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Redactioneel
Alhoewel mijn 
voorkeur destijds 
niet uitging naar 
het gebruik om op zondagmiddagen 
aan te schuiven bij een gezelschapsspelletje, 
maakte ik graag een uitzondering wanneer 
het zogeheten ‘vastentrommeltje’ van 
het doordeweeks stevig gesloten deksel 
werd ontdaan. Verzameld rondom de 
huiskamertafel deden mijn twee broers, 
twee zussen en ik ons – met mate uiteraard 
– tegoed aan het in de voorafgaande week 
uit de monden gespaarde snoepgoed. Onder 
streng toeziend oog van vader en moeder – 
die vanzelfsprekend ook graag een ‘graantje’ 
meepikten – verdeelden wij de lekkernijen zo 
eerlijk mogelijk, en was het verre van evident 
wie de oorspronkelijke versnaperingen mee 
naar huis hadden genomen. Het belang van 
de tijdelijke 
ontberingen werd 
onderbouwd 
met schrijnende 
verhalen uit het 
verleden en het 
heden, al dan 
niet gelieerd aan 
ons inmiddels 
bekend geworden 
bijbelteksten.  

Een enscenering als boven beschreven zal 
dezer dagen niet veel meer voorkomen. 
Enerzijds omdat de jongste generatie mogelijk 
niet meer te bewegen is tot dergelijke acties, 
anderzijds omdat veel mensen andere 
middelen aangrijpen om de vastentijd te 
beleven, te ondervinden. En dat is prima… 
Zolang de veertigdagentijd wordt aangewend 
om stil te staan bij het leed in de wereld, ver 
weg en dichtbij, dan wel wordt benut om 
individuele beperkingen op te leggen, schiet 
het zijn spreekwoordelijke doel niet voorbij. 
En of dit een vorkje minder aan de dagelijkse 
dis inhoudt, een minimalisering van het al dan 
niet noodzakelijke bezoek aan sociale media 
betekent, de vaak uitgestelde aandacht voor 
noodlijdenden genereert, is niet echt van 
belang. Zolang het maar beantwoordt aan de 
juiste intenties…. 

U gaat ook vasten zeker…? Vast en zeker…!

Loek Ruijters  



2

Spirit

Inhoudsopgave
Redactioneel ....................................... 1
Algemene informatie R.K. Parochie  
de Vier Evangelisten ........................... 2
Actie Kerkbalans ................................. 4
Nieuws van Ferdinand van Campen ... 5
Een nieuw lied .................................... 6
Oecumenische Kloosterreis 
Chevetogne 17 tot en met 19 mei ...... 7
Kloosterbezinningsweekend bij  
‘De Essenbergh’ in Hierden ................ 7
Nieuwe kansen voor een krimpende 
kerk  .................................................... 8
Dodenherdenking in Loosduinen ....... 9
Menswaardig sterven; 
Pleidooi voor nuance en niet-weten .. 9
De hemel op aarde... ........................ 10
Pasen voor gezinnen, vieringen in de 
Pastoor van Ars  ................................ 11
Kinderkoor Alle4 mag weer zingen! 
Zing jij (ook) weer mee? ................... 11
Liturgisch rooster Emmaus ............... 12
Liturgisch rooster Maria van Eik 
en Duinen ......................................... 14
Liturgisch rooster Pastoor van Ars .... 15
Liturgisch rooster Titus Brandsma .... 16
Contactgroep Rouw en Verlies van 
R.K. Parochie de Vier Evangelisten ... 17
Oecumenisch Aandachtcentrum ...... 19
Cursus Theologische Vorming voor 
Geïnteresseerden (TVG Den Haag e.o.) 22
Syrische maaltijd, een succes ........... 23
Nieuw initiatief in de parochie: 
Inside Out ......................................... 24
Bereikbaarheid kerken ..................... 24

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 april 2019

Adressen en secretariaten  

Emmaus: Leyweg 930, 2545 GV Den Haag, 
secretariaat open: ma - vrij 9.00 u-12.00 u,  
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email: mariavaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl
H. Pastoor van Ars: Aaltje Noordewierstraat 4, 2551 GA Den Haag, 
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 9.00 uur - 12.00 uur,  
 tel 070-3080414,  
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website:  www.rkparochiedevierevangelisten.nl
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Pastoraal Woord

Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.  
Wend uw aangezicht niet van mij af  
(Psalm 27,8-9)

Beste parochianen,
In de afgelopen weken hebben wij het nieuwe 
jaar, de heilige familie, de openbaring van de 
Heer, een speciale zondag voor de kerkbalans en 
de gebedsweek voor eenheid gevierd. Nu komen 
we in de vastentijd of de veertigdagentijd. Het is 
een goede tijd om de relatie met God en met de 
medemens te verbeteren. Ook laten we enkele 
dingen achter waar we teveel aan gehecht zijn.

Als ik over vasten denk herinner ik me mijn docent 
op het Groot Seminarie. Toen heeft hij ons (de 
studenten) verteld over Emmanuel Levinas (1906-
1995), een filosoof en Joodse rabbijn die in die tijd 
al erg beroemd was. Hij heeft les gehad van Levinas 
toen hij in Leuven studeerde. Levinas werd beroemd 
om zijn filosofie over het menselijke aangezicht. Hij 
benadrukte dat de ware aanbidding geen religieuze 
rite is, maar ethisch-religieuze verantwoordelijkheid 
jegens anderen, vooral degenen die hulpeloos 
zijn als wezen, armen, daklozen, zwervers, 
onderdrukten en gemarginaliseerde kleine en 
eenzame mensen. Levinas komt uit de achtergrond 
van de rechtvaardige Sadduceeën. Ze geloven niet 
in de opstanding van de doden en een leven in 
het hiernamaals. Volgens hem ervaren we onze 
toewijding aan God en Zijn genade aan ons vandaag 
in een concreet leven. Maar als God het geluk in een 
eeuwig leven aan mensen schenkt, dan is dat een 
verrassing, een wonder dat alle hoop en dromen 
overtreft.

Eén van de leerlingen van Levinas in Leuven heeft 
ooit een vraag gesteld over Levinas’ godsdienst, 
over zijn religie. "Wat is jouw religie?" Levinas was 
verbluft om de vraag over deze zeer persoonlijke 
kwestie te horen. Hij was even stil. De hele hal was 
stil. Toen boog hij zich om de oude tas te openen 
die hij naar de collegezaal had gebracht, nam de 
Bijbel, deed zijn keppela op (hoofddeksel tijdens het 
bidden) en las toen een deel van de passage van 
Jesaja 58. De passage spreekt over de juiste manier 
om te vasten. Maar in Levinas’ interpretatie moet 
het woord 'vasten' in deze context begrepen worden 
als pars pro toto of deel voor het geheel van ware 
aanbidding; met andere woorden, vasten staat hier 
voor aanbidding in het algemeen. 

De passage luidt: "Is dit niet het vasten zoals Ik het 
verkies: boosaardige boeien slaken, de strengen van 
het juk losmaken, de geknechte vrijheid hergeven, 
en alle jukken doorbreken. Is vasten niet dit: uw 
brood delen met wie honger heeft; arme zwervers 
opnemen in uw huis; een naakte kleden die gij 
ziet en u niet onttrekken aan de zorg voor uw 
broeder? Dan breekt uw licht als de dageraad door 
en groeien uw wonden spoedig dicht; dan gaat uw 
geluk voor u uit, en sluit Jahwe’s glorie uw stoet. Als 
gij dan roept, geeft Jahwe u antwoord, en smeekt 
gij om hulp, dan zal Hij zeggen: Hier ben Ik!" (Jesaja 
58,6-9a).

Na het lezen van de passage sloot Levinas de Bijbel 
eerbiedig en zei: “Dat is mijn religie. Alleen als ik de 
Heilige in het blote gezicht van de kleinen ken en 
hen dien, kan ik ook bidden en zal Hij antwoorden: 
Dit ben Ik “. Volgens Levinas openbaart God zich 
specifiek door de gezichten van anderen. Vaak 
dragen wij mensen maskers, zoals maskers van 
macht, rijkdom, intelligentie, rang, sociale status, 
enz. Alleen de naakte gezichten van kleine mensen 
hebben geen maskers meer. Het zijn hun gezichten 
die de plaats zijn van de Allerheiligste die zich 
openbaart. Het behoeftige blote gezicht begroet me 
met een schreeuw om hulp. En bij het aangezicht 
van zulke mensen zijn er volgens Levinas slechts 
twee antwoorden mogelijk op de ethisch-religieuze 
houding die van mij wordt verwacht.

De eerste houding vraagt om vergeving. Voor de 
kleine mensen die op de deur van mijn geweten 
kloppen, moet ik vergiffenis vragen, niet met 
woorden, maar met al mijn innerlijke kracht. Ik vraag 
om vergeving omdat ik zoveel heb en hij of zij weinig 
heeft of niks. In deze tijd maken de kleine mensen 
ons allen ter wereld hier van bewust via radio, tv, 
kranten en internet. Ze bekritiseren de oprichting 
van religie, theologie, sociale systemen, economie 
en politiek waarin zij die machteloos zijn uitgesloten 
worden. Voor hen die als verachtelijk worden 
beschouwd, moet ik om vergeving vragen.

De tweede houding is een genereuze houding. 
Wat Levinas bedoelde met genereus zijn, is niet 
alleen een aalmoes geven, zodat ik snel van de 
ontmoeting met de armen verlost ben. Nee. Wat 
wordt bedoeld is dat ik bereid ben om het beste van 
mij aan anderen te geven: aandacht, kennis, tijd, 
energie en natuurlijk de noodzakelijke materiële 
hulp bij hun worsteling om een   rechtvaardiger en 
welvarender samenleving te handhaven. Dat is de 
ware solidariteit.
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Actie Kerkbalans
Stilte was niet de bedoeling, op zaterdag 
19 januari. Die dag ging de Actie Kerkbalans 2019 
van start.  Daarmee willen de kerken de middelen 
werven om dit jaar hun activiteiten te kunnen 
doorzetten, omdat die van belang zijn voor de 
hele samenleving. 

Levinas verklaart ook: wanneer ik geef, moet ik het 
doen met alle nederigheid, omdat ik tegenover het 
Heilige Gezicht sta dat verborgen is in het aangezicht 
van deze kleine mensen. Wanneer ik aan anderen 
iets geef, ontvang ik eigenlijk veel meer van hen, iets 
dat niet is genoemd, waardoor ik een gezegende 
man word. Op die manier, door de solidariteit van 
de liefde, worden ik en jij een ons, in een wereld, 
die wordt opgebouwd naar een nieuwe aarde. En 
op dat moment kunnen we de naam van de Heer 
aanroepen en Hij zal antwoorden: “Hier ben ik” (Jes. 
58: 9b).

De profetische stem van Levinas, evenals de stem 
van de Aankondiger van de blijde boodschap uit 
Nazareth, roept ons op om het Heiligste Aangezicht 
te vinden in onze geloofsgemeenschappen 
van de Vier Evangelisten, in de wijken, in de 
verzorgingshuizen, en wij worden verzocht om 
God te aanbidden in ware aanbidding. Want 
alles wat jullie gedaan hebben voor één van de 
onaanzienlijksten van Mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor Mij gedaan (Matt.25,40).

Klemens Hayon, SVD

Veel mensen werden uitgenodigd om mee te doen. 
De burgemeester was gepolst, de wethouders , 
de raadleden, maar zij wilden niet op het feestje 
komen. Maar Hans wilde wel. Hij had een duidelijke 
boodschap: het gaat om de liefde. Niemand mag 
worden uitgesloten. Wie valt verdient het om 
overeind geholpen te worden. Het lijkt allemaal 
vanzelf te gaan, maar er zijn mensen voor nodig die 
hun schouders eronder zetten. En dat zijn er vele, 
waar de samenleving in Den Haag Zuid-West wel bij 
vaart. Bij de actie Kerkbalans gaat het over geld en 
zonder geld kunnen de kerken niet! En daarom was 
er veel lawaai afgelopen zaterdag. Iedereen kon het 
horen toen Hans de feestbel luidde! 

Om half één startten de klokken en toen barstte het 
lawaaiconcert los. En het was mooi. Het was ook 
nog mooi weer, dus werd buiten muziek gemaakt 
met van alles wat van thuis was meegekomen. Het 

kwam bijna boven de kerkklokken uit. Heel mooi, 
want we wilden ons laten horen. Bijdragen van 
jong en oud, klein en groot zijn nodig, niemand kan 
gemist worden! Iedereen is belangrijk en vooral 
ook inzet en niet alleen geld. Dat geldt ook voor 
deze gemeenschap, maar dat geldt voor heel dit 
stadsdeel. De kerk wil er zijn voor iedereen en 
wil van 
betekenis 
zijn voor 
iedereen. 
Dat kan 
alleen met 
de actieve 
bijdrage van 
ieder. 
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Beste vrienden en familie,

Het nieuwe jaar is begonnen, 2019! Ik wil jullie allen 
een Gelukkig Nieuwjaar wensen, een jaar van vrede 
en voorspoed, een jaar door God gezegend.

Ik schrijf jullie voor de eerste keer vanuit Liverpool.

2018 was voor mij een goed jaar, een jaar van 
transitie en een jubileumjaar. Ik bracht vier maanden 
door in Leuven, van februari tot eind mei,  op de 
theologische faculteit. Ik was daar voor het tweede 
deel van mijn sabbatsjaar. Op de identiteitskaart van 
de universiteit stond dat ik visiting scholar was. Het 
gaf me de vrijheid zelf een aantal vakken te kiezen 
en de colleges te volgen. Het was heel verrijkend. 
Ik volgde een tweetal vakken in het Nederlands 
en vier in het Engels: variërend van christelijke 
seksualiteits-, huwelijks- en gezinsethiek  tot Islam 
and modern Muslim thinkers. 

Ik genoot ervan: om iets nieuws te leren, om de tijd 
te hebben te kunnen lezen en van het contact met 
de medestudenten en docenten. 

Op 24 juni vierde ik dat ik 25 jaar geleden priester 
werd gewijd door Mgr. Lescrauwaet. Het werd een 
bijzonder mooie dag door de aanwezigheid van vele 
confraters, familieleden, vrienden en parochianen, 
door de mooie eucharistieviering, de fijne receptie 
en het feestmaal in de pastorie. Ik ervoer het als een 
feest van ons allen, niet alleen mijn ‘eigen feestje’, 
maar van de Titus Brandsmageloofsgemeenschap 
en van ons allen. Trouwens, de mensen van de Titus 
Brandsma hebben ons zeer hartelijk ontvangen! 
De dag zelf en de dagen eromheen waren 
hartverwarmend en staken mij een hart onder de 
riem.

In juli liep het sabbatsjaar  
ten einde en begin 
augustus ben ik in 
Liverpool aangekomen. 

Nieuws van Ferdinand van Campen
Mijn nieuwe benoeming is dus niet in Afrika of 
Brazilië, maar in het Verenigd Koninkrijk, in de stad 
van de Beatles en de bekende voetbalclubs. 

We zijn in de communiteit met drie missionarissen 
van Afrika; ik ben in het gezelschap van twee Britten, 
Terry Madden en Michael Fitzgerald. We verwachten 
nog een vierde confrater uit Kenia. We wonen in een 
mooi opgeknapte  pastorie van de parochie van de 
H. Vincentius a Paulo, in het centrum van de stad. De 
ontvangst in de parochie en het bisdom is hartelijk.

Onze missie hier zal uit drie delen bestaan: het 
werk in de parochie, de dialoog met de Islam en het 
werken met asielzoekers. Deze afgelopen maanden 
zijn we bezig geweest om ons huis in te richten en  
met het leggen van contacten en zijn we begonnen 
met het werk in de parochie. Ook al staan we aan 
het begin, ik denk dat we een goede start hebben 
gemaakt. Ik hoop een volgende keer te kunnen 
schrijven hoe we aan het werk zijn met asielzoekers 
en moslims.

Nogmaals alle goede wensen voor het nieuwe jaar. 
Hartelijk dank voor uw vriendschap en steun. Denk 
aan ons in uw gebed.

Ferdinand van Campen

St Vincent’s Presbytery, 13, Hardy Street, Liverpool, 
L1 5JN  Groot Brittannië 
mobiel:  +44 7407 32 30 014

parochiekerk

parochianen

Gezicht van 
Liverpool
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Eigenlijk is het maar een stukje van het origineel. 
Het werd oorspronkelijk aangeduid als Lied der 
liederen, het mooiste lied..  Bij het oude Volk Gods 
hoorde het tot de feestrollen, het werd gelezen 
bij het Pesachfeest. Tegenwoordig noemen wij dit 
feestlied het Hooglied. Waarschijnlijk werden delen 
ervan gezongen bij bruiloftsfeesten, want zij geven 
de ideale liefde tussen man en vrouw weer.  Daarom 
stond het ook weer in het boekje bij de bruiloft van 
mijn broer. 

Onlangs hoorde ik het lezen, en eigenlijk dacht ik 
in eerste instantie dat het pas geschreven was, een 
nieuw lied... Maar het was echt een tekst van bijna 
drieduizend jaar oud, die nog niets aan kracht heeft 
ingeboet. Het gaat over een man en een vrouw, 
zij komen beurtelings aan het woord, broers en 
zusters, jongens en meisjes leveren commentaar. 
Mensen verlangen naar elkaar en bezingen elkaars 
schoonheid. De schoonheid van de natuur speelt in 
het hele lied een belangrijke rol; omstanders manen 
tot voorzichtigheid.  

Het is niet verwonderlijk dat het Hooglied ook wordt 
beschouwd als een lied dat de relatie tussen God 
en zijn Volk bezingt. Met Pasen lezen wij over de 
schepping, God zag dat het goed was, Hij bezag wat 
Hij gemaakt had en zag dat het héél goed was. Dat 
nodigt uit tot eerbied voor Zijn Schepping. Tevreden 
keek de Heer terug op zijn werk. Het Hooglied geeft 
daar woorden aan, gisteren, vandaag en morgen: 
een nieuw lied!

Gerard van Dijk

Een nieuw lied

Als wij thuis een 
trouwerij hadden, 
dan was dat een 
groot feest, natuurlijk. 
Een feest waarop 
gelachen werd, 
maar waar soms ook 
een traantje werd 
weggepinkt. We aten en dronken en het was altijd 
gezellig. En wat de feestvreugde dan nog verhoogde 
was de Feestgids. Een boekje met in ieder geval wat 
wederwaardigheden uit het voorbije leven van bruid 
en bruidegom, goede wensen en vooral wat liederen 
met een tekst aangepast aan de gelegenheid. Vijf 
broers en één zus waren mij voorgegaan en er 
zouden er nog een paar volgen. Zodoende zijn er 
heel wat bruiloftsliederen gemaakt en gezongen. 
Niet allemaal even origineel, maar leuk om bekende 
en onbekende feiten nog eens langs te zien (horen) 
komen. Maar wacht even….Bij één van die bruiloften 
stond een lied afgedrukt, waarvan de muzikant vroeg 
of wij soms ook de muziek hadden, dan kon hij dat 
wel spelen. Dat was een oud bruiloftslied. 

Het ging zo: 
Hoor, daar is mijn geliefde; kijk, daar komt hij aan, 
over de heuvels snelt hij voort.  
Mijn geliefde is als een gazel, hij lijkt wel het jong 
van een hert.  
Daar staat hij achter de muur van ons huis.  
Hij staart door het raam en kijkt door de tralies 
naar binnen.  
Nu roept mijn geliefde en zegt tegen mij: 

Sta op, mijn liefste, kom toch, mijn schoonste.  
Kijk maar, de winter is voorbij, de regen is 
voorgoed verdwenen.  
Kijk, op het veld staan 
weer bloemen; de tijd 
om te zingen breekt 
aan;  
de roep van de tortel 
klinkt over het land.  
De vijgenboom draagt 
zijn eerste vruchten al, 
en wat ruikt de bloeiende wijnstok heerlijk!  
Sta op, mijn geliefde, kom toch, mijn schoonste!  
Mijn duif, die u verscholen hebt in de kloven van 
het gesteente, in de holten van de rotsen,  
laat mij uw gezicht zien, laat mij uw stem horen, 
want uw stem is zo mooi, uw gezicht zo lieftallig! 
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In de Ardennen ligt bij het stadje Ciney een bijzonder 
klooster. De monniken zijn R.K. en Benedictijnen. 
Sinds vele jaren bestuderen en vieren zij de liturgie 
van de oosterse kerken. Het is voor ons een mooie 
gelegenheid om op deze manier de Russische en/
of Griekse kerkdiensten mee te maken. Bijzonder 
ook door het gebruik van iconen en Byzantijnse en 
Russische gezangen. 

Tussen de gebedsdiensten is er gelegenheid om een 
wandeling in de prachtige omgeving te maken. 
Dit kloosterweekeinde wordt door de Abdijkerk 
georganiseerd. Parochianen van Parochie de Vier 
Evangelisten zijn van harte uitgenodigd om ook deel 
te nemen. We overnachten bij het klooster in het 
gastenverblijf. De heen- en terugreis zal met auto’s 
plaatsvinden. De reisduur bedraagt ongeveer drie 
uur vanaf Den Haag. Kosten voor dit weekeinde zijn 
circa € 100,-- inclusief  logies en alle maaltijden, 
exclusief onkosten autoreis.

Op dinsdag 23 april is er een informatieavond in de 
Abdijkerk om 20.00 uur. We inventariseren dan ook 
meteen de mogelijkheden wat betreft de auto’s en 
de indeling van de kamers.

Informatieavond: 
dinsdag 23 april 20.00 uur (Abdijkerk)

Kloosterweekeinde: 
vrijdag 17 mei (vertrek ’s-morgens) tot en met 
zondag 19 mei 2019 (aankomst rond 18.00 uur)

Leiding en opgave:  
ds. Michiel Aten (m.c.aten@hotmail.com) 

Tijdig opgeven is gewenst!

ds. Michiel Aten

Na de goede ervaring van vorig jaar gaan we dit jaar 
weer naar Priorij ‘De Essenbergh’ in Hierden. Van 
vrijdagmiddag 21 juni tot en met zondagmiddag 
23 juni zijn we daar bij de Norbertijnen te gast. We 
doen mee met de gebeden en vieringen, maar volgen 
daarnaast een eigen bezinningsprogramma en zorgen 
ook voor onze eigen maaltijden. ’De Boerderij’ is het 
gastenverblijf waar we dat weekend met maximaal 
achttien personen logeren. Er zijn negen kamers voor 
twee personen (losse bedden) met douche en toilet 
beschikbaar. Daarnaast hebben we de beschikking 
over twee zalen en een keuken. 

De kosten voor het weekend (inclusief de maaltijden, 
exclusief de heen- en terugreis) zullen, afhankelijk van 
het aantal deelnemers, circa € 100,-- zijn. Wanneer er 
voldoende deelnemers zijn die een auto hebben en 
willen rijden, gaan we met een aantal auto’s naar ‘De 
Essenbergh’. Anders is reizen per openbaar vervoer 
goed te doen. 

Als je aan dit bezinningsweekend wilt deelnemen, 
meld je dan uiterlijk 31 mei aan bij het centraal 
parochiesecretariaat (cps@p4ev.nl of 070 3080414). 
Geef bij aanmelding in ieder geval je mailadres en 
telefoonnummer door, zodat we je nadere informatie 
kunnen geven. 

Op woensdagavond 12 juni wordt een 
voorbereidingsbijeenkomst georganiseerd voor 
degenen die meegaan en waarin onder andere 
afspraken over het reizen worden gemaakt. Reserveer 
deze datum alvast in je agenda.

Voorbereidingsavond:
woensdagavond 12 juni

Kloosterweekend: 
vrijdagmiddag 21 juni tot en met 
zondagmiddag 23 juni

ds. Michiel Aten

Oecumenische Kloosterreis 
Chevetogne 17 tot en met 19 mei

Kloosterbezinningsweekend bij ‘De 
Essenbergh’ in Hierden



8

Spirit

Boven mijn inleiding schreef ik: ‘Nieuwe kansen 
voor een krimpende kerk.’ Misschien heeft u voor 
uw gevoel daar tot nu toe nog niet zoveel over 
gehoord. Maar het belangrijkste heb ik zo even wel 
gezegd: dat is de bekering. Waar de roep tot omkeer 
niet meer klinkt zakt de kerk weg in gezapigheid en 
burgerlijkheid. Dan wordt ze op den duur overbodig. 
Waarom zou je naar de kerk gaan als je daar alleen 
maar komt om te horen wat je toch al wel zo 
ongeveer wist? Maar als de roep tot omkeer wordt 
gehoord, dan vindt er een opwekking plaats in de 
kerk, dan gaan mensen zich steeds meer oefenen in 
het volgeling zijn van Jezus Christus, dan ontdekken 
ze dat ze dat moeilijk alleen kunnen, trouwens 
dat bedoelde Jezus ook nooit, dus dan ga je dat 
ook niet proberen. Je wilt Hem immers volgen? 
Nieuwe kansen voor een krimpende kerk zijn er ook, 
wanneer die kerk uit de kerkelijke cultuur stapt en 
middenin de wereld opnieuw het verhaal van Jezus 
gaat vertellen met de daarbij behorende roep tot 
omkeer. De God en Vader van Jezus en Jezus zelf 
zijn geen kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, die 
je alleen binnen de ruimte van een kerk en in een 
kerkelijk jargon kunt begrijpen. Integendeel. Daarom 
moeten we met het Woord opnieuw de wereld in en 
is het toe te juichen, dat er zoveel pioniersplaatsen 
ontstaan momenteel. Jezus wil in het gewone 
dagelijkse leven gekend, gevolgd en gediend worden. 
De bekering van het hart krijgt ook daar gestalte, in 
het leven met de ander, heel concreet in relaties, 
met collega’s, in alles wat in het dagelijks leven 
gedaan, gezegd en nagelaten wordt dat alles wat we 
doen en denken onder de heerschappij van Christus 
gebracht zal worden.

Het doel zal zijn, dat op zoveel mogelijk plaatsen 
christelijke gemeenschappen actief aanwezig blijven. 
Wanneer dat moet zonder het oude en vertrouwde 
kerkgebouw, dan kan moedig naar andere wegen 
gezocht worden.

Nieuwe kansen voor een krimpende 
kerk 
Dit artikel is een deel uit een inleiding met gelijke 
titel door Wim Dekker, bij een Symposium van 
de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer 
(VKB). Deze vond plaats in de Domkerk, in Utrecht 
op 23 december 2018. In zijn inleiding houdt 
Wim Dekker een pleidooi voor het naar waarde 
schatten van een steeds kleiner wordende kerk 
(Red.).

Het kan van moed getuigen kerkgebouwen los te 
laten om juist de christelijke gemeenschap nieuwe 
kansen te geven.

Het kerkgebouw legt in hout en steen getuigenis 
af van de kerstening van ons land, die blijvend 
onderdeel is van onze geschiedenis en die door 
mensen wel beschouwd kan worden als een 
gepasseerd station, maar die intussen naar onze 
overtuiging een blijvend teken is van de levende 
Christus, die we nooit achter ons kunnen laten, maar 
die ons altijd vooruit gaat. Omdat Hij ons voorgaat, 
durven wij nieuwe stappen te nemen, ook nieuwe 
vormen van gemeente zijn te ontwikkelen. We 
zullen dat zoveel mogelijk samen doen met andere 
gelovigen. De negentiende eeuw was de eeuw van 
de kerkscheidingen. In de twintigste eeuw ging dat 
nog door, maar er ontstond ook een tegenbeweging 
in de grote en kleine oecumenische bewegingen. In 
de eenentwintigste eeuw zullen allen, die bij Jezus 
Christus horen elkaar weer vinden. Ze zullen een 
nieuwe vreugde ontdekken in hun gezamenlijke 
roeping licht der wereld en zout der aarde te zijn. 
Zo zullen ze op hun manier de missie van Willibrord 
voortzetten. En wie weet komt er een dag, dat zo 
geheten seculieren zullen zeggen: dat christendom 
was zo gek nog niet. In vorige generaties hebben we 
te snel met het badwater het kind weggeworpen. 
Dat zou toch zomaar kunnen. Maar uiteindelijk 
gaan wij daar niet over. Van ons wordt niet anders 
gevraagd dan vreugdevolle volharding, wegen gaan 
waarop Jezus Christus zelf ons leidt. Wat zijn we 
daarin zeer bevoorrecht, ‘begenadigd’, in kerktaal 
gezegd.

Wim Dekker

De Dom van Utrecht
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Op donderdag 4 mei wordt wederom een 
oecumenische herdenkingsdienst gehouden in de 
kerk van de geloofsgemeenschap van Maria van 
Eik en Duinen aan de Loosduinse Hoofdstraat 4 in 
Loosduinen. Voorafgaand aan de kranslegging bij 
het bevrijdingsmonument, kunt u de dienst van 
gebed, meditatie en zang bijwonen. Zoals ieder 
jaar zal achterin de kerk weer een krans liggen, 
waarin u uw kaartje met uw vredeswens kunt 
steken. De kerkdeuren gaan die avond om 19.00 
uur open en de dienst begint om 19.30 uur. Tegen 
20.00 uur lopen we onder het klokgelui naar 
het bevrijdingsmonument. De krans die wordt 
meegedragen, zal na de 2 minuten stilte bij het 
monument worden gelegd. Wij hopen u weer te 
mogen begroeten! 

Namens de werkgroep Oecumene,  
Hetty de Borst-van Setten.

Dodenherdenking in Loosduinen

Op de maandagen 18 en 25 maart en 1 april 
2019 om 20.00 uur zullen in de Bosbeskapel, 
Bosbesstraat 5*, drie avonden worden gewijd aan 
christelijke mystiek. 

Op 18 maart zal ds. Michiel Aten (Abdijkerk) een 
globale inleiding geven over de geschiedenis van 
de christelijke mystiek. Op 25 maart zal dr. Kick Bras 
-bekend van het boek Oog in oog- een presentatie 
geven over christelijke mystiek 'in woord en beeld´. 
En op 1 april zal Wim Davidse, schrijver van het boek 
in wording 'Er is meer in ons / leren van de mystici' 
ingaan op thema's en figuren uit de moderne 
mystiek. Op alle avonden is ruimte voor discussie 
en vragen stellen. Alleen voor de avond met Kick 
Bras wordt entree gevraagd (€ 5 incl. koffie of thee, 
t.b.v. de Bosbeskapel). Iedereen is van harte welkom, 
protestant of katholiek! U hoeft zich niet op te geven 
en kunt één of alle drie de avonden bezoeken.

* De Bosbeskapel, Bosbesstraat 5 is makkelijk te bereiken met 
tramlijn 2, uitstappen halte Nieuwendamlaan

Martin Koster

De hemel op aarde...

Drie thema-avonden over christelijke mystiek

Afbeelding: Alexej von Jawlensky, Avond, 1929
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Wij zoeken:

Een voorzitter.
Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij:

• de vergaderingen van de P.C.I. voorbereidt en 
voorzit.

• de aanvragen om financiële bijstand, die 
binnenkomen via het pastorale team of het 
secretariaatvan de parochie, in behandeling 
neemt, samen met een van de andere leden van 
de P.C.I.

• een voorstel tot afhandeling maakt en de leden 
hierover informeert.

• jaarlijks samen met de penningmeester de 
begroting en de jaarrekening opstelt.

• het jaarlijkse overleg met het bestuur van onze 
parochie bijwoont.

De PCI zoekt nieuwe bestuursleden.
De Parochiële Caritas Instelling (kortweg P.C.I.) 
van de parochie De Vier Evangelisten is een 
zelfstandig bestuursorgaan binnen het bisdom 
Rotterdam. De P.C.I. heeft tot doel mensen die in 
financiële moeilijkheden verkeren te helpen door 
het geven van een gift of het verstrekken van een 
renteloze lening. Daarnaast ondersteunt de P.C.I.  
diaconale activiteiten in onze parochie.

Twee leden
Van de leden wordt verwacht:

• een actieve houding bij het beoordelen van de 
aanvragen, door het brengen van huisbezoeken 
en het mee opstellen van een voorstel tot 
afhandelen.

• het deelnemen aan de vergaderingen.

• gezien de samenstelling van het huidige 
bestuur gaat onze voorkeur uit naar iemand 
van degeloofsgemeenschap Pastoor Van As, de 
Emmaus, of  Maria van Eik en Duinen.

• 

Ervaring is niet vereist, binnen de P.C.I. is voldoende 
kennis en kunde aanwezig om een goede inwerktijd 
te realiseren.

Omdat de werkzaamheden over meerdere 
bestuursleden worden verdeeld, kost het werkzaam 
zijn voor de P.C.I. niet veel tijd. Wel dienen de 
aanvragen direct in behandeling te worden 
genomen. 

Het bestuur van de P.C.I. verricht haar 
werkzaamheden achter de schermen en over 
aanvragen worden aan derden nooit mededelingen 
gedaan. Hiertoe is een privacy verklaring opgesteld.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kun je bellen met 
Mieke Dijkman: 
telefoon 070-3649089, Bij voorkeur tussen 17.00 en 
19.00 uur. 

Mieke Dijkman

?? ?
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En dit keer zelfs op Eerste Paasdag, 21 april 2019, in 
de Pastoor van Ars kerk. 

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte 
welkom om mee te doen in dit projectkoor.

Meld je aan via Marian of Jessica:  
Marianbosch1976@gmail.com 
jessicatenbosch@gmail.com 

We repeteren op de volgende momenten, steeds in 
de Ars:

• Zondag 31 maart, 11:30-12:00 (na de viering met 
koor Connection)

• Woensdag 3 april, 13:15-14:00

• Woensdag 10 april, 13:15-14:00 (aansluitend kan 
je Palmpasen stokken maken voor de viering op 
14 april!)

• Zondag 14 april, 12:00-12:30 (na de 
Palmpasenviering met koor Connection) 

Samen maken we er weer een groot feest van!

• Donderdag 18 april 17.00 uur: Witte Donderdag, 
de dag dat Jezus zijn laatste avondmaal hield. 
Speciale gebedsviering voor gezinnen waarin we 
aandacht schenken aan de voetwassing en het 
laatste avondmaal. 

• Vrijdag 19 april 11.00 uur: Kinderkruisweg. 
Diaken Jos van Adrichem vertelt aan de hand 
van de schilderijen die in de kerk hangen het 
lijdensverhaal van Jezus.

• Zondag 21 april 10.30 uur: Hoogfeest van Pasen 
met kinderkoor Alle4. Het grootste feest van het 
jaar met een viering waar iedereen van harte 
welkom is. Na de viering drinken we koffie en 
mogen de kinderen paaseieren zoeken rondom 
de kerk. 

Kinderkoor Alle4 mag weer zingen! 
Zing jij (ook) weer mee?

Pasen is het 
belangrijkste 
feest in onze 
kerk en daarom 
bereiden 
we ons daar 
goed op voor. 
Speciaal ter 
voorbereiding 
op het 
Paasfeest is in 
de Pastoor van 
Arskerk een 
aantal vieringen 
voor gezinnen 
en kinderen 
waarin alle 

belangrijke verhalen over de laatste dagen van Jezus’ 
leven, zijn dood en verrijzenis aan bod komen. 

Ook gaat Kinderkoor Alle4 weer repeteren zodat ze 
tijdens de feestelijke Eucharistieviering op Eerste 
Paasdag mooie liederen ten gehore kunnen brengen. 
Het programma ziet er als volgt uit:

• Zondag 31 maart, 11:30-12:00 uur (na de viering 
met koor Connection in de Pastoor van Ars): start 
van het repeteren van kinderkoor Alle4 voor het 
zingen tijdens de Paasmis op zondag 21 april. 

• Woensdag 3 april, 13:15-14:00 uur: repetitie 
kinderkoor Alle4

• Woensdag 10 april, 13:15-14:00 uur: repetitie 
kinderkoor Alle4 

• Woensdag 10 april: palmpaasstokken maken. Van 
14:00 tot 15:00 uur gaan we palmpaasstokken 
maken zodat we met Palmpasen een feestelijke 
processie in de kerk kunnen houden. Alle 
kinderen zijn van harte welkom om lekker te 
komen knutselen. Wij zorgen voor de versiering, 
neem zelf je eigen stok mee.  

• Zondag 14 april 10.30 uur: Palmpasen. 
Koor Connection zingt en we lopen 
tijdens de processie met de zelfgemaakte 
palmpaasstokken. Alle aanwezigen krijgen een 
gezegende palmtak mee naar huis. Omdat deze 
zondag het begin van de Goede week is, klinkt 
ook het lijdensverhaal van Jezus. Voor kinderen 
is er kinderwoorddienst. Na de viering houdt het 
kinderkoor Alle4 haar generale repetitie. 

Pasen voor gezinnen, vieringen in de 
Pastoor van Ars 
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Liturgisch rooster Emmaus
wijzigingen voorbehouden

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 type Voorganger Koor

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

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 W&C Kuhlmann Samenzang Huibert 
Heukensfeldt Jansen

za 9 feb 5e  Zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 10 feb 5e  Zondag door het jaar 

Presentatie 1e H. Communie
10.00 uur E Dernee/Van Adrichem Deo Sacrum 

André Vis
za 16 feb 6e  Zondag door het jaar 13.00 uur E Hayon Leonardo Valiante
zo 17 feb 6e  Zondag door het jaar 10.00 uur E Pex Emmauskoor 

Barnabas
za 23 feb 7e  Zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 24 feb 7e  Zondag door het jaar 10.00 uur  E Hayon Emmauskoor 

Barnabas
za 2 mrt 8e  Zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee
zo 3 mrt 8e  Zondag door het jaar 10.00 uur E Pex Samenzang Huibert 

Heukensfeldt Jansen
wo 6 mrt Aswoensdag 10.00 uur E Dernee Ed van Aken
za 9 mrt 1e Zondag Veertigdagentijd 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 10 mrt 1e Zondag Veertigdagentijd  

Gezamenlijke viering MED
10.00 uur E  

za 16 mrt 2e Zondag Veertigdagentijd 13.00 uur E Hayon Leonardo Valiante
zo 17 mrt 2e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Hayon Emmauskoor 

Barnabas
za 23 mrt 3e Zondag Veertigdagentijd 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 24 mrt 3e Zondag Veertigdagentijd 

Jongerenviering
10.00 uur E Dernee/Van Adrichem Voice of Praise

za 30 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 31 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Dernee Emmauskoor 

Barnabas
za 6 apr 5e Zondag Veertigdagentijd 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 7 apr 5e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur W&C Kuhlmann Samenzang Huibert 

Heukensfeldt Jansen
za 13 apr Palmzondag 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 14 apr Palmzondag 10.00 uur E Dernee Gezinskoor
wo 17 apr Boeteviering 10.00 uur B Kuhlmann Ed van Aken
do 18 apr Witte Donderdag 19.00 uur E Dernee Emmauskoor 

Huibert Heukensfeldt 
Jansen
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vr 19 apr Goede Vrijdag,  Kruisweg 
 

Goede Vrijdag plechtigheden

15.00 uur 
 

19.00 uur

The/Bleumer 
 

Van Adrichem

Isabelle dwarsfluit / 
Wil van Leeuwen en 
gelegenheidskoor

VocAnimo
za 20 apr Paaswake 21.30 uur E Dernee Emmauskoor 

Barnabas
zo 21 apr Hoogfeest van Pasen 10.00 uur E Dernee Emmauskoor 

Barnabas
ma 22 apr 2e Paasdag 

Gezamenlijke viering
10.00 uur E Pastoraal team Samenzang 

Barnabas
wo 24 apr Emmausfeest 10.00 uur E Dernee Voice of Praise
za 27 apr 2e Zondag van Pasen 

Koningsdag
10.00 uur W&C Kuhlmann Leonardo Valiante

zo 28 apr 2e Zondag van Pasen 10,00 uur E Pex Samenzang Huibert 
Heukensfeldt Jansen

za 4 mei 3e Zondag van Pasen 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 5 mei 3e Zondag van Pasen 10.00 uur E Pex Emmauskoor Huibert  

Heukensfeldt Jansen
za 11 mei 4e Zondag van Pasen 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 12 mei 4e Zondag van Pasen 10.00 uur E Dernee Emmauskoor 

Barnabas
za 18 mei 5e Zondag van Pasen 13.00 uur E Hayon Leonardo Valiante
zo 19 mei 5e Zondag van Pasen 

H. Vormsel
10.00 uur E Hayon Connection

za 25 mei 6e Zondag van Pasen 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 26 mei 6e Zondag van Pasen 10.00 uur W&C Kuhlmann Vis/Cantor
do 30 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur E Pex Emmauskoor 

Barnabas
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Dag Datum Bijzonderheden Tijdstip Type Voorganger Koor

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

za 2 feb 4e zondag door het jaar 17.00 uur Hayon Samenzang
zo 3 feb 4e 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 5e zondag door het jaar 10.00 uur W&C Wielzen Deo Sacrum
za 16 feb 6e 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 7e zondag door het jaar 10.00 uur Pex Deo Sacrum
zo 3 mrt 8e  Zondag door het jaar 10.00 uur E Hayon Cantor
wo 6 mrt Aswoensdag,  

Oecumenische viering
19.00 uur E Van Adrichem Gezinskoor

zo 10 mrt 1e zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Allen Deo Sacrum +
zo 17 mrt Woord- en communieviering 10.00 uur W&C Wielzen Deo Sacrum
zo 24 mrt 3e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Pex Cantor
zo 31 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Groenewegen Herenkoor
za 6 apr 5e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Hayon Cantor
zo 7 apr 5e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Pex Gezinskoor
za 13 apr Palmzondag 17.00 uur E Hayon Cantor
zo 14 apr Palmzondag 10.00 uur E Groenewegen Deo Sacrum
di 16 apr Boeteviering 10.00 uur B Van Adrichem Samenzang
do 18 apr Witte Donderdag met 

aanbidding
19.00 uur E Hayon Dameskoor

vr 19 apr Kruisweg 15.00 uur W&G Van Adrichem Deo Sacrum
vr 19 apr Goede Vrijdag plechtigheden 19.00 uur E Hayon Deo Sacrum
za 20 apr Paaswake 21.30 uur E Hayon Deo Sacrum
zo 21 apr Hoogfeest van Pasen 10.00 uur E Hayon Deo Sacrum
za 27 apr 2e Zondag van Pasen 17.00 uur E Hayon Gezinskoor
zo 28 apr Woord- en communieviering 10.00 uur W&C Kuhlmann Cantor
za 4 mei Dodenherdenkingsdienst 19.30 uur E Oecumenische 

werkgroep
Samenzang

zo 5 mei Woord- en communieviering 10.00 uur W&C Wielzen Cantor
zo 12 mei Moederdag en 

Roepingenzondag
10.00 uur E Hayon Deo Sacrum

zo 19 mei 5e Zondag van Pasen 
H. Vormsel

10.00 uur E Groenewegen Deo Sacrum

zo 26 mei 1e H. Communie 10.00 uur E Dernee  
do 30 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur E Groenewegen Deo Sacrum
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Dag Datum Bijzonderheden Tijd TYPE Voorganger Koor

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

zo 3 feb 4e  Zondag door het jaar 10.30 uur E Vervooren Phoenixkoor
zo 10 feb 5e  Zondag door het jaar 

Presentatie 1e H. Communie
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 W&C Wielzen Parochiekoor
za 2 mrt 8e  Zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon
zo 3 mrt 8e  Zondag door het jaar 10.30 uur E Dernee Canta Domino
wo 6 mrt Aswoensdag 19.00 uur E Hayon Leo Hartman
za 9 mrt 1e Zondag Veertigdagentijd 17.00 uur E Hayon Gezinskoor
zo 10 mrt 1e Zondag Veertigdagentijd  

Gezamenlijke viering MED
10.30 uur E  

za 16 mrt 2e Zondag Veertigdagentijd 17.00 uur E Hayon
zo 17 mrt 2e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur E Van de Geest Phoenixkoor
za 23 mrt 3e Zondag Veertigdagentijd 17.00 uur E Hayon Gezinskoor
zo 24 mrt 3e Zondag Veertigdagentijd 

Jongerenviering
10.30 uur E Groenewegen Parochiekoor

za 30 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 17.00 uur E Hayon
zo 31 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur W&C Wielzen Connection
zo 7 apr 5e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur E Hayon Cantorij 4 Evangelisten
zo 14 apr Palmzondag 10.30 uur E Hayon Connection
do 18 apr Witte Donderdag 17.00 uur 

19.00 uur
E Van Adrichem  

Vervooren
kids 
Parochiekoor

vr 19 apr Goede Vrijdag,  Kruisweg 11.00 uur 
15.00 uur

E Van Adrichem  
Hayon

kids 
Leo Hartman

za 20 apr Paaswake 21.30 uur E Vervooren Phoenixkoor
zo 21 apr Hoogfeest van Pasen 10.30 uur  Vervooren Kinderkoor alle 4
ma 22 apr 2e Paasdag 

Gezamenlijke viering Emmaus
E

zo 28 apr 2e Zondag van Pasen 10.30 uur E Groenewegen Parochiekoor
za 4 mei 3e Zondag van Pasen 17.00 uur E Hayon
zo 5 mei 3e Zondag van Pasen 10.30 uur E Dernee Gezinskoor
za 11 mei 4e Zondag van Pasen 17.00 uur E Hayon Gezinskoor
zo 12 mei 4e Zondag van Pasen 

Jongerenviering
10.30 uur E Van Adrichem Voice of praise

za 18 mei 5e Zondag van Pasen 17.00 uur E Hayon
zo 19 mei 5e Zondag van Pasen 10.30 uur E Vervooren Phoenixkoor
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zo 3 feb 4e  Zondag door het jaar 
Presentatie 1e H. Communie

10.30 uur E Hayon / Wielzen Titus Brandsmakoor

zo 10 feb 5e  Zondag door het jaar 10.30 uur E Groenewegen VocAnimo
zo 17 feb 6e  Zondag door het jaar 10.30 uur W&C Van Adrichem Titus Brandsmakoor
zo 24 feb 7e  Zondag door het jaar 10.30 uur E Dernee Caritaskoor
zo 3 mrt 8e  Zondag door het jaar 10.30 uur W&C Kuhlmann Titus Brandsmakoor
wo 6 mrt Aswoensdag 19.00 uur W&G Wielzen  
zo 10 mrt Gezamenlijke viering MED     
zo 17 mrt 2e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur  E Pex Titus Brandsmakoor
zo 24 mrt 3e Zondag Veertigdagentijd 

Jongerenviering
10.30 uur  E Hayon Caritaskoor

zo 31 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur  E Hayon Titus Brandsmakoor
zo 7 apr 5e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur  E Dernee Titus Brandsmakoor
vr 12 apr Boeteviering 10.00 uur  B Wielzen  
zo 14 apr Palmzondag 10.30 uur  E Pex VocAnimo
do 18 apr Witte Donderdag 19.00 uur  E Pex VocAnimo
vr 19 apr Goede Vrijdag Kruisweg 15.00 uur  W&G Wielzen Caritaskoor
vr 19 apr Goede Vrijdag Passie en Stilte 19.00 uur   
za 20 apr Paaswake 21.30 uur  E Pex VocAnimo
zo 21 apr Paaszondag 10.30 uur  E Pex Titus Brandsmakoor
ma 22 apr Gezamenlijke viering Emmaus     
zo 28 apr 2e Zondag van Pasen 10.30 uur  E Hayon Caritaskoor
zo 5 mei 3e Zondag van Pasen 10.30 uur  E Hayon Titus Brandsmakoor
zo 12 mei 4e Zondag van Pasen 10.30 uur  E Pex VocAnimo
zo 19 mei 5e Zondag van Pasen 10.30 uur W&C Wielzen Titus Brandsmakoor
zo 26 mei 6e Zondag van Pasen 10.30 uur  E Pex Caritaskoor
do 30 mei Hemelvaartsdag 10.30 uur  E Dernee Titus Brandsmakoor

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 Type Voorganger Koor

za 25 mei 6e Zondag van Pasen 17.00 uur E Hayon Gezinskoor
zo 26 mei 6e Zondag van Pasen 10.30 uur E Hayon ??/ Parochiekoor
do 30 mei Hemelvaartsdag 10.30 uur E Hayon Leo Hartman

Dag Datum Bijzonderheden Tijdstip Type Voorganger Koor
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het verlies in hun leven en bij het zetten van de 
eerste voorzichtige stappen naar een ander leven, nu 
zonder degene die hen dierbaar was.  
Aan de hand van thema’s als het rouwproces, 
herinneringen, reacties vanuit de omgeving, speciale 
dagen, gevoelens van eenzaamheid en hoe de draad 
weer oppakken, zijn we met elkaar in gesprek en 
geven we aandacht aan het rouwproces. We bieden 
een veilige omgeving waar ruimte is voor ieders 
persoonlijke ervaringen en gevoelens.

Ervaringen van deelnemers aan een eerdere 
Gespreksgroep Rouw en Verlies

• erkenning en herkenning 
• troost 
• fijn en steunend om ervaringen te kunnen 

delen
• een positieve sfeer 
• er tegenop gezien maar blij dat ik ben gegaan
• kunnen delen wat het verlies met je doet, wat 

rouw betekent en inzicht in hoe rouwen kan 
verlopen

• Een luisterend oor van ieder
• geen oordelen
• even los van familie kunnen praten 
• mijn verhaal kwijt kunnen 
• zinvolle reacties en tips van anderen gekregen 

hoe je met bepaalde dingen omgaat
• geruststellend: ik ben niet gek

In 2019 start een nieuwe gespreksgroep over Rouw 
en Verlies, deze keer in de H. Pastoor van Arskerk, 
Aaltje Noordewierstraat 4. Er kunnen maximaal 8 
personen deelnemen. 

Data van de bijeenkomsten worden zo 
snel mogelijk bekend gemaakt.

Meer informatie
Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken voor 
een telefonisch gesprek, een individueel bezoek of 
eventuele deelname aan de gespreksgroep, neemt 
u dan contact op met de Contactgroep Rouw en 
Verlies. 

Pastor Duncan Wielzen tel: 070-3255675

Ria Scholtes  
email: aamscholtes@ ziggo.nl tel: 070-3608691

Tineke Hafkemeijer  
email: hafkemeijerjor@ziggo.nl tel: 070-3972897  
 of tel: 06-15860523

Hoe verder na een 
ingrijpend verlies?

Vroeg of laat krijgen 
we allemaal te 
maken met het 
verlies van een 
dierbare. “Het is 
als een aardbeving, 
niets staat meer 
overeind”, zei ooit 
een deelnemer aan 
een gespreksgroep 
Rouw en Verlies. 

Hoe vind je dan jezelf terug midden in die chaos van 
verwarrende gedachten, gevoelens en emoties?

De Contactgroep Rouw en Verlies wil, vanuit het 
christelijk gedachtegoed, een helpende hand 
bieden aan hen die een periode van rouw en verlies 
doormaken. Het contact met lotgenoten kan helpen. 
Je kunt elkaar tot steun zijn en ook God kan daarbij 
een belangrijke rol spelen.

Bezoek vanuit de parochie
Eerder hebben we als leden van de groep gemeld 
dat we gestart zijn met het thuis bezoeken van 
nabestaanden met als doel een luisterend oor te zijn 
voor diegene die daar behoefte aan heeft. Het is fijn 
om met iemand te praten die aandacht heeft voor 
het eigen verdriet en de eigen herinneringen. We 
vinden het belangrijk er gewoon voor iemand te zijn.

We hebben gemerkt dat er ook behoefte is aan 
regelmatig bij elkaar komen in een groep en zijn dan 
ook gestart met een Gespreksgroep over Rouw en 
Verlies.

Gespreksgroep Rouw en Verlies
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor hen die een 
dierbare verloren hebben en die onder deskundige 
begeleiding, in  een aantal bijeenkomsten, met 
elkaar willen praten over hun ervaringen en zo hun 
verdriet willen verweven in hun leven. 

Door een verlies met elkaar te delen vinden mensen 
(h)erkenning en bemoediging bij elkaar. Lotgenoten 
kunnen elkaar tot steun zijn bij het verweven van 

Verdriet kan anders worden 
als er mensen mee-dragen

Marinus van den berg

Contactgroep Rouw en Verlies van 
R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Op weg



Sleutelservice
voor alle soorten huis- en autosleutels



Wilt u verteller zijn van uw eigen levensverhaal? 

Meer informatie bij www.haagselevensboeken.nl; 
info@haagselevensboeken.nl.

Zelf heb ik via deze stichting met veel plezier 
levensboeken mogen schrijven. De contacten met 
verteller en schrijver heb ik steeds als bijzonder en 
mooi ervaren. 

Wilt u meer weten, neemt u gerust even contact met 
mij op.

Tineke Hafkemeijer-Jorna,  
hafkemeijerjor@ziggo.nl tel: 06-15860523.
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Uw levensboek, herinneringen opnieuw verteld en 
geschreven.

In de werkgroep Rouw en Verlies hebben we met 
elkaar gesproken over de waarde van het mogen 
vertellen van je eigen verhaal en deels ook je 
ervaringen te delen, zeker in een situatie van alleen 
zijn, van rouw en verlies. Verlies in welke vorm dan 
ook (overlijden, verlies van werk, gezondheid, huis 
en haard) doet je vaak even stilstaan. Het leven van 
alledag ziet er ineens anders uit. Wat was en is voor 
jou van betekenis? Erover praten met anderen kan 
heilzaam zijn, maar ook het op schrift zetten van je 
herinneringen kan helend werken.

“Ik zou wel een boek kunnen schrijven  
over wat ik allemaal heb meegemaakt“

Hoort u dat ook vaak als u met anderen praat of zegt 
u het van u zelf?

Ieder mens is bijzonder. Een ieder heeft zijn eigen 
verhaal met verdrietige en blije gebeurtenissen die 
een persoonlijke betekenis hebben en van waarde 
zijn.

Zou u ook uw verhaal willen vertellen aan een 
vrijwilliger (speciaal opgeleid) die een aantal keren 
naar u komt om naar u te luisteren en uw verhaal 
gaat opschrijven? Bij het vertellen en luisteren heb 
je contact met elkaar en komen  herinneringen, 
ervaringen en gevoelens naar boven. Het verhaal 
wordt verwerkt in een levensboek. 

In het levensboek worden herinneringen uit elke 
levensfase beschreven. Het boek kan aangevuld 
worden met foto’s en afbeeldingen. Het wordt vaak 
als bijzonder ervaren om over vroeger te kunnen 
praten. U bepaalt zelf wat er in het boek komt 
te staan. De afspraken worden in overleg met u 
gemaakt. De vrijwilliger vraagt hier geen vergoeding 
voor.

Misschien wilt u voor uw kinderen, familie of 
vrienden uw herinneringen en persoonlijke verhalen 
vastleggen. 

Het oecumenisch Aandachtscentrum (Schoolstraat 
18) is een soort huiskamer in het centrum van Den 
Haag waar iedereen welkom is. 
De bezoekers, dagelijks komen er rond de veertig, 
kunnen er even op adem komen. Ze zijn van diverse 
‘pluimage’ waaronder dak- en thuislozen, (ex-)
verslaafden, mensen met psychische problemen 
en tegenwoordig ook steeds meer mensen uit het 
buitenland. 
Het Aandachtscentrum draait op zo’n 40 vrijwilligers. 
Ze schenken koffie en thee, maken een praatje, 
luisteren met aandacht en doen zo nu en dan een 
spelletje met bezoekers. Mens-erger-je-niet is 
favoriet! 
Met de bezoekers die geregeld komen ontstaat een 
band. Dat onze vrijwilligers pas weggaan als hun 
leeftijd of gezondheid hen ertoe dwingt, zegt meer 
dan genoeg over de voldoening die dit werk geeft. 
Kom gerust eens langs om de sfeer te proeven of bel 
voor meer informatie: 070-3651412 of mail: info@
aandachtscentrumdenhaag.nl 

Kitty Mul

Oecumenisch Aandachtcentrum
10-2-2019 Home :: Aandachtscentrum

https://www.aandachtscentrumdenhaag.nl/index.php 1/1

AANDACHTSCENTRUM
Open deur in de Haagse binnenstad

Home
Aandacht
Langskomen
Stilteruimte
Expositie
Oecumene
Vrijwilligers
Vrienden
Organisatie
Contact

Het Oecumenisch Aandachtscentrum is een open huis in het

hartje van Den Haag. Het is open voor hen die een moment van

rust en stilte zoeken in het leven van alledag.

Tekeningen en schilderijen

Van maandag 28 januari tot en met zaterdag 23 maart is er een

expositie van tekeningen en schilderijen van Marijke Bruin en

Mary Jansen.

1 februari 2019

 Nieuws uit 2018



OPENINGSTIJDEN:
Na afloop van elke viering op de woensdag, 
zaterdag en zondag en op dinsdag tijdens de 

kerkopenstelling (9.30 uur-13.30 uur)

'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.

staat hier uw 
advertentie in de 

volgende aflevering 
van spirit? 
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in een crisis terecht komt, krijgt door dit sacrament 
de mogelijkheid de crisis te duiden, een overgang 
te maken en nieuw zicht te krijgen op zichzelf. Het 
gebed dat daarbij uitgesproken wordt luidt: ‘Moge 
onze Heer Jezus Christus door de heilige zalving 
en door zijn Liefdevolle barmhartigheid u bijstaan 
met de genade van de heilige Geest. Amen. Moge 
Hij u van uw zonden bevrijden, u heil brengen en 
verlichting geven. Amen.

Gemeenschappelijke ziekenzalving
Al sinds een aantal jaren worden in onze Parochie 
de Vier Evangelisten gemeenschappelijke 
ziekenzalvingen gehouden. Dit doen wij enerzijds 
wegens het tekort aan priesters, maar anderzijds 
ook omdat wij van mening zijn dat  het sacrament  
niet alleen van betekenis is voor zieken, maar ook 
voor de geloofsgemeenschap zelf. Zeker in onze 
huidige samenleving, die zo sterk het accent legt 
op jong zijn, vitaliteit en sportiviteit, zijn het ook 
zieken en zwakken die een boodschap hebben voor 
de gezonde mens, namelijk dat God zich bij uitstek 
manifesteert in de lijdende, kwetsbare mens.

Op het liturgisch rooster staan de data, de tijden en 
de locatie vermeld.

Bezoek
Iedere christen is geroepen om zieken te bezoeken, 
hen met aandacht bij te staan en met en voor 
hen te bidden. Gelukkig zijn in onze parochie 
veel vrijwilligers actief. Zo mogen zieke en oude 
mensen zich omringd en gesterkt weten door een 
gemeenschap van liefde.

Daarnaast kunt u natuurlijk altijd een beroep 
doen op een van de pastores voor bijstand voor 
een zieke of bij het sterven. Wanneer u het naar 
de parochie belt zal de de pastoraal werker of 
de diaken de zieke bezoeken en de ziekenzegen 
uitspreken. In het vertrouwen dat Christus aanwezig 
is in het gebed en de persoonlijke nabijheid. Mocht 
de zieke het sacrament van de zalving nog niet 
hebben ontvangen en er is stervensgevaar dan 
kan desgewenst de pastoraal werker de priester 
inschakelen voor het ontvangen van het sacrament. 
De pastoraal werker of diaken zal u hierbij terzijde 
staan.

Toos Engel

Ziekenzalving

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

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft het 
sacrament van de ziekenzalving weer in ere hersteld. 
Men herontdekte de oorspronkelijke betekenis: een 
sacrament dat de gelovige kan sterken, wanneer 
deze ziek of oud is. Volgens het concilie is de 
ziekenzalving ‘niet uitsluitend het sacrament van 
degenen die in uiterst levensgevaar verkeren. De 
geschikte tijd om het te ontvangen is ook reeds 
aanwezig, wanneer een gelovige door ziekte en 
ouderdom in levensgevaar begint te komen’. Bij 
de beoordeling daarvan zal men niet angstvallig te 
werk gaan. Vele zieken ontvangen de ziekenzalving 
bijvoorbeeld vlak voor een ingrijpende operatie. 
Uitdrukkelijk mogen ook ouderen het sacrament 
ontvangen, ook als zij niet per se aan een gevaarlijke 
ziekte lijden. De ziekenzalving is dus niet meer enkel 
het sacrament der stervenden. Er ligt niet meer 
de doem van de dood op. Integendeel, het is een 
sacrament dat leven schenkt. Het geeft het leven 
door van de verrezen Heer, die zelf gebroken en 
geslagen is geweest. Het sacrament wil de zwakke 
mens bemoedigen en sterken. Ieder die door ziekte 
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Deze cursus biedt u een ontdekkingsreis door de 
wereld van geloof en bijbel, maar probeert samen 
met u ook antwoorden te vinden op levensvragen 

Op maandagavond 25 maart organiseren we 
voor iedereen die meer over deze TVG cursus wil 
weten een informatie avond in Den Haag in de 
zalen van Eltheto, Bethlehemkerk hoek laan van 
Meerdervoort/Azaleaplein 

De avond begint om 20.00 uur en zal tot ongeveer 
22.00 uur duren.

Om 19.30 uur  staat de koffie klaar.

Denkt u aan betaald parkeren.  De kerk is bereikbaar 
met openbaar vervoer vanaf het Centraal Station 
met RandstadRail 3 richting Loosduinen, halte 
Azaleaplein en vanaf Station Holland Spoor met tram 
12 richting Duindorp, halte Goudenregenstraat.

De avond begint met twee korte lessen om u een 
idee te geven van de inhoud van de cursus. De 
onderwerpen van de lessen zullen gekozen worden 
uit de Bijbel, maar ook uit de samenleving, geloofs 
en levensvragen

Daarna is er voldoende tijd om vragen te stellen, 
over de lessen zowel als over de cursus.

Na de pauze krijgt u de gelegenheid om met de 
verschillende aanwezige docenten en met het vak 
wat zij geven kennis te maken.

We doen dat in kleine groepen, elke keer 10 
minuten, waarna we wisselen, zodat u zo 
veel mogelijk informatie over de lesstof en de 
verschillende vakken kunt krijgen 

Op deze avond kunt u natuurlijk alle inlichtingen 
krijgen over de cursus en over de zomerschool die 
ook dit jaar weer in juni georganiseerd zal worden 

Bij genoeg aanmeldingen begint de nieuwe cursus 
weer in september, afhankelijk van de belangstelling, 
op woensdagavond en / of op donderdagmiddag.

Hopelijk mogen we u op maandagavond 25 maart 
verwelkomen.

Cursus Theologische Vorming voor 
Geïnteresseerden (TVG Den Haag e.o.)

Laat u even weten of u komt door een berichtje te 
sturen naar de secretaris

Annemarie van Duijn, 
E-mail   w.van.duyn1@kpnplanet.nl 
Tel. 071-4073566 /06 5537 5048

Informatie over de cursus is te vinden op de website 
van TVG Den Haag

Zie de mensen die de kruisweg gaan 
elk beladen met eigen verdriet en zorgen. 
Zie hoe hun ogen nat van tranen staan 
wat voor onheil brengt de dag van morgen?

Iedereen stapt mee met zijn eigen leed 
achter Hem die ’t zwaarste moest dragen. 
Ieder kreeg een stukje van Zijn boetekleed 
pijn die aan het hart en de ziel blijft knagen.

Zo gaan zij door de woestijn van het leven 
met hevige stormen en wanhoopsvlagen 
in ijzige en koude nachten voortgedreven 
krijgen ze soms meer dan ze kunnen dragen.

Ook Hij viel tot drie maal toe met Zijn kruis 
vond telkens de vaste grond om op te staan 
Hij werd uitgejouwd, gehoond en verguisd 
op Golgotha zou Hij de kruisdood ondergaan

Maar als ‘t uur van d’ ergste pijn was geleden 
wist HIJ uiteindelijk dat de verlossing kwam 
Hij vroeg Zijn Vader dé misdadigers te vergeven 
daar Hij alle zonden van de wereld op zich nam.

Geschreven door Greta Casier, 
bron: www.gedichtensite.nl

Zie de mensen de kruisweg gaan
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12 Januari, een donkere, regenachtige zaterdag.
In een zaal van de Emmaus-kerk heeft een aantal 
Syrische bewoners binnen de grenzen van de 
parochie een compleet 3-gangen menu bereid. 
Er heerst een ongedwongen sfeer. De tafels zijn 
gastvrij gedekt. Je voelt je meteen welkom. Er 
waren ongeveer 50 personen, een gemêleerd 
gezelschap. Al tijdens de presentatie van de salade 
en de linzensoep zag je dat er aandacht en zorg aan 
besteed was. Het was genieten! Er was vlees, maar 
ook vegetarische gerechten konden besteld worden. 
Als dessert werd er vers fruit opgediend.

Er was een saamhorigheidsgevoel. De koks kregen 
een applaus. Tenslotte werden de stoelen opzij 
geschoven en kon er gedanst worden. Hartelijk dank 
aan een ieder, die een bijdrage geleverd heeft om dit 
tot stand te kunnen brengen.

Een dankbare genieter van de maaltijd

Syrische maaltijd, een succes
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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 

Vanaf 31 maart gaan we in Parochie 
de Vier Evangelisten van start met 
Inside Out Junior.  Deze nieuwe 
club organiseert maandelijkse 
bijeenkomsten op de zondag van 
12:00 tot 15:00 in de jongerenruimte 
van de Emmauskerk speciaal voor 
alle kinderen tussen de 8 en 12 jaar. 
Ook hun vriendjes en vriendinnetjes 
mogen mee!   

Er zijn 3 vaste begeleiders Sanne 
Zuidema, Mark en Natascha Jutte 
die de kinderen begeleiden.We 
beginnen met zijn allen met een 
boterham te eten zodat we allemaal 
een volle buik hebben voordat we 
allerlei leuke activiteiten doen, zoals 
knutselen, theater, tafelvoetbal, 
darten, cursus jongleren. Dit jaar 
is ons overkoepelende thema 
Water! Elke maand lichten we daar 
een onderwerp over uit, zoals de 
vastenactie, groeien en leven, doop 
en sneeuw.

We hopen dat we vele kinderen 
mogen ontvangen bij Inside Out 
Junior.

Bij vragen kunt u mailen naar 
Insideoutjunior@gmail.com  

En blijf op de hoogte via onze 
facebook pagina www.facebook.
com/Insideoutjunior/

Natascha Jutte-Bleumer

Nieuw initiatief in de 
parochie: 
Inside Out


