za

19 jan

2e zondag door het jaar

13.00 uur

E

Hayon

Valiante

zo

20 jan

2 zondag door het jaar

10.00 uur

E

Hayon

Emmauskoor
Barnabas

za

26 jan

3e zondag door het jaar

13.00 uur

E

Dernee

Valiante

10

e

W&C Kuhlmann

Emmauskoor
Barnabas of
Heukelsfeldt Jansen

Spirit
zo

27 jan

3e zondag door het jaar

10.00 uur

E

Dernee

Emmauskoor
Barnabas

za

2 feb

4e zondag door het jaar

13.00 uur

E

Dernee

Leonardo Valiante
2 musici

zo

3 feb

4e zondag door het jaar

10.00 uur

za

9 feb

5 zondag door het jaar

13.00 uur

E

Dernee

Valiante

zo

10 feb

5 zondag door het jaar
Presentatie Communicantjes

10.00 uur

E

Dernee/
Van Adrichem

Meidenkoor
Cathia Alkema
Heukensfeldt Jansen

za

16 feb

6e zondag door het jaar

13.00 uur

E

Hayon

Valiante

zo

17 feb

6 zondag door het jaar

10.00 uur

E

Pex

Emmauskoor
Barnabas

za

23 feb

7e zondag door het jaar

13.00 uur

E

Dernee

Valiante

zo

24 feb

7 zondag door het jaar

10.00 uur

E

Hayon

Emmauskoor
Barnabas

e
e

e

e

W&C Kuhlmann

Emmauskoor /Barnabas
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Spirit

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

za

1 dec

1e zondag van de Advent

17.00 uur

Hayon

Samenzang

zo

2 dec

1e zondag van de Advent

10.00 uur

Dernee

Cantor

za

8 dec

2 zondag van de Advent

17.00 uur

Hayon

Gezinskoor

zo

9 dec

2 zondag van de Advent

10.00 uur

Hayon

Deo Sacrum

za

15 dec

3 zondag van de Advent

17.00 uur

zo

16 dec

3 zondag van de Advent

10.00 uur

di

18 dec

Boeteviering

10.00 uur

za

22 dec

4 zondag van de Advent

17.00 uur

zo

23 dec

4 zondag van de Advent

10.00 uur

W&C Kuhlmann

ma

24 dec

Kinder- en gezinsviering
Kerstavond

19.00 uur

Kuhlmann

Gezinskoor

Kerstnachtmis

22.00 uur

Hayon

Deo Sacrum

Hoogfeest van Kerstmis

10.00 uur

Groenewegen

Deo Sacrum

Kindje Wiegen

12.00 uur
Samenzang

di

25 dec

Bijzonderheden

e
e
e
e

e
e

Tijdstip

Type Voorganger

W&C Wielzen
B

Koor

Samenzang

Pex

Cantor

Kuhlmann

Samenzang

Hayon

Gezinskoor
Cantorij

za

29 dec

Heilige Familie

17.00 uur

Hayon

zo

30 dec

Heilige Familie

10.00 uur

W&C Van Adrichem

ma

31 dec

Oudejaarsviering

17.00 uur

Hayon

Herenkoor

di

1 jan

Nieuwjaarsdagviering

11.00 uur

Groenewegen

Deo Sacrum

zo

6 jan

Driekoningen

10.00 uur

Hayon

Cantor

zo

13 jan

Doop van de Heer

10.00 uur

Pex

Deo Sacrum

zo

20 jan

2 zondag door het jaar

10.00 uur

Groenewegen

Cantor

zo

27 jan

3e zondag door het jaar

10.00 uur

W&C Van Adrichem

Deo Sacrum

za

2 feb

4 zondag door het jaar

17.00 uur

Hayon

Samenzang

zo

3 feb

4 zondag door het jaar
presentatie communicantjes

10.00 uur

Dernee /
Van Adrichem

Cantor

za

9 feb

5e zondag door het jaar

17.00 uur

Hayon

Gezinskoor

zo

10 feb

5 zondag door het jaar

10.00 uur

za

16 feb

6 zondag door het jaar

17.00 uur

Hayon

Samenzang

zo

17 feb

6e zondag door het jaar

10.00 uur

Groenewegen

Cantor

za

23 feb

7e zondag door het jaar

17.00 uur

Hayon

Gezinskoor

zo

24 feb

7 zondag door het jaar

10.00 uur

Pex

Deo Sacrum
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e

e
e

e
e

e

W&C Wielzen

Cantor

Deo Sacrum

Spirit

Liturgisch rooster Pastoor van Ars
wijzigingen voorbehouden

Donderdag: 10.00 uur

Eucharistieviering

Vrijdag:

09.00 uur

Eucharistieviering

Zaterdag:

17.00 uur

Eucharistieviering in de oneven maanden

Zondag:

10.30 uur

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

Bijzonderheden

zo

2 dec

1e Zondag v de Advent

10.30 uur

zo

9 dec

2 Zondag v de Advent

10.30 uur

zo

16 dec

3e Zondag v de Advent

10.30 uur

di

18 dec

Boeteviering

B

wo

19 dec

Boeteviering

B

do

20 dec

Boeteviering

vr

21 dec

Boeteviering

zo

23 dec

ma

24 dec

e

Tijd

TYPE Voorganger

E

Hayon

Koor

Phoenixkoor

W&C Kuhlmann
E

Vervooren

Gaudete

10.00 uur

B

Van Adrichem

???

4e Zondag V de Advent

10.30 uur

E

Dernee

parochiekoor

Kerstavond

19.00 uur

Nachtmis

22.00 uur

E

Vervooren

W&C Van Adrichem

Kinderkoor Connection

di

25 dec

Kerstmis Hoogfeest

10.30 uur

E

Hayon

Gaudete

wo

26 dec

Kerstmis

10.30 uur

E

Allen

Leo Hartman

zo

30 dec

Heilige Familie

10.30 uur

E

Hayon

Leo Hartman

ma

31 dec

Oudejaarsviering

di

1 jan

Nieuwjaarsdag
Maria Moeder Gods

10.30 uur

E

Hayon

Leo Hartman

za

5 jan

Driekoningen Openbaring

17.00 uur

E

Hayon

zo

6 jan

Driekoningen Openbaring

10.30 uur

za

12 jan

Doop van de Heer

17.00 uur

E

Hayon

gezinskoor

zo

13 jan

Doop van de Heer

10.30 uur

E

Dernee

Connection

za

19 jan

2 zondag door het jaar Start
actie kerkbalans

17.00 uur

E

Hayon

zo

20 jan

2e zondag door het jaar
Start actie kerkbalans

10.30 uur

E

Vervooren

Phoenixkoor

za

26 jan

3e zondag door het jaar

17.00 uur

E

Hayon

gezinskoor

zo

27 jan

3e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Hayon

parochiekoor

zo

3 feb

4e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Vervooren

Phoenixkoor

zo

10 feb

5 zondag door het jaar
Presentatie Communicantjes

10.30 uur

E

Hayon

Connection

zo

17 feb

6e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Hayon

Phoenixkoor

zo

24 feb

7e zondag door het jaar

10.30 uur

e

e

W&C Van Adrichem

W&C Kuhlmann

parochiekoor
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Spirit

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

zo

2 dec

1e zondag van de Advent

10.30 uur

zo

9 dec

2 zondag van de Advent

10.30 uur

E

Pex

VocAnimo

zo

16 dec

3 zondag van de Advent

10.30 uur

E

Hayon

Titus Brandsmakoor

zo

23 dec

4 zondag van de Advent

10.30 uur

E

Pex

Caritaskoor

ma

24 dec

Kerstavond

19.00 uur

Kerstnachtmis

22.00 uur

E

Pex

VocAnimo

e
e
e

Tijdstip

Type Voorganger

W&C Kuhlmann

W&C Wielzen

Koor

Titus Brandsmakoor

Kinderkoor

di

25 dec

Kerstmis Hoogfeest

10.30 uur

E

Pex

Titus Brandsmakoor

zo

30 dec

Heilige Familie

10.30 uur

E

Dernee

Titus Brandsmakoor

di

1 jan

Nieuwjaarsdag
Maria Moeder Gods

10.30 uur

E

Pex

Titus Brandsmakoor

zo

6 jan

Driekoningen Openbaring

10.30 uur

E

Dernee

Titus Brandsmakoor

zo

13 jan

Doop van de Heer

10.30 uur

E

Hayon

VocAnimo

zo

20 jan

2e zondag door het jaar
Oecumenische viering

10.30 uur

zo

27 jan

3e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Pex

Caritaskoor

zo

3 feb

4e zondag door het jaar

10.30 uur

E

Hayon

Titus Brandsmakoor

zo

10 feb

5e zondag door het jaar
Presentatie Communicantjes

10.30 uur

E

Pex

VocAnimo

zo

17 feb

6e zondag door het jaar

10.30 uur

zo

24 feb

7 zondag door het jaar

10.30 uur
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e

W&G Wielzen

W&C Van Adrichem
E

Dernee

Titus Brandsmakoor

Titus Brandsmakoor
Caritaskoor

Spirit

Kindje wiegen gaat door!

Na onze oproep hebben zich gelukkig 3 vrijwilligsters
aangemeld om de organisatie op zich te nemen voor
het Kindje wiegen op 1ste Kerstdag. Kindje wiegen
is bedoeld voor de allerkleinsten en is al jaren een
traditie in de kerk van Maria van Eik en Duinen. Zij
kunnen hun muziek instrumentjes meenemen, er
zullen kerstliedjes gezongen worden en er zal verteld
worden. Het Kindje wiegen begint om 12.00 uur tot
uiterlijk 13.00 uur.
Namens de pastoraatgroep Maria van Eik en Duinen.

Nieuw project in Loosduinen:
samen koken-samen delen

Vanaf woensdag 21 november 2018 staat elke derde
woensdag van de maand de keuken in de pastorie
van de kerk Maria van Eik en Duinen centraal.
Daar bereiden senioren samen een maaltijd voor
van ingrediënten die ze vooraf ook samen hebben
gekocht. Daarna gaan ze met een grotere groep
alleenstaande senioren uit de wijk aan tafel en delen
daar met elkaar verhalen over een bepaald thema.
Een aantal vrijwilligers begeleidt dit project. Het is
bedoeld om, in het kader van ‘zorg voor je buurt’
senioren die alleen zijn, met elkaar in contact te
brengen. Het project is een samenwerkingsverband
van STEK (Stichting voor Stad en Kerk), ‘Inspiratiehuis
voor Dwarsdenkers’ en onze parochie. Via
‘Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers’ dat onder
andere tot doel heeft jongeren en ouderen aan
elkaar te ‘binden’, wordt ook het Wellantcollege
erbij betrokken. Scholieren kunnen hun inzet in dit
project dan aanmerken als maatschappelijke stage.
Er wordt voorlopig uitgegaan van een project
voor één jaar, maar als
het succesvol is, zal het
na dat jaar vast worden
gecontinueerd. Mooi toch,
dat we als kerk op deze
manier dienstbaar aan
de wijk kunnen zijn?!
Jos van Adrichem,
diaken
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Sleutelservice
voor alle soorten huis- en autosleutels

Spirit

Katholiek onderwijs op
r.k. basisschool De Zuidwester
In gesprek met Marlies Beers, 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?

Katholieke identiteit
Basisschool De Zuidwester is een katholieke school
in de multiculturele wijk Bouwlust, gelegen aan
de Marterrade en omringd door speelpleinen en
een groot speelveld. De schoolgids vermeldt wat
‘katholiek zijn’ voor de school betekent. Dat houdt
onder andere in dat de school zich voor haar
onderwijs ‘laat leiden door een christelijke visie op
mens en samenleving.’ De school is op initiatief van
het kerkbestuur van de toenmalige Pius X parochie
aan het Zonneoord in begin jaren zestig
van de vorige eeuw gesticht. Eerst
onder de naam ‘Johannes Baptista’
en na invoering van de wet op het
basisonderwijs in 1985 samengegaan
met kleuterschool Beppo onder de
huidige naam.

haar zichtbaar bij, onder andere, het vieren van
deze christelijke feestdagen. Dan wordt met alle
leerlingen in de klas aandacht hieraan besteed.
Laurentius Stichting
De Zuidwester valt onder de Laurentius Stichting
voor Katholiek Primair Onderwijs. Hierover vermeldt
de schoolgids: ‘De Laurentius Stichting heeft als
doel vanuit de katholieke grondslag in haar scholen
aan in haar werkgebied woonachtige, leerplichtige
leerlingen kwalitatief goed onderwijs aan te bieden
en te geven.’ Volgens mw. Beers is het invullen van
de katholieke identiteit een belangrijk gegeven
binnen de Laurentius Stichting. Wat dat voor de
praktijk betekent, verwoordt zij als volgt: ‘hoe ga
je daarmee [katholieke identiteit – DW] om op
een school zoals die van ons? We hebben veel
islamitische kinderen. Dus wij willen wel dat elk kind
zich hier welkom voelt. En tegelijkertijd willen we dat
ze weten dat we echt een katholieke school zijn, met
bepaalde normen en waarden, maar ik denk dat die
vrij universeel zijn.’
Identiteit coördinator
De school krijgt ondersteuning van een identiteit
coördinator die vanuit de Laurentius Stichting
is bijgeschoold en die deel uitmaakt van een
kerngroep. Deze groep houdt zich bezig met de
vraagstukidentiteit bij Laurentius en staat op dit punt
directies van bij de stichting aangesloten scholen
bij. Het houdt zich onder andere bezig met het
bespreekbaar maken van het identiteitsvraagstuk
op scholen. Mw. Beers vindt het eveneens van
belang dat de identiteit coördinator de wenselijkheid
onderzoekt naar (meer) verbinding vanuit de school

Sinds vorig jaar is Marlies Beers
directeur van deze school. Zij vindt het
belangrijk om de katholieke identiteit
van de school uit te dragen. ‘Wij zijn een
katholieke school. Ik vind het belangrijk
dat ouders dat weten. En dat kunnen ze
onder andere merken aan de christelijke
feestdagen waar we veel aandacht aan
besteden: Kerst, Pasen; en we leggen
uit wat Pinksteren is.’ De katholieke
identiteit van de school wordt volgens
17

'T WINKELTJE
voor al uw religieuze artikelen:
beelden, rozenkransen, devotiekaarsen, kaarsen voor
de doop, 1e H. Communnie, Vormsel, Huwelijk, pixus,
pillendoosjes, diverse kruizen met en zonder corpus,
gebedenboekjes, Gerarduskalender, medallions,
scapulieren, wijwaterbakjes.

OPENINGSTIJDEN:
Na afloop van elke viering op de woensdag,
zaterdag en zondag en op dinsdag tijdens de
kerkopenstelling (9.30 uur-13.30 uur)

staat hier uw
advertentie in de
volgende aflevering
van spirit?

Spirit
met de kerk. Daarnaast verwacht zij dat door de
inzet van de identiteit coördinator gesprekken op
gang komen waaruit moet gaan blijken wat de school
als ‘katholieke school’ uitstraalt.
Kernwaarden
De schoolgids vermeldt vijf à zes kernwaarden:
vrijheid/verantwoordelijkheid, groei, samen,
openheid en eigenheid. Ze vormen de basis voor de
pedagogische opdracht ‘leerlingen een uitdagende
leeromgeving te bieden, waarin ze zelfstandig
kritisch leren denken en keuzes maken.’ Volgens
mw. Beers passen deze kernwaarden bij een
katholieke school. ‘Ik denk dat die ook bij andere
godsdiensten passen; dat die eigenlijk universeel
zijn, maar dat is wel waar wij voor staan’, voegt zij
eraan toe.
Vanuit de kernwaarden is de school slogan, Wij
leren samen!, voortgekomen. ‘Dat wij zie ik echt als
ouders, leerkrachten en kinderen. We leren van en
met elkaar. En ik denk dat ouders daarin een hele
belangrijke partner zijn. Ik denk dat het ook goed is
voor de toekomst van kinderen als ouders betrokken
zijn bij de school. Ik denk dat het voor ons als
leerkrachten heel belangrijk is om goede contacten
te hebben met ouders; en voor het kind ook,’ licht
mw. Beers toe.
Schoolpopulatie
Op De Zuidwester zitten weinig katholieke
leerlingen. Een groot deel van de leerlingen heeft
een migratie c.q. islamitische achtergrond. Bij de
inschrijving wordt nadrukkelijk vermeld dat de
school katholiek is; en dat er wordt verwacht dat alle
leerlingen deelnemen aan de diverse feesten die op
school worden gevierd. Naast Kerst en Pasen is ook
aandacht voor feesten uit de Islam en het
Hindoeïsme. ‘Wij vinden het heel belangrijk
dat elk kind welkom is, van welke religieuze
achtergrond dan ook, en dat wij veel
aandacht besteden aan ook de gebruiken
en feestdagen van de grote religies.’

is het afgelopen schooljaar gestart met een neven
instroomgroep.
Dat is een groep kinderen die rechtstreeks uit het
buitenland komen. Sommigen zijn statushouders,
anderen zijn gewoon nieuwkomers. Dus ze komen
eigenlijk uit de hele wereld vandaan en leren
voornamelijk Nederlands. Het is een groep van
6 tot 12 jaar. Na een jaar of anderhalf kunnen zij
uitstromen naar hun eigen leeftijdsgroep. Deze
leerlingen wonen voornamelijk buiten de wijk.
Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat kenmerkt zich door
het uitdragen van een goede mentaliteit en
werksfeer, waarbij wederzijds respect voorop
staat. In de praktijk komt het regelmatig voor
dat Islamitische ouders die hun kleuters van De
Zuidwester overplaatsen naar de naburige Yunus
Emre (islamitische school), na verloop van tijd
terugkeren. Dat heeft volgens hen vooral te maken
met het pedagogisch klimaat dat zij als prettig en
veilig ervaren, aldus mw. Beers. ‘Wat een sterke
kant van onze school is: je ervaart hier rust als je
hier rondloopt. Ik merk weinig conflicten tussen
leerlingen onderling; hieraan wordt veel aandacht
besteed; we hebben daar ook de methode Leefstijl
voor.’
De schoolgids vermeldt tot slot: ‘Als de kinderen na
groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan zijn ze in
alle opzichten voorbereid om zich in de maatschappij
staande te houden. Ze hebben zich dan voldoende
kennis en vaardigheden eigen gemaakt die in
het vervolgonderwijs verder ontwikkeld kunnen
worden.’
Duncan Wielzen, pastoraal werker

Volgens mw. Beers is de schoolpopulatie
‘een echte mix.’ Een overgroot deel van de
leerlingen woont in de wijk, waardoor de
school een goede afspiegeling vormt. Een
groot percentage van de mensen in de wijk
leeft onder de armoedegrens.
In de school zit ook een groep
‘wegingsleerlingen’, dus kinderen van
ouders met weinig opleiding. Daarnaast
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RKJ Toernooien (rooms-katholieke jongeren)

Als jongerengroep Inside Out zijn wij sinds een
paar jaar ook nog eens organisator van het RKJ
zaalvoetbaltoernooi. Dit jaar organiseerden wij dit
op zondag 7 oktober en deden maar liefst 20 teams
mee uit heel Nederland. We begonnen de dag
vroeg; om 9.00 uur met het inladen van de spullen
bij Maria van Eik en Duinen. Daarna reden we door
naar de Emmauskerk om de laatste puntjes op de i
te zetten voor de viering waarbij de jongeren van
verschillende jongerengroepen aanwezig zouden
zijn. Wij zelf konden niet bij de viering aanwezig zijn
want wij moesten snel door naar Leidschendam
waar het toernooi plaats vond. Nadat we alle doelen
hadden opgebouwd, het controlecentrum ingericht
hadden en onze vertrouwde en vrijwillige EHBO’er
Markus alles klaar had staan, druppelden de eerste
jongeren rond 12.00 uur binnen en konden zij
zich opwarmen. Om 12.45 uur werd het toernooi
geopend met gebed. Om 13.00 uur begonnen
de eerste wedstrijden, 5 velden verdeeld over 2
sportzalen. Dit ging door tot ongeveer 16.15 uur;
natuurlijk voor de teams af en toe een pauze. Toen
de poule fase was afgelopen, werd bekendgemaakt
wie door waren naar de kwartfinale. De winnaars
gingen door naar de halve finale en de 2 winnende
teams gingen door naar de finale op het grote veld.
Rond 17.30 uur was de prijsuitreiking met niet
1, maar 5 prijzen die uitgereikt konden worden.
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•

1e plaats jongeren: De Slopers

•

2e plaats jongeren: Team Bella Ciao

•

1e plaats tieners: Scala Delft

•

2e plaats tieners: Life Tieners

•

Sportiviteitsprijs: Outside In

Na afloop zijn we met
onze eigen jongeren nog
even lekker gaan eten
bij de KFC om vervolgens
bekaf en met onze buik gevuld,
naar huis te gaan. Kortom een zeer
geslaagde en gezellige dag.
Jongerengroep Inside Out

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

