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Redactioneel

Een nieuw begin

Volgens het rooster was het mijn beurt om 
een stuk aan te leveren voor de column 
"Redactioneel". In het weekend voor de 
Goede Week begon ik aan mijn bijdrage. 
Het verliep dit jaar echter anders… 
Voor elke christen is Pasen het hoogtepunt 
in het christelijk jaar: de Verrijzenis van onze 
Heer Jezus Christus uit de doden. God heeft 
zijn Zoon aan ons geschonken en geofferd 
door zijn dood aan het kruis. En door de 
opstanding van Jezus uit de dood heeft God 
ons ook laten zien dat de dood niet het 
laatste woord heeft, maar dat wij mensen 
een plek krijgen in zijn hemels Koninkrijk. 
Dit vieren wij feestelijk in de Paaswake. In de 

Emmausgeloofsgemeenschap 
is de Paaskaars op het 
kerkplein ontstoken en is 
het Licht van Christus de 
donkere kerk binnengebracht 
en middels aan de Paaspaars 
ontstoken kaarsen aan elkaar 
in de kerk doorgegeven 
onder het zingen van "Licht 
van Christus".  Ook Toos 
Engel gaf dit licht plechtig 
aan de parochianen door 
in deze feestelijke intocht. 
Na de eerste lezing uit het 
scheppingsverhaal van Genesis 
was het Toos Engel die de 
tweede lezing uit Exodus over 
de uittocht van de Israëlieten 
uit Egypte voorlas, zo mooi en 
helder.
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Pastoraal Woord

Met het oog op 23 juni: Sacramentsdag

Een tijdje terug zag ik op de t.v. een programma 
waarin aan enkele kunstkenners een klein fragment 
van een schilderij werd getoond. De kenners 
kregen als opdracht om te vertellen wie dat 
schilderij gemaakt had. Verschillende namen van 
grote kunstenaars rolden over tafel. U begrijpt 
het misschien al. Toen men het hele schilderij 
tevoorschijn haal de, bleek het de afbeelding van 
een stukje haar te zijn op een schilderij tje dat u 
bij tientallen in de winkel kunt kopen. Een van de 
kunstkenners verdedigde zich nog door te zeggen: 
"Het was in ieder geval knap ge schilderd haar".  
Ik schrijf dit om te laten zien wat er gebeurt als een 
klein deel geïsoleerd wordt uit het grote geheel. 
Zo’n probleem speelt ons denk ik wel eens parten 
wanneer het leerstuk van de verandering van 
brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus 
(transsubstantiatie) te zeer wordt apart gezet van 
het geheel van de eucharistie.

Het is vanzelfsprekend onmogelijk om hier in 
ons parochieblad Spirit een volledige leer van 
de eucharistie te geven. Daarvoor is ze te veel 
omvattend en te belangrijk. Wat ik wel wil proberen 
is om enkele lijnen te trekken. Om de eucharistie 
goed te begrijpen is het goed om in de eerste plaats 
stil te staan bij het woord gedachtenis. Gedachtenis 
in de betekenis zoals dat voorkomt bij de 
instellingswoorden: "Doet dit tot mijn gedachtenis". 
Gedachtenis is meer dan het vertellen van een 
verhaal dat lang ge leden gebeurd is. 

Misschien kan ik het als volgt uitleggen:

In de oorlog zag een vrouw door het raam hoe haar 
Joodse buren door de Duitsers werden afgevoerd. 
Toen het weer stil was geworden in de straat zag 
ze hoe er alleen maar een kinderschoentje was 
achtergebleven. Ze raapte het schoentje op en 
bewaarde het. En steeds als ze naar het schoentje 
keek, beleefde ze weer de ontzetting die ze had 
gevoeld toen ze zag hoe haar buren werden 
weggevoerd. 

Ik denk dat de betekenis van ons woord gedachtenis 
dicht in de buurt van dit verhaal komt.

Als wij in het eucharistisch gebed het verhaal van 
het laatste avondmaal vertellen is dat ook niet 
zonder meer een oud verhaal. Nee, steeds opnieuw 
wordt dat verhaal voor ons werkelijkheid. Steeds 

Na het zingen van de psalm begon de derde lezing. 
Dat was het moment dat de jubelstemming omsloeg 
en Toos haar kaars op de grond liet vallen en met 
een klap op de grond neerviel. De consternatie was 
groot, gelukkig dat er uit de kerk snel parochianen bij 
Toos waren om hulp te verlenen. Het zag er ernstig 
uit, dus werd 112 gebeld. In de ontmoetingsruimte 
is Toos op een brancard gelegd en met spoed met de 
ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is een 
ernstige hersenbloeding gediagnosticeerd. Rond half 
vier is Toos in het ziekenhuis heengegaan.

Met het overlijden van Toos hebben mijn vrouw en 
ik niet alleen een goede vriendin verloren, maar 
ook iemand die ons en anderen met raad en daad 
terzijde stond; bij Toos had je altijd een luisterend 
oor. Toos begreep als geen ander wat het betekent 
om christen te zijn en te leven zoals onze Heer Jezus 
Christus ons voorgeleefd heeft. Toos zette haar 
tomeloze energie en haar inlevingsvermogen in om 
haar medemens in financiële en geestelijke nood 
te helpen. Daar ging Toos heel ver in, zelfs toen het 
duidelijk werd dat Toos het rustiger aan moest doen 
vanwege haar eigen gezondheid was Toos niet te 
stoppen: dinsdagmorgen vroeg belde ze mij op om 
te melden dat ze naar familie in Veldhoven zou gaan, 
maar dat ze op tijd terug zou zijn voor onze geplande 
bijeenkomst ’s-avonds. En ja, woensdag voor Pasen 
naar de Chrismamis met de catechumenen en 
donderdag naar The Passion in Dordrecht en vrijdag 
alweer naar de Kruisweg om mij input te geven voor 
de kruisweg van volgend jaar!

Toos, iedereen zal je missen. We troosten ons 
met de gedachte dat de Heer jou op het mooiste 
moment heeft geroepen, de dag dat onze Heer uit 
de dood is opgestaan en jou heeft meegenomen 
en verenigd met je man Herman. Hoopvol leven 
wij met de belofte van onze Heer Jezus Christus dat 
we elkaar weer zullen ontmoeten in het hemels 
koninkrijk waar plaats is voor velen.

Namens de redactie en de pastoraatgroep van de 
Geloofsgemeenschap Emmaus,  
Peter The
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1 Aanbieding van de gaven. Wij bieden een 
deel van de gaven die wij met werken 
verdiend hebben aan God aan. Wij 
doen dat door brood en wijn naar het 
altaar te brengen en door de gaven in de 
collecte. Vlak voor deze aanbieding zijn de 
voorbeden gebeden. Op 
die manier wordt duidelijk 
dat we naast de materiële 
gaven  ook onze noden in 
de handen van God mogen 
leggen.

2  Het eucharistisch gebed. 
Dit gebed zelf bestaat over het alge meen 
ook een indeling in drieën. We loven 
en danken God voor alles wat hij ons 
mensen in handen heeft 
gegeven. We gedenken 
Jezus Christus door het 
verhaal van het laatste 
avondmaal. En wij 
smeken om de Geest 
opdat ij tot ons komt 
om ons bij te staan in dit 
leven op aarde.

3  Breken van het brood en uitdelen van de 
gaven. De gaven die wij God aanboden, en 
die door dankzegging, 
herinnering en 
aanroepen van de 
Geest voor ons tot 
daadwerkelijke tekenen 
van Gods goedheid zijn 
ge worden, worden nu 
gedeeld met de gelovige 
gemeenschap. 

opnieuw verkondigen wij dit verhaal aan ieder die 
er aandachtig naar wil luisteren. Wij vinden dit ook 
verwoord in de acclamaties in dit gebed.

Bijvoorbeeld: Als wij dan eten van dit brood, en 
drinken uit deze beker, verkon digen wij de dood des 
Heren, totdat Hij komt.

In het eten van het brood en het drinken uit de 
beker denken we aan het lijden en sterven van Jezus, 
om daarmee vooruit te zien naar zijn komst als Gods 
koninkrijk voorgoed gevestigd is op deze aarde. 
Wij gedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dit 
gedenken van Jezus, denken aan hem is echter niet 
alleen terug te brengen tot wat in het eucharistisch 
gebed gebeurt. Dit gedenken staat centraal in de 
hele viering. Juist daarom zijn de liturgie van het 
Woord en de liturgie van de Tafel onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. In de lezingen horen we 
hoe God onder ons mensen gestalte krijgt. In de 
preek proberen we die oude woorden tot klinken te 
brengen in deze tijd. 

De eucharistie zoals wij die kennen komt voort uit 
de Joodse paasvie ring. Het breken van het brood 
en het drinken uit de beker zoals Jezus dat gedaan 
heeft vormde oorspronkelijk een onderdeel van de 
maaltijd. Pas later, vermoedelijk onder druk van de 
grote aantallen die aan de maaltijden deelnamen 
werden de riten van brood en beker los van een 
concrete maaltijd uitgevoerd. Deze veranderingen 
hebben zich in enkele tientallen jaren voorgedaan.

Wanneer we de liturgie van de Tafel zelf onder ogen 
nemen, zien we dat deze uit drie gedeelten bestaat

1 Aanbieding van de gaven; 

2  Eucharistisch ge bed; 

3  Het breken van het brood en het uitdelen 
van de gaven.
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Die klap in de Paaswake, en de gevolgen daarvan, 
staan op ons netvlies geschreven.

Wij, als koor, hadden een overzicht op de volle 
donkere kerk waar iedereen zijn brandende kaarsje 
vasthield. Na het zingen van de Paasjubelzang en de 
tweede lezing, door Toos gelezen, volgde voor de 
derde lezing de klap. Daar ging onze Toos; wij niet 
wetende hoe ernstig ze er aan toe was. 

Dat hoorden wij de volgende morgen, de verslagen-
heid bij het koor was groot .

We hadden een sterke band met Toos, en zeker als 
gelegenheidskoor.

Toos verzorgde vele vieringen en uitvaarten waarin 
wij als koor ons steentje bijdroegen . 
Ook strikte ze ons koor voor de ouderen en zieken in 
het verpleeghuis de Strijp.  Toos zette zich daar met 
hart en ziel voor in!

Vele jaren hebben we in deze vieringen, door Toos 
geleid,  gezongen. Ook al deze lieve mensen daar 
zullen het zonder haar moeten stellen. Iedereen had 
op zijn eigen manier een band met Toos. 
Wij zijn haar veel dank verschuldigd, maar wat zullen 
we haar allemaal missen. 
Ze zal vast als een vuurpijl zo snel in het hiernamaals 
beland zijn! 

Lieve Toos bid voor onze kerk en ons koor!  Je zal 
altijd in onze gedachten blijven! 

Namens het Emmauskoor, Trudy v. Moorsel 

In memoriam Toos EngelDoor het vieren van de eucharistie worden we er 
steeds opnieuw aan her innerd dat het lijden en 
sterven van onze Heer niet zinloos was, maar dat 
we door aan hem te denken nog steeds worden 
gestimuleerd en ge voed om steeds meer te lijken op 
Hem, Gods Zoon in ons midden. 

Het is niet alleen belangrijk dat de tekenen van 
brood en wijn, lichaam en bloed van Christus 
worden: ook wij, deelnemers zelf, worden 
veranderd. Door de eucharistie worden wij als 
deelnemende gelovigen verenigd met de Heer en 
worden we zó tot volk van God. Het gaat dus om 
vereniging met de Heer, om later, in het gewone 
leven, de Heer uit te dragen. We ontvangen dus 
het Lichaam van Christus om zijn lichaam (=kerk) te 
worden. 

De viering van de eucharistie vormt het 
centrum van het leven van onze katholieke 
geloofsgemeenschappen. Het Tweede Vaticaans 
Concilie doet de veelzeggende uitspraak dat de 
eucharistie "bron en hoogtepunt is van heel het 
christelijk leven".

Wie eet en drinkt, krijgt deel aan het bevrijdende 
handelen van God in Christus.

Kees Dernee,  
pastoor
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Het is alweer meer dan 50 jaar geleden dat vanuit 
Nederland duizenden paters, broeders en zusters 
naar andere, zogenaamde missielanden werden 
uitgezonden. Zij werden vanuit het vaderland op 
alle mogelijke manieren royaal ondersteund en 
hebben veel goed werk kunnen verrichten in Afrika, 
Azië en Zuid-Amerika. Momenteel wordt praktisch 
geen enkele priester, religieus of zuster meer als 
missionaris uitgezonden. Integendeel! Vanuit de 
landen waar vroeger de Nederlandse missionarissen 
werkten, komen nu paters, broeders en zusters hier 
naartoe. Op dit moment zijn er 
in Nederland 23 missionarissen 
actief van de Missiecongregatie 
van de SVD (afkomstig uit 11 
verschillende landen): Societatis 
Verbi Divini lees: 'Gezelschap van 
het Goddelijk Woord'.

In onze Parochie de Vier Evangelisten in Den Haag 
Zuid is dat pater Klemens Hayon, afkomstig uit 
Indonesië. Hij volgde in september 2017 pater 
Richard Lobo op die naar Breda/Teteringen ging. 
Klemens werd in 1998 priester gewijd en in 
2001 uitgezonden naar Nederland. Daar was hij 
eerst actief in Nieuwegein, voordat hij in 2012 in 
Duivendrecht met 3 medebroeders een nieuwe 
communiteit vormde, van waaruit zij benoemd 
werden als leden van het pastorale team Amsterdam 
ZO en Duivendrecht/Diemen. Sinds 2015 is Klemens 
woonachtig in de communiteit Hircos in de 
Schilderswijk in Den Haag.

De congregatie 
SVD werd in 1875 
gesticht door 
Arnoldus Janssen. 
Geboren in 1837 in 
Goch (Duitsland), 
werd hij priester en 
was hij missionair 
en oecumenisch 
bezield. Vanwege 
de Kulturkampf 
in het Duitsland van Bismarck is Arnold de grens 
overgestoken en heeft zijn Missiecongregatie 

gesticht in Steyl (gemeente Venlo). Het huis kreeg de 
naam van St. Michael.

In 1889 werd de zusterorde opgericht onder de 
naam: ‘Dienaressen van de H. Geest’, (SSpS),  terwijl 
in 1896 de contemplatieve orde met altijddurende 
aanbidding werd gesticht.(SSpSAp). Communiteiten 
zijn er nu in Den Haag, Nieuwegein, Leuven, Breda, 
Hoofddorp, Schiedam, Duivendrecht en Teteringen. 
SVD missionarissen hebben niet alleen tot taak om 
de lokale parochies te versterken, maar ook om 
de waarden van het evangelie en het Rijk van God 
te verkondigen en om het vuur van het Evangelie 
brandend te houden. Denk aan vluchtelingen, 
migranten, studenten uit het buitenland die steun 
hard nodig hebben. Als christenen hebben wij 
de taak om te zien hoe hun situatie kan worden 
verbeterd naar het Evangelie dat zegt: "In iedere 
vluchteling komt Jezus ons tegemoet". Het SVD 
ideaal blijft zoeken naar verbinding. De SVD gaat ook 
de dialoog aan met de Islam, met het Hindoeïsme, 
met de zoekenden naar de zin van het leven, om 
te zien of we van elkaar kunnen leren en elkaar 
kunnen verrijken. Een groeiend aantal mensen 
gaat niet meer naar de kerk. Dat betekent niet dat 
ze niet meer gelovig zijn. Velen zijn zoekende bij 
spirituele bewegingen naar de zin van het bestaan 
en waar het werkelijke geluk te vinden is. Daarnaast 
worden parochiegemeenschappen steeds ouder 
en zwakker. Daarom mogen we dankbaar zijn dat 
(jonge) missionarissen uit andere continenten hier 
komen om een helpende hand te bieden. Wat 
niet gemakkelijk is. Neem alleen maar het leren 
van de moeilijke Nederlandse taal; het wennen 
aan de voor hen vreemde gewoontes; het koude 
kikkerlandje en de open, maar vaak directe manier 
van spreken. Dat Nederland een missieland 
genoemd kan worden is niet alleen omdat er steeds 

Wie zijn wij en wat doen wij hier
Niet jullie hebben mij uitgekozen, nee, ik heb 
jullie uitgekozen en de taak gegeven erop uit te 
gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend 
zijn, zegt Jezus.

Borstbeeld van Arnold 
Janssen bij het Heilig 
Hartklooster in Steyl
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minder priesters zijn, maar vooral ook omdat er 
steeds meer missionaire situaties zijn zoals zojuist 
beschreven, waarop wij als christenen een antwoord 
moeten vinden; situaties waarin wij de opdracht 
hebben om het Licht van het Evangelie te laten zien. 
Tegelijk hebben de missionarissen hulp nodig van 
leken. Dat kan bijvoorbeeld door hen taallessen 
te geven; door hen te steunen in hun pastorale 
en missionaire activiteiten; door samen met hen 
een participatiemodel te ontwikkelen etc. De SVD 
hoopt dat er binnen de parochies meer mensen zich 
interesseren om samen met deze missionarissen 
aan de toekomst verder te werken. Pater Klemens 
volgde in Nieuwegein een intensieve cursus klinisch 
pastorale vorming om niet alleen met de oren maar 
ook met het hart naar mensen te luisteren. Vooral 
zieken, ouderen, alleenstaanden. Daarnaast is hij 
actief als voorganger bij de Indonesische Katholieke 
Gemeenschap (elke 2 weken) en is hij sinds 2010 lid 
van de provinciale raad van de SVD-NEB provincie 
(NL/Belgie), die geleid wordt door de provinciaal 
pater Avin Kunnenkadan uit India.  

Binnen de Parochie de Vier Evangelisten is pater 
Klemens, als lid van het pastorale team primair 
verantwoordelijk voor de H. Pastoor van Ars en 
Maria van Eik en Duinen samen met diaken Jos 
van Adrichem. Elke dinsdag om 10.00 uur gaat hij 
voor in de H. Mis in Maria van Eik en Duinen, elke 
donderdag om 10.00 uur in de Ars, elke zaterdag om 
17.00 uur afwisselend in Maria van Eik en Duinen of 
de Ars. Op zondag draait hij mee in het rooster van 
het pastorale team.

Ineke Giezeman,  
met dank aan Bert Wooning, vice-provinciaal SVD

Ook de twee Haagse parochies – Maria Sterre der 
Zee en de Vier Evangelisten - trekken gezamenlijk 
weer op naar de grootste bedevaartplaats van Zuid 
Holland. Per bus en op de fiets doen zij dit nu voor 
het negende achtereenvolgende jaar. De bus zal 
vertrekken vanaf de Emmauskerk aan de Leyweg 
en de Sint-Jacobus in de Parkstraat.  De geestelijke 
leiding is in handen van parochievicaris Ad van der 
Helm, die de tocht per fiets zal maken. Ook in de 
bus gaat een geestelijk leider mee. Details over 
inschrijving zullen binnenkort  worden bekend 
gemaakt  door middel van websites en flyers die 
achter in de kerken te vinden zullen zijn.

De Nationale Bedevaart mag zich de laatste jaren 
in een toenemende belangstelling verheugen. Ook 
bij onze buren in het Westland is de belangstelling 
voor dit nationale evenement groeiende. De 
Bedevaartkerk in Brielle is de laatste jaren vol. Wij 
herdenken niet alleen de martelaren van Gorkum 
maar tevens drie martelaren van het naziregime 
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: de heilige 
Edith Stein, de zalige Karl Leisner en de zalige Titus 
Brandsma.

Voor informatie kunt u ook nu reeds bellen met:
Kees Nusteling (070-3063811) of  
Lore Olgers (070-3244118

De City-Brielle-Citybedevaart 2019

voor heel katholiek Den Haag (per 
fiets of met de bus) 
Van heinde en verre komen vele 
pelgrims op zaterdag 6 juli naar 
de Nationale Bedevaart in Brielle 
om de Martelaren van Gorcum te 
herdenken. 
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Nog langer terug was dat de enige mogelijkheid. 
En dat klinkt wel heel ouderwets, maar dat was 
toch ook wel handig. Juist doordat iets werd 
opgeschreven konden ideeën aan een groter publiek 
bekend worden, maar ook: ze werden bewaard. De 
afstanden waren moeilijk te overbruggen en mensen 
konden niet overal tegelijk zijn om hun boodschap 
door te geven. Als je zelf niet kon lezen was er wel 
iemand in de buurt die het bericht kon voorlezen; 
als je zelf niet kon schrijven was er wel iemand die al 
dan niet tegen betaling een brief voor je op papier 
zou willen zetten. 

Brieven moesten het doen en zo is er toch veel 
doorgekomen van wat de eerste christenen aan 
problemen doormaakten. Ze behandelen de grote 
vraagstukken waarmee de gemeenten te maken 
hadden. Wie mag wel meedoen, wat behouden we 
van het oude, hoe leven we zo goed mogelijk? De 
briefschrijvers maakten lange reizen, zeker geen 
vakantiereisjes. Ze deden hun best om hun geloof in 
Jezus uit te dragen, anderen daar enthousiast voor te 
maken en vooral trouw te blijven aan dat geloof. De 
briefschrijvers deden dat ondanks grote ontberingen 
en dreiging met grote bezieling! En dat werd door 
anderen opgepakt. Ze schreven de brieven over en 
vertelden er op hun beurt met bezieling over. Die 
brieven onder andere van Paulus en Petrus gaven 
antwoorden die ook vandaag de dag nog van belang 
zijn. Communicatie over de eeuwen heen. Brieven 
uit het verleden, die nu aankomen. Brieven die we 
lezen en herlezen, voorlezen en overwegen, brieven 
waar we nog steeds ons voordeel mee doen. Tekens 
van Leven: er wordt aan ons gedacht…

Gerard van Dijk

Af en toe rolt er weer een in de bus: een 
vakantiekaartje. Iemand die wij nog kennen stuurt 
een kaartje vanaf de plaats waar hij op vakantie 
is. Even weg van alle dagelijkse dingen. Een kort 
berichtje, ‘Hier is alles goed, veel zon, of regen’.. 
Het is leuk om zo’n bericht te ontvangen. Daarom 
verstuur ik ze ook bijna altijd. Tegenwoordig zijn we 
misschien iets minder fanatiek dan vroeger, maar 
toch... Net als vroeger zijn we vaak eerder terug 
dan de kaart is aangekomen. Maar het gaat toch 
om het signaal. Zo’n teken van leven, een beetje 
belangstelling dat is veel waard: er is aan je gedacht. 

Tegenwoordig is het niet 
moeilijk om contact te 
houden. Met een klein 
telefoontje heb je de 
wereld in je achterzak, of je 
handtas.  Dat liep vroeger 
niet altijd zo gemakkelijk. 
Mijn vader vertelde weleens 
over de smid, die had 
allemaal draden in de boom 
hangen en met heel veel 
techniek kreeg hij krakend 

geluid uit wat wij nu een speaker noemen. Heel het 
dorp kwam kijken, wat knap, die moderne techniek.. 
Onlangs, bij een bijeenkomst van de ‘Vrouwen van 
de Vier Evangelisten’ hoorden we het lied ‘Hallo 
Bandoeng..’ Een of twee minuten kon je spreken met 
je geliefde en dan was het gebeurd voor een lange 
periode. Maar dan had je ook écht met iemand 
gesproken. Goede of dierbare herinneringen, maar 
vluchtig. 

En dat was al een hele verbetering in de 
communicatie, want voor die tijd moest alles per 
telegram als het haast had en anders per brief. 

Oude brieven
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Hoe verder gaan na een ingrijpend verlies? 
Wilt u met lotgenoten uw ervaringen delen?
Eerder hebben we in 
een Spirit hierover 
bericht. Er is nog een 
aantal plaatsen vrij 
voor deelname aan de 
vier gespreksbijeen-
komsten rouw en 
verlies. Bij voldoende 
deelname starten 
deze bijeenkomsten 
in september op 
4 donderdagmiddagen 
in ‘t Praethuys, 
achter de kerk 
aan het Kamperfoelieplein 29. Achter de kerk 
loopt de 2e Verlengde Braamstraat. Tegenover 
nummer 8 staat ‘t Praethuys. Met ieder die zich 
aanmeldt, is  vooraf een kennismakingsgesprek met 
de twee begeleiders.

Aan deelname zijn  geen kosten verbonden. In 
overleg worden na het kennismakingsgesprek de 
data vastgesteld.

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met:

Ria Scholtes (070-3608691) of  
Tineke Hafkemeijer (06-15860523)

In de geloofs-
gemeenschap 
Maria van Eik en 
Duinen, wordt 
om de week een 
breiclubmiddag 
gehouden. Veel 
spullen die 
gemaakt worden 
gaan met Ria 
Schmitz mee 
naar Bangladesh. 
Zij schreef 
onderstaand 
bedankje: 

Lieve dames van de handwerkclub 
Maria van Eik en Duinen,  
U maakt erg mooie dingen waar wij in Bangladesh 
weer veel kinderen en moeders blij mee maken. 
U zag al de foto van het leuke meisje met haar 
mooie trui. Ik zag haar met een enorm gat in haar 
versleten shirtje en dacht gelijk: voor jou heb ik 
een supermooi truitje meegekregen van de dames 
van de breiclub. Ze was zo verlegen en stilletjes, 
heel ontroerend maar heeft nu in ieder geval een 
prachtige trui. Net als de andere kinderen. Dank u 
wel daarvoor. 

Omdat uw productie erg hoog is konden we dit keer 
niet alles meenemen. Recent heb ik een echtpaar 
ontmoet dat hulpgoederen inzamelt voor twee 
organisaties die hulp bieden in Oost-Europa. In 
mei gaat er weer een vrachtauto met een zending 
hulpgoederen. Daar heb ik gisteren een verzameling 
door u gebreide dekens en truitjes gebracht. Daar 
zullen ze ook zo welkom zijn. De organisaties 

Bedankje handwerkclub

"Verdriet kan anders worden als er mensen meedragen"
 Marinus van den Berg

Gespreksgroep Rouw en verlies 
(4 bijeenkomsten)

Op weg

zijn: Oost Europa zending, die arme gezinnen 
bezoekt en een opvangcentrum voor kinderen in 
de sloppenwijk van Tirana, in Albanië. In Oekraïne 
brengen ze goederen en voedselpakketten bij arme 
gezinnen en de Stichting Jozua ondersteunt arme 
gezinnen in Hongarije en Roemenië. Het is daar 
vaak erg koud en er is niet genoeg stookhout. Uw 
heerlijke warme dekens zullen heel welkom zijn. 
Dit keer zag ik een nieuw dessins bij uw dekens, 
mooi gestreepte. Echt heel mooi, die gaan met mij 
mee naar Bangladesh samen met nog een paar 
geblokte dekens die we nog niet eerder mee konden 
nemen. U helpt veel kinderen en gezinnen met 
uw hartverwarmende breikunsten en prachtige 
producten. 

Dank u wel namens alle kinderen en moeders,  
Ria Schmitz, voorzitter Stichting PhySCI. 
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meeste katholieke kinderen komen uit Polen of uit 
Curaçao.

Laurentius Stichting
De school maakt onderdeel uit van de Laurentius 
Stichting, een katholiek schoolbestuur van 27 
scholen in Zuid-Holland voor basisonderwijs, een 
school voor speciaal basisonderwijs en een school 
voor praktijkonderwijs. De scholen bevinden zich 
overwegend in Delft. Vanuit de Stichting die in 
1997 werd opgericht, is er een werkgroep Identiteit 
met leden en coördinatoren werkzaam op alle 
aangesloten scholen. Op de Petrus Dondersschool is 
de heer Gielesen coördinator Identiteit. Namens of 
vanuit de Stichting probeert hij samen met collegae 
invulling te geven aan de katholieke identiteit van de 
school.   

Katholieke identiteit
Hoe wordt invulling gegeven aan de katholieke 
identiteit van de school met een overgroot deel van 
leerlingen met een niet-katholieke achtergrond? 
Volgens de heer Gielesen zit het ‘m vooral in de 
waarden en normen die de school uitstraalt. "Vanuit 
een christelijke visie proberen wij de kinderen en 
ouders te benaderen. Voor de lessen godsdienst/
levensbeschouwing gebruiken wij methode 
Trefwoord. Maar niet elke leerkracht kan er goed 
mee uit de voeten. Met name leerkrachten die 
weinig tot geen affiniteit hebben met het christelijk 
geloof, hebben daarmee veel moeite. De methode 
bevat Bijbelverhalen die aansluiten bij Kerst en 
Pasen. Voorafgaand aan deze feesten besteden 
leerkrachten aandacht aan  Bijbelverhalen die 
hiermee te maken hebben. Daarnaast leren de 
kinderen toepasselijke liederen die dan bij het feest 
worden gezongen". 

Op de vraag wat er precies met 'katholieke 
gewoontes' wordt bedoeld zoals vermeld staat in 
de schoolgids geeft meneer Gielesen de volgende 
toelichting: "Ik denk dat het vooral gaat om hoe je 
met elkaar omgaat… Een katholieke gewoonte zou 
bijvoorbeeld kunnen zijn dat je bij tijd en wijle een 
kaarsje opsteekt. Dat gebeurde vorig jaar toen de 
vader van een Pools meisje plotseling stierf. Zelf was 

Achtergrond
De Petrus Dondersschool 
ligt aan de Ambachtgaarde 
5. De school is vernoemd 
naar Petrus Donders, die in 
1842 als missionaris 
vanuit Nederland 
naar Suriname 
vertrok. Peerke, 
zoals hij 
liefkozend werd 
genoemd, was in 
Tilburg geboren 
als zoon van een 
arme huiswever. 
In Suriname trad 
hij in bij de paters 
Redemptoristen. Hij heeft 27 jaar 
gewerkt op Batavia, een melaatsenkolonie aan de 
Coppename-rivier in Suriname. Dagelijks trok hij 
rond om zieken te bezoeken, hen te verzorgen, 
te bemoedigen, stervenden op hun dood voor te 
bereiden en doden te begraven. Peerke stierf op 
14 januari 1887 in eenzaamheid, na een acute 
nierontsteking.  
Hij werd door paus Johannes Paulus II op 23 mei 
1982 zalig verklaard.

De schooldirecteur is de heer Senne Donders, een 
ver familielid van Peerke. 

De school werd in de jaren zestig gebouwd. Het 
biedt onderwijs aan ongeveer 250 leerlingen. Veel 
kinderen hebben een Islamitische achtergrond. Het 
aantal katholieke kinderen is beduidend laag. De 

Katholiek onderwijs op 
R.K. basisschool Petrus Donders

In gesprek met Walter Gielesen, leerkracht en 
identiteit coördinator

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?
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In 2019 is het 175 jaar geleden dat  Bernadette 
Soubirous werd geboren en 140 jaar geleden dat ze 
overleed. Daarom gaan wij dit jaar ook vanuit Den 
Haag weer op bedevaart naar Lourdes. 

'Gelukkig de armen, voor jullie 
is het Koninkrijk van God' 

is het thema dat in 2019 centraal staat op deze 
plaats, die menig pelgrim als Gods Rijk op aarde 
ervaart. Laat de drukke bezigheden in het dagelijks 
bestaan even los en richt uw hoofd en hart op het 
geestelijk voedsel dat de ontmoeting met anderen 
en met dé Ander, onderweg en in dit mooie Maria-
bedevaartsoord u biedt.

Wees welkom op deze inspirerende 9-daagse reis 
van 18 t/m 26 september! 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :  
Cisca van der Sluijs  tel: 06-28327388

Cisca van der Sluijs 

ze niet praktiserend katholiek. Toen heb ik hier een 
soort van altaartje gemaakt, met een bosje bloemen 
erop en een kaars. Die mocht zij iedere ochtend 
aansteken. Dat heeft zij ongeveer 2 maanden 
gedaan. Vanaf mei, toen haar vader stierf tot aan het 
eind van het schooljaar. Ik heb er nog bij gevraagd: 
‘wil je nog een foto van papa erbij hebben?’ Dat 
wilde ze niet".

Met dit voorbeeld laat meneer Gielesen ook zien 
dat het niet vanzelfsprekend is om duiding te 
geven aan katholieke gewoontes. Dat hangt af 
van de vertrouwdheid van een leerkracht met het 
katholieke geloof. In de praktijk blijkt dat in de 
meeste gevallen niet zo te zijn.

Vreedzame school
Volgens meneer Gielesen sluiten sommige waarden 
die de school nastreeft eveneens goed aan bij 
de katholieke identiteit. Als voorbeeld noemt hij 
'verdraagzaamheid'. Maar ook de 'vreedzame school' 
die kinderen al heel vroeg bijbrengt hoe zij conflicten 
kunnen oplossen. Daarbij maakt de school gebruik 
van mediatoren: dat zijn leerlingen die bemiddelen 
bij ruzies op het schoolplein tussen medeleerlingen. 
Voor de vreedzame school geldt dat elk kind gezien 
en gehoord wordt. Kinderen gaan met elkaar in 
gesprek, leren hoe zij conflicten kunnen voorkomen 
('probeer eens in de huid van de ander te kruipen') 
en krijgen verantwoordelijkheden toegewezen. De 
school maakt gebruik van een 'praat-het-uit-poster'. 

Het moedigt aan tot gesprek als middel om 
conflicten op te lossen, iets dat niet vroeg genoeg 
geleerd kan worden. 

Duncan Wielzen, pastoraal werker

Bedevaart Lourdes 2019 
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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

za 1 jun 7e zondag van Pasen 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 2 jun 7e zondag van Pasen 

1e H. Communie
10.00 uur E Dernee Emmauskoor  

Heukensfeldt Jansen
za 8 jun Hoogfeest van Pinksteren 

A-Collecte Nederlandse 
Missionarissen

13.00 uur E Dernee Valiante 
met 2 musici

zo 9 jun Hoogfeest van Pinksteren 
A-Collecte Nederlandse 
Missionarissen

10.00 uur E Pex Emmauskoor 
Heukensfeldt Jansen

ma 10 jun 2e Pinksterdag 
Gezamenlijke viering ARS

10.30 uur E

za 15 jun H. Drie-eenheid 
Collecte Aandachtscentrum

13.00 uur E Hayon van Leeuwen 

zo 16 jun H. Drie-eenheid 
Collecte Aandachtscentrum

10.00 uur E Hayon Emmauskoor 

za 22 jun Sacramentsdag 13.00 uur E Hayon Valiante
zo 23 jun Sacramentsdag 10.00 uur E Hayon Emmauskoor
za 29 jun 13e zondag door het jaar 13.00 uur W&C Van Adrichem Wil van Leeuwen
zo 30 jun 13e zondag door het jaar 10.00 uur E v.d Geest Samenzang
za 6 jul 14e zondag door het jaar 13.00 uur E Hayon van Leeuwen
zo 7 jul 14e zondag door het jaar 10.00 uur E Hayon Samenzang 

Heukensfeldt Jansen
za 13 jul 15e zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee van Leeuwen
zo 14 jul 15e zondag door het jaar 10.00 uur E Dernee Samenzang 

Heukensfeldt Jansen
za 20 jul 16e zondag door het jaar 13.00 uur E Hayon Valiante
zo 21 jul 16e zondag door het jaar 10.00 uur W&C Wielzen Samenzang
za 27 jul 17e zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 28 jul 17e zondag door het jaar 10.00 uur W&C Kuhlmann Samenzang
za 3 aug 18e zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 4 aug 18e zondag door het jaar 10.00 uur E Dernee Samenzang 

Heukensfeldt Jansen
za 10 aug 19e zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 11 aug 19e zondag door het jaar 10.00 uur E Pex Samenzang 

Heukensfeldt Jansen
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do 15 aug Maria Tenhemelopneming 

Gezamenlijke viering in MED

10.00 uur 

19.00 uur

W&G 

E

The/Bleumer Gelegenheidskoor 
Heukensfeldt Jansen

za 17 aug 20e zondag door het jaar 13.00 uur E Hayon Valiante
zo 18 aug 20e zondag door het jaar 10.00 uur E Hayon Emmauskoor
za 24 aug 21e zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Valiante
zo 25 aug 21e zondag door het jaar 10.00 uur W&C Van Adrichem Emmauskoor 

Heukensfeldt Jansen
za 31 aug 22e zondag door het jaar 13.00 uur E Dernee Valiante 

2 musici
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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  1 jun  7e zondag van Pasen 17.00 uur E Hayon Cantor
zo   2 jun  7e zondag van Pasen 10.00 uur E Pex Cantor
za  8 jun Hoogfeest van Pinksteren 

A-Collecte Nederlandse 
Missionarissen

17.00 uur E Hayon Gezinskoor

zo  9 jun Hoogfeest van Pinksteren 
A-Collecte Nederlandse 
Missionarissen

10.00 uur E Groenewegen Deo Sacrum

ma 10 jun 2e Pinksterdag 
Gezamenlijke viering ARS

10.30 uur E

za  15 jun H. Drie-eenheid 
Collecte Aandachtscentrum

17.00 uur E Hayon Cantor

zo  16 jun H. Drie-eenheid 
Collecte Aandachtscentrum

10.00 uur W&C Wielzen Deo Sacrum

za  22 jun Sacramentsdag 17.00 uur E Hayon Gezinskoor
zo  23 jun Sacramentsdag 10.00 uur E Pex Cantorij
za  29 jun 13e zondag door het jaar 17.00 uur W&C Van Adrichem Cantor
zo  30 jun 13e zondag door het jaar 10.00 uur E Groenewegen Deo Sacrum
zo  7 jul 14e zondag door het jaar 10.00 uur E Groenewegen Cantor
zo  14 jul 15e zondag door het jaar 10.00 uur W&C Kuhlmann Deo Sacrum
zo  21 jul 16e zondag door het jaar 10.00 uur E Groenewegen Cantor
zo  28 jul 17e zondag door het jaar 10.00 uur E Hayon Deo Sacrum
za  3 aug 18e zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon Cantor
zo  4 aug 18e zondag door het jaar 10.00 uur W&C Kuhlmann Cantor
za  10 aug 19e zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon Samenzang
zo  11 aug 19e zondag door het jaar 10.00 uur E Hayon Deo Sacrum
do  15 aug Maria Tenhemelopneming 19.00 uur E Allen Deo Sacrum
za  17 aug 20e  zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon Cantor
zo  18 aug 20e  zondag door het jaar 10.00 uur E Groenewegen Cantor
za  24 aug 21e  zondag door het jaar MIVA 

collecte
17.00 uur E vd Geest Samenzang

zo  25 aug 21e  zondag door het jaar 
MIVA collecte

10.00 uur E Dernee Cantorij

za  31 aug 22e  zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon Cantor
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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 2 jun 7e zondag van Pasen 10.30 uur W&C Kuhlmann Gezinskoor
zo 9 jun Hoogfeest van Pinksteren 

A-Collecte Nederlandse 
Missionarissen

10.30 uur E Hayon Connection

ma 10 jun 2e Pinksterdag 10.30 uur E Allen Leo Hartman
zo 16 jun H. Drie-eenheid 

Collecte Aandachtscentrum
10.30 uur E Van de Geest Phoenix

zo 23 jun Sacramentsdag 10.30 uur  E Vervooren Parochiekoor 
zo 30 jun 13e zondag door het jaar 10.30 uur E Hayon Gaudete
za 06 jul 14e zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon
zo 07 jul 14e zondag door het jaar 10.30 uur W&C Van Adrichem ?
za 13 jul 15e zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon Gezinskoor
zo 14 jul 15e zondag door het jaar 10.30 uur E Vervooren Connection
za 20 jul 16e zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon
zo 21 jul 16e zondag door het jaar 10.30 uur W&C Kuhlmann Nico Vlasveld
za 27 jul 17e zondag door het jaar 17.00 uur E Hayon
zo 28 jul 17e zondag door het jaar 10.30 uur E Dernee Leo Hartman
zo 04 aug 18e zondag door het jaar 10.30 uur E Hayon/Vervooren Leo Hartman
zo 11 aug 19e zondag door het jaar 10.30 uur W&C Kuhlmann ?
do 15 aug Maria Tenhemelopneming 

Gezamenlijke viering in MED
19.00 uur E

zo 18 aug 20e zondag door het jaar 10.30 uur E Vervooren Nico Vlasveld
zo 25 aug 21e zondag door het jaar 

MIVA collecte
10.30 uur E Groenewegen Parochiekoor?
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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

zo 2-Jun 7e  zondag van Pasen 
Eerste Heilige Communie

10.30 uur E Hayon Titus Brandsmakoor

zo 9-Jun Hoogfeest van Pinksteren 
A-Collecte Nederlandse 
Missionarissen

10.30 uur E Dernee VocAnimo

ma 10-jun 2e  Pinksterdag 
Gezamenlijke viering ARS

10.30 uur E   

zo 16-jun H. Drie-eenheid 
Collecte Aandachtscentrum

10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor

zo 23-jun Sacramentsdag 10.30 uur W&C Kuhlmann Caritaskoor
zo 30-jun 13e  zondag door het jaar 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor
zo 7-jul 14e  zondag door het jaar 10.30 uur W&C Wielzen Caritaskoor
zo 14-jul 15e  zondag door het jaar 10.30 uur E Hayon Caritaskoor
zo 21-jul 16e  zondag door het jaar 10.30 uur E Hayon Caritaskoor
zo 28-jul 17e  zondag door het jaar 10.30 uur W&C Wielzen Caritaskoor
zo 4-aug 18e  zondag door het jaar 10.30 uur E Pex Caritaskoor
zo 11-aug 19e  zondag door het jaar 10.30 uur E Dernee Caritaskoor
do 15-aug Maria Tenhemelopneming 

Gezamenlijke viering in MED
19.00 uur E   

zo 18-aug 20e  zondag door het jaar 10.30 uur W&C Wielzen Caritaskoor
zo 25-aug 21e  zondag door het jaar 

MIVA collecte
10.30 uur E Pex Caritaskoor
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Haagse Gemeenschap van Kerken

Uitnodiging Keti Koti Gebedsviering

Maandag 1 juli 2019 
De herinnering aan de letsels, die door de koloniale geschiedenis zijn ontstaan,  

kan in het heden wonden helen en harten samen smeden.

Welkom aan de Keti Koti tafel voor een goed gesprek over wat ons met elkaar verbindt  
en uitdaagt tot een gezamenlijke toekomst. 

De vruchten van het gezamenlijk gesprek dragen wij in gebed, zang en dans op aan God,  
geïnspireerd door Zijn Wijsheid.

Haagse Gemeenschap van Kerken
Doe mee aan de hiervoor ingerichte Dialoogtafels onder het genot van hapjes en drankjes  

in de  Emmauskerk aan de Leyweg 930, Den Haag

Programma:

 17.30 uur: inloop
 18.00 uur: inleiding
 18.30 uur:  dialoogtafel
 20.00 uur: gebedsviering
 20.30 uur: muziek

"Not everything that is faced can be changed,  
but nothing can be changed until it is faced." 

        James Baldwin

"[...] niets kan worden veranderd  
als het niet onder ogen wordt gezien" 

Tot gemeenschap uitgenodigd

Op 1 juli 2019 herdenken wij de afschaffing van 
de slavernij in Suriname en op de voormalige 
Nederlandse Antillen, 156 jaar geleden. Keti koti, het 
Surinaams begrip vertaald met ‘gebroken ketenen’, 
symboliseert deze afschaffing. In een Keti koti 
gebedsviering staan wij stil bij de Wijsheid van God 
die mensen nodig hebben om ondanks verschillen 
en verleden een gemeenschap te vormen.  

Een wijsheid noodzakelijk voor een gezamenlijke 
toekomst. Daartoe nodigt de Haagse Gemeenschap 
van Kerken (HGK) van harte uit.

Voorafgaand aan de gebedsviering is een inleiding 
gevolgd door een dialoogtafel. Aan tafel eten en 
drinken wij samen en gaan wij met elkaar in gesprek 
over ons gedeeld verleden en verlangen naar 
een gezamenlijke toekomst. Voor informatie, zie 
hieronder.  

Duncan Wielzen



Sleutelservice
voor alle soorten huis- en autosleutels
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Tijdcollecte 2019

In het weekend van 15 en 16 juni aanstaande is 
het weer tijd voor onze jaarlijkse tijdcollecte. Door 
middel van de tijdcollecte doen we een beroep op u 
om op één van de daarvoor gereserveerde dagen in 
de komende oktobermaand u in te zetten voor een 
ander, door een karweitje voor iemand uit te voeren 
(praktische activiteit) of mee te helpen bij een 
spelletjes- of activiteitenmiddag of –avond (sociale 
activiteit). Uw keuze vult u op het tijdcollecte-
formulier in. Wanneer u wel iets zou willen doen, 
maar de gereserveerde dagen in oktober voor u niet 
uitkomen, dan kunt u dat ook aangeven. Misschien 
wilt u zelfs met enige regelmaat iets voor anderen 
doen. Ook dat is een optie die u op het tijdcollecte-
formulier kunt invullen.  

Net als vorig jaar bieden we u ook de mogelijkheid 
om aan te geven dat u zelf hulp van een ander 
kan gebruiken. Voorwaarde is wel dat u zelf niet in 
staat bent om het betreffende karwei uit te voeren 
of een vakman/-vrouw te betalen. De kosten voor 
materialen en eventueel benodigde gereedschappen 
draagt u in principe zelf. Als u graag iemand voor de 
gezelligheid bij u thuis ontvangt of samen met hem/
haar iets gezelligs wilt doen, kunt u dat ook op het 
tijdcollecte-formulier invullen. In hoeverre wij uw 
wensen in vervulling kunnen laten gaan, hangt af 
van het aantal parochianen dat zich aanmeldt om 

een activiteit uit te voeren. We laten u in ieder geval 
weten of het wel of niet doorgaat.    

In het weekend van 15 en 16 juni kunt u het 
ingevulde formulier in één van onze kerken 
inleveren. Mocht u dan vergeten zijn om het 
formulier mee te nemen, geen nood! Er zullen 
dan ook lege tijdcollecteformulieren in de kerken 
liggen. En tot en met 30 juni kunt u het formulier 
nog inleveren, voor of na de vieringen in de 
speciale ‘tijdcollectedoos’ of op werkdagen bij het 
secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Vergeet 
niet uw naam en contactgegevens duidelijk in te 
vullen. Wanneer u zich voor één van de dagdelen in 
oktober aanmeldt, noteer dat dan s.v.p. direct in uw 
agenda, zodat wij dan wel op u kunnen rekenen.   

Hopende op een goede tijdcollecte-oogst dank ik u 
alvast hartelijk voor uw actie en de tijd die u daaraan 
besteedt.

Diaken Jos van Adrichem
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Dit jaar zijn zowel de paaskaarsen voor de 
geloofsgemeenschappen als een aantal 
huispaaskaarsen gemaakt. Op zaterdag 16 maart zijn 
de paaskaarsen voor de geloofsgemeenschappen 
gemaakt. Doordat de datum van deze activiteit 
verschoven was, dreigde het nog even mis te lopen, 
maar gelukkig waren toch  vertegenwoordigers 
van al onze vier geloofsgemeenschappen op tijd 
aanwezig om aan het eind van de dag een mooie 
paaskaars gereed te hebben. Hoewel er een aantal 
symbolen op de kaars standaard zijn - zoals het 
kruis, de alpha en omega en het jaartal – hebben 
de creatievelingen van elke geloofsgemeenschap 
daar een eigen kleur en vorm aan gegeven en ook 
extra symbolen toegevoegd. Op de Paaskaars van de 
Emmausgemeenschap is bijvoorbeeld een wereldbol 
met een vredesduif te zien, en op die van de Maria 
van Eik en Duinen een regenboog. Op alle vier de 
paaskaarsen staan dit jaar vier ‘juichende’ menselijke 
gestalten in vier verschillende kleuren afgebeeld. 
Deze symboliseren de vier evangelisten en daarmee 
ook onze vier geloofsgemeenschappen, waarmee de 
kaars bij elke geloofsgemeenschap dus ook wijst op 
de onderlinge band van de gemeenschappen, op ons 
‘samen één parochie’ zijn. 

Zelf gemaakte paaskaarsen weer 
een succes

De paaskaarsen zijn dit jaar gemaakt door Christina 
en Patrick Mariadasan (Titus Brandsma), Riet 
Kerrebijn en Trix Bakker (Maria van Eik en Duinen), 
Marga van Leest en Jos Lampert (H. Pastoor van Ars) 
en Gerda Bronsteijn en Roza Kaat (Emmaus). 

Ook het maken van de huispaaskaarsen is als een 
bijzondere activiteit ervaren. Eerst stilstaan bij de 
symbolen op de paaskaars en vervolgens aan de 
slag om een persoonlijke huispaaskaars zien te 
maken. Voor de meesten was het werken met was 
een nieuwe ervaring en dus wel even iets anders 
dan bijvoorbeeld schilderen. Toen men eenmaal 
de slag te pakken had, kreeg men er plezier in en 
de resultaten mochten er zeker zijn. Maar deze 
dagen ging het niet alleen om het eindresultaat: de 
ontmoeting met elkaar, de bijzondere gesprekken 
en de gezellige en lekkere lunch werden door de 
deelnemers zeer gewaardeerd. 

Diaken Jos van Adrichem
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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 Kijkduin staat sinds 1969, dit jaar dus 50 jaar, de 
H. Pastoor van Ars kerk. Een uniek sacraal gebouw, 
ontworpen door Aldo van Eyck en sinds enige jaren 
gemeentelijk monument. De kerk trekt bezoekers, 
architecten en bouwkunde studenten vanuit de hele 
wereld. Tijdens de viering van de liturgie is de kerk, 
die geen kerk lijkt, het mooist. Maar ook op andere 
momenten bent u welkom. Zoals elke donderdag na 
de H. Mis van 10.00 uur en elke vrijdag na de H. Mis 
van 9.00 uur voor koffie en een praatje. 

Abdijdag H. Pastoor van Ars kerk, 
4 augustus 2019

Het tijdpad deze dag is:
10.30  H. Mis; pater F. Vervooren, ocd en 

pater K.Hayon, svd, mmv Leo Hartman 
aan het orgel 

12.00 uur  feestelijke lunch na de koffie

13.20 uur  muziek: duo Blanchesse: ‘watermusic’ 
(niet persé van Händel….)

13.45 uur Christiaan Steenbergen: ‘de religieuze 
betekenis van de architectuur van de 
Ars kerk’. 

14.30 uur vespers/getijdengebed

15.15 uur drankje/hapje

Aanmelden pastoorvanars@p4ev.nl; of tel 3257269; 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Ineke Giezeman

In het jaar dat de H. Pastoor van Ars kerk 50 jaar 
bestaat is het thema van deze 4e Abdijdag: 

'Architectuur als eye-opener voor de ziel'
Daarbij wordt aandacht besteed aan 
kerkarchitectuur als verbeeldingsweg naar het 
geheim van het leven (God). De eye-opener voltrekt 
zich door het naar binnengaan van de besloten 
ruimte van de ARS kerk. Zowel de OUTSIDE als de 
INSIDE architectuur van het gebouw komen aan de 
orde: Op welk (spiritueel en/of religieus) spoor zet 
deze architectuur ons?

Religieuze kunst dreigt steeds meer in de marge 
van de seculiere samenleving te verdwijnen. Hier is 
architectuur als kunstvorm dagelijks aanwezig.

Christiaan Steenbergen zal de religieuze betekenis 
van de Ars kerk toelichten. 

Daarbij komt niet alleen Aldo van Eyck, de architect, 
aan de orde, maar ook de ‘Bossche School’, 
gebaseerd op het gedachtegoed van Dom Hans van 
der Laan.

Tevens is er aandacht voor de zorg voor de natuur, 
onlangs vanuit religieuze motieven door paus 
Franciscus in ‘Laudato Si’ benadrukt.

De ARS staat dicht bij de ZEE. Wat betekent dat voor 
onze omgang met water: het aandachtspunt van de 
vastenactie 2019. Kan (nabijheid van) de ZEE ons 
bewegen tot een duurzamer levenswijze, die de Paus 
en onze kinderen van ons vragen?

In de muziekkeuze van deze Abdijdag zal het thema 
water centraal staan.

H. Pastoor van Ars kerk 1969-2019
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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 

Op zaterdag 15 juni van 21.00 - 22.30 uur wordt 
de architectuur van de kerk extra benadrukt door 
lichtinstallaties, binnen én buiten.

Op zondag 4 augustus 
gedenken we tijdens 
de 4e ‘abdijdag’ de 
naamgever van onze 
kerk: de heilige Johannes 
Marie Vianney, ofwel 
Pastoor van Ars (nabij 
Lyon): barmhartigheid 
was zijn kenmerk. 
Deze Abdijdag staat de 
religieuze betekenis van 
de architectuur van de 
Ars kerk centraal.      

Op 14 en15 september 
bent u welkom tijdens de open monumentendagen.

Op zaterdag 21 september staan de deuren open 
voor ‘parels van Loosduinen’, uiteraard met een 
traktatie (hapje/drankje). Aansluitend om 17.00 uur 
eucharistieviering, gevolgd door film en een broodje 
met soep. Op zaterdag 23 november is er na de 
eucharistieviering van 17.00 uur soep, een broodje 
en film.

Op 22 december (10.30 uur) komt de bisschop van 
Rotterdam, mgr van den Hende, samen met de 
gelovigen de eucharistie vieren, uit dankbaarheid 
voor deze 50 jaar. 

Bij het 25 jarig bestaan werd getwijfeld of de kerk 
de 50 jaar zou halen. Dankzij de inzet van circa 100 
vrijwilligers door de jaren heen, ook nu, dankzij 
geldelijke bijdragen van gelovigen én in krachtig 
geloof is dat toch mogelijk gebleken. Mede dankzij 
de inspiratie (bijna 30 jaar) van Pastoor Louis 
Berger (overleden op 7 juli 2017) en sinds 2012 in 

verbondenheid met de andere 3 kerken waarmee 
de Ars deel uitmaakt van de R.K. Parochie de 
Vier Evangelisten. Als u maandelijks digitaal de 
nieuwsbrief wilt ontvangen, waarin informatie over 
vieringen en activiteiten (onder andere rondom 
het 50 jarig bestaan), stuur dan een bericht aan: 
pastoorvanars@p4ev.nl. 

Ineke Giezeman


