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probeert verschillen ten gevolge van sociale,
culturele en godsdienstige achtergronden te
overbruggen.

Redactioneel
Vrede door ontmoeting,
ontmoeting voor de vrede
In deze editie van Spirit klinkt de oproep tot
vrede meerdere keren door. Vrede ontstaat,
waar mensen elkaar durven ontmoeten van
hart tot hart. Dan vallen verschillen in het
niet; althans, die worden minder belangrijk,
minder benadrukt. Het begint met het besluit
om op weg te gaan om elkaar te ontmoeten.
Over eigen grenzen heen durven stappen om
de ander te ontmoeten. Een daadwerkelijke
ontmoeting is dikwijls de eerste stap naar
vrede. In het Pastoraal Woord wordt het
‘op weg gaan’ belicht vanuit de positie van
verschillende groepen. Op weg gaan voor
vrede vraagt om ontmoeting over grenzen en
barrières heen.
Den Haag kent verschillende
vredesinitiatieven. De afgelopen jaren
zijn deze onder
aandacht van een steeds
groter publiek gebracht.
Behalve de aan de kerk
gelieerde initiatieven, zoals
de door PAX gesteunde
vredesweek, zijn er
ook niet kerkelijke.

Het Interreligieus Beraad Segbroek, een
co-operatieve cirkel van de wereldwijde
organisatie United Religions Initiative (URI)
probeert aan het grondvlak van de (Haagse)
samenleving verbinding tot stand te brengen
tussen mensen van allerlei achtergronden.
Al deze organisaties staat één doel voor ogen:
vrede dichterbij brengen op tastbare wijze.
Als een tegengeluid in een samenleving waar
standpunten gemakkelijk verharden. Waar

de

Sinds enkele
jaren rekent de
Vredesloop Den
Haag op een groeiend
aantal deelnemers. In
december 2017 werd het
Haags Vredesinitiatief (HVI)
opgericht. Deze organisatie
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Algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Adressen en secretariaten
Parochiesecretariaat R.K. Parochie de Vier Evangelisten:
Leyweg 930, 2545 GV Den Haag,
secretariaat open: maandag t/m vrijdag
9.00 uur - 12.30 uur,
tel 070-3080414,
email: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl
website:
www.rkparochiedevierevangelisten.nl
Emmaus: Leyweg 930, 2545 GV Den Haag,
secretariaat open: ma - wo - do 9.00 u-12.00 u,
tel 070-3665562, email: emmaus@rkparochiedevierevangelisten.nl
Maria van Eik en Duinen: Loosduinse Hoofdstraat 6, 2552 AJ Den Haag,
secretariaat open: ma-vrij: 9.30 u-12.30 u, tel 070-3979413
email: mariavaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl
H. Pastoor van Ars: Aaltje Noordewierstraat 4, 2551 GA Den Haag,
bereikbaarheid: ma-vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070-3257269
email: pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl
Titus Brandsma: Kamperfoeliestraat 279, 2563 KH Den Haag,
secretariaat open: ma, wo, vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070-3255675
email: titusbrandsma@rkparochiedevierevangelisten.nl

Pastoraal team

Pastoor Kees Dernee, Geloofsgemeenschap Emmaus
Pater Klemens Hayon, Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
Pastoraal werker Duncan Wielzen, Geloofsgemeenschap Titus Brandsma
Diaken Jos van Adrichem, Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Diaken Paul Kuhlmann, Geloofsgemeenschap Emmaus

Bestuur

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

Colofon

Email: redactie@
rkparochiedevierevangelisten.nl

Redactie:
Duncan Wielzen, pastor
Peter The
Peter Visser
Loek Ruijters
Ria van Dommelen
De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden tekst te weigeren of
in te korten
Kopij inzenden voor:
1 oktober 2019
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Yvonne Hartman, penningmeester
Henk-Jan Kok, 2e penningmeester
Ruud de Vreugd, lid

Rekeningnummers
Geloofsgemeenschap Emmaus
NL54 INGB 0000 5584 47 tnv Parochie Vier Evangelisten wijkkerk Emmaus
Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
NL90 INGB 0000 1148 00 tnv Parochie Maria van Eik en Duinen
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars
NL58 INGB 0002 3957 49 tnv penningmeester H. Pastoor van Ars
Geloofsgemeenschap Titus Brandsma
NL83 INGB 0003 2598 60 tnv Kerkbijdrage Titus Brandsma Parochie
PCI de vier evangelisten
NL57 INGB 0000 5192 05 tnv PCI de Vier Evangelisten

Spirit
mensen gereduceerd worden tot hun afkomst of
culturele identiteit. Vrede kijkt verder voorbij de
eigen horizon, reikt verder dan het bekende. Vrede
verbreedt, verbindt, verrijkt
en verdiept relaties tussen mensen. Het vredesfeest
2019 waarover u in deze Spirit leest draagt als
thema: “Vrede verbindt, over grenzen”. Bij dit feest
staat de ontmoeting centraal.
De geloofs- en ontmoetingsdag van 23 oktober,
waarover diaken Jos van Adrichem schrijft, wil
ontmoeting bevorderen over parochiegrenzen heen.
De Haagse parochies zijn geen concurrenten van
elkaar, maar zoeken wegen tot wederzijdse inspiratie
en (geloofs)verdieping. Die verdieping krijgt
eveneens gestalte via de Alpha cursus, waarover
u verder in dit blad leest. Mensen ontmoeten
elkaar, eten samen, leren van elkaars ervaring en
verkennen tot dan onbekende geloofsterreinen
uit het Christendom. Deze cursus verlegt grenzen,
te beginnen bij de eigen grenzen. Geloof kan op
bijzondere wijze de weg naar vrede banen. In het
hart van elke godsdienst ligt het verlangen naar
vrede. Daartoe worden gelovigen aangezet. ‘Ga op
weg, ontmoet elkaar, en maak zo vrede waar.’

Een cursus theologie
Heeft u zich altijd al eens wat meer willen verdiepen
in wat er allemaal in de Bijbel staat? Hoe is de
Bijbel eigenlijk tot stand gekomen en wat zijn de
geheimen in het Oude en Nieuwe Testament? Het is
een 3-jarige cursus en aan het einde van de cursus
ontvangt u een certificaat. Voor meer informatie
kunt u terecht:
https://www.protestantsekerk.nl/training/
theologische-vorming-voor-gemeenteleden-engeinteresseerden/
A. van Duijn

Namens de redactie,
Duncan Wielzen, pastoraal werker
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Weer aan de slag
Constantijn en
Christiaan Huygens
hadden een
levenslange band
met de Oranjes.
Ze werkten hard
en veel. Als
raadsheer van de
stadhouders van
Oranje en in hun
vrije tijd kundige
beoefenaars
van kunst en
wetenschap.
Als de drukte
en de politieke
woelingen van het Haagse leven te veel werden
trok Constantijn zich terug in de buitenplaats
Hofwijck. In die harmonische omgeving aan de
Vliet kon Constantijn Huygens en later zijn zoon,
even ontsnappen aan alle Haagse gedoe. De tuin
van de buitenplaats Hofwijck ligt er nog (weer)
bij zoals het origineel uit 1640. Vanuit de trein (en
achter de geluidsschermen van de A12) valt het
op, wanneer je Den Haag binnenkomt.
Juist aan de andere kant van de trein en de A12
ook aan de Vliet, maar zó niet te zien, ligt een flink
pand uit 1790. Hoewel ook rustig gelegen straalt
het activiteit uit, zo’n groot huis, daar moet veel
gebeuren. Heel geschikt voor grote feesten en
partijen, vooral géén rust. Echt zo’n huis waar je
niet heengaat om te ontsnappen aan de drukte van
alledag, nee, die haal je juist in huis. Een buitenhuis
op die plek was eerder in de 18de eeuw in handen
van een schipper. Hij gaf het de wat merkwaardige
naam “In de Wereldt is veel Gevaer”. Een boeiende
tekst, die je wellicht op het verkeerde been zet.
Waarschijnlijk wilde de schipper duidelijk maken dat
er in de wereld veel gevaar is, maar vooral dat er op
de Vliet, die langs zijn huis liep, veel werd gevaren.
Rond 1790 wordt het buitenhuis afgebroken en
verrijst er een nieuw, rechthoekig herenhuis. Het
wordt een deftig huis. De initialen van de eerste
eigenaren zijn nog zichtbaar in een gevelsteen. Vanaf
ongeveer 1830 wordt het huis op de buitenplaats
een kostschool. Jaren na het bouwen krijgt het huis
de oorspronkelijke naam “In de Wereldt is veel
Gevaer” terug en die naam is nog steeds te lezen.
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Het is goed en nodig, denk ik, om af en toe afstand
te nemen van de drukte van alledag. Een poosje
relativeren waar je mee bezig bent en heel andere
dingen doen. Het helpt als je dan ook uit je gewone
omgeving bent. Dat geeft ook de kans om weer eens
andere mensen te ontmoeten en frisse ideeën op te
doen. Velen hebben dat de afgelopen tijd dan ook
gedaan.
Nu de zomer op zijn einde loopt keren we terug
naar het dagelijkse leven. Opgeladen en vol goede
moed pakken we de gewone draad weer op. Kijken
met andere ogen naar de mensen om ons heen.

We hebben ‘De buitenplaats Hofwijck’ vredig
achtergelaten en zitten weer volop in ‘Het gevaer
in de wereld’, de drukte van alledag. Er moet veel
gebeuren, vooral geen rust! Maar wél: ruimte om te
vieren met elkaar. Samen werken aan de kleine en
grote feesten en er iets moois van maken.
We kunnen er weer tegen!
Gerard van Dijk
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Aan het eind van het Matteüs evangelie zendt Jezus
zijn leerlingen uit met een bijzondere opdracht: “Ga
dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de
Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen
heb (Mat. 28,19-20a).” De leerlingen voegen de daad
bij het woord en gaan op weg. Een besluit dat tot
vandaag doorwerkt en weerklank vindt.

te helpen; in hun groei tot mensen die hun talenten
inzetten voor het koninkrijk van God. Die later een
eigen inbreng zullen hebben in de realisering en
het behoud van een samenleving waarin vrede
ieders deel wordt; waar ieder mens meetelt, gezien,
gehoord wordt. Dat legt op de schouders van ouders
en leerkrachten een enorme verantwoordelijkheid.
De in de negentiende eeuw geboren heilige Don
Bosco vatte deze verantwoordelijkheid kernachtig
samen: “Het begeleiden van jonge mensen de
toekomst in is het heiligste dat een mens in zijn of
haar leven kan doen.” Met deze opdracht gaan ook
ouders en leerkrachten op weg.

De Kerk voelt zich geroepen en gezonden om Gods
koninkrijk te verkondigen. In haar verkondiging legt
zij getuigenis af van deze evangelische opdracht.
Katholieken gaan krachtens hun doopsel en vormsel
op weg om het goede nieuws van het evangelie te
verkondigen in woord en daad. Dat gebeurt door
de concrete levenswijze waarin de vruchten van
de heilige Geest herkenbaar aanwezig zijn. In het
verrichten van goede daden, de toeleg op het gebed
en het vieren van de sacramenten.

Duncan Wielzen,
pastoraal werker

Pastoraal Woord
Ga op weg…

Net als voorgaande jaren valt de vredesweek aan
het begin van het schooljaar. Het thema dit jaar
luidt: “Vrede verbindt over grenzen”. Veel kinderen
op katholieke scholen zullen dagelijks het thema in
praktijk brengen. Ze krijgen te maken met kinderen
die afkomstig zijn uit gebieden buiten de eigen
landsgrenzen. Samen gaan zij op weg. Spelenderwijs,
maar niet zonder ernst.

Ook de katholieke school deelt in die zending van
de Kerk. In haar onderwijs richt zij zich “op de
vorming van de gehele menselijke persoon en op
wat een kind (fysiek, sociaal, ethisch en spiritueel)
ten goede komt, in relatie met zichzelf, de ander,
de wereld en met God.” Dat doet zij vanuit een
welbepaalde visie op de mens. Aan die visie liggen
Bijbelse uitgangspunten ten grondslag. Maar ook de
geschiedenis en traditie van de Kerk spelen hierbij
een rol. De mens is geschapen naar het beeld van
God. Elk mensenleven is daarom heilig en dient
geëerbiedigd te worden. Deze grote eerbied voor de
mens brengt een dubbele verantwoordelijkheid met
zich mee: oprechte zorg voor volwassenen in het
onderwijs (leraren, schoonmakers, conciërges) en
voor kinderen. Ieder mens is immers geroepen “om
in vrijheid en liefde verantwoordelijkheid te dragen
en zorg te hebben voor zichzelf, voor anderen, voor
de schepping en voor het leven als zodanig.” Daarom
staat het katholiek onderwijs voor dienst aan de
samenleving en wil ze leerlingen voorbereiden op
een actieve bijdrage aan de vrede en gerechtigheid
in de samenleving.
Aan het begin van een nieuw schooljaar mogen veel
kinderen de zegen in de kerk ontvangen om ook op
weg te gaan. Met Gods zegen gaan zij op weg, een
nieuw schooljaar tegemoet. De juffen en meesters
staan voor de uitdaging deze kinderen verder op weg
5
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Bezinningsweekend In de Priorij De
Essenburgh te Hierden

Van vrijdag 21 juni tot en met zondag 23 juni
waren wij met 12 deelnemers uit de
4 geloofsgemeenschappen van de Vier Evangelisten
te gast bij de Norbertijnen te Hierden. De
Norbertijnen vestigden zich in 1950 op het
landgoed 'de Essenburgh' in Hierden. In 1992
volgde 'Mariëngaard', een gemeenschap van
vrouwen‑Norbertijnen. Ik vind het een unieke
combinatie, dat op het landgoed zowel de
mannen‑Norbertijnen als de vrouwen-Norbertijnen
gevestigd zijn. Bij alle diensten in de kapel:
ochtendgebed, middaggebed, avondgebed en
de dagelijkse eucharistieviering waren de paters,
de broeders en de zusters aanwezig. Ieder heeft
daarbij een eigen inbreng. Ook wij mochten aan
alle vieringen deelnemen; we mochten zelfs
rondom het altaar plaatsnemen en de dagelijkse
psalmen meezingen. Dat gaf een goed gevoel. De
Norbertijnen zelf waardeerden ook onze deelname
en betrokkenheid. Broeder Rob gaf nog een korte
uitleg in de kapel, vooral
bij het bijzondere kruis
waar de symbolen van
de vier evangelisten
in verwerkt zijn. De
eucharistieviering op
zondag, Sacramentsdag,
vonden wij bijzonder
mooi. Jos mocht daarbij
als diaken deelnemen
door het voorlezen
van de lezing en het
assisteren aan het altaar.
In ons eigen
onderkomen "de
boerderij" konden wij
voor ons eigen eten
zorgen en onze eigen
6

bezinningsbijeenkomsten houden. En slapen!
Het 'rode-draad thema' van het weekend was
'roepingen' en sloot als zodanig aan bij het
jaarthema van ons bisdom (Rotterdam). Bij 'roeping'
denken we misschien al snel aan roeping tot een
kerkelijk ambt of religieus, maar er zijn vele andere
levensinvullingen die we als roeping kunnen
beschouwen. Met verschillende sub thema's hebben
wij geprobeerd uit te zoeken hoe wij met onze eigen
roeping in de kerk en in de geloofsgemeenschap
bezig zijn. Maar ook de roeping in ons eigen leven in
werk en gezin.
De inbreng van alle deelnemers bij de diepgaande
gesprekken over de thema's was heel waardevol.
We hebben veel van elkaar gehoord en geleerd,
daardoor hebben we elkaar ook beter leren kennen.
Ook een wandeling in de omgeving droeg daar
aan bij. In groepjes van twee of drie vonden hele
openhartige gesprekken plaats.
Onderweg kwam ons groepje een bankje tegen
met daarop de toepasselijke tekst 'Zeg het me
maar'. Daar moest natuurlijk even een foto van
worden gemaakt. Ook de momenten van rust
in het programma deden ons goed. Dankzij de
goede inkopen van Corrie en Jos kon Jos heerlijke
maaltijden bereiden, en in de avond genoten we van
de gezellige uurtjes.
Ik vond het een heel fijn weekend en ik wil iedereen,
die zich hiervoor heeft ingezet heel hartelijk
bedanken.
Clea van der Togt.

Spirit
Noot van de organisatoren:

Er zijn voornemens om in 2020 weer
bezinningsdagen in de Essenburgh
in Hierden te organiseren. Meerdere
deelnemers van het afgelopen
bezinningsweekend hebben gevraagd
of het dan enkele dagen meer dan
een weekend kan zijn, om nog meer
van de kloostersfeer, de rust en de
mooie omgeving te kunnen genieten.
Dus wie weet wordt het volgend jaar
wel een bezinnings-vijfdaagse. Bent u
geïnteresseerd om mee te gaan, laat
het dan alvast weten bij het secretariaat
van uw geloofsgemeenschap en laat
daar uw mailadres of telefoonnummer
achter. U ontvangt dan, zodra deze
beschikbaar is, informatie over de
bezinningsdagen 2020.
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Geloofs- en ontmoetingsdag
RK Den Haag.
Kijkt u ook weer uit naar de geloofs- en
ontmoetingsdag, georganiseerd door en voor
de twee RK-parochies in Den Haag? Woensdag
23 oktober aanstaande bent u van harte welkom
op deze jaarlijks terugkerende feestelijke
dag. Een dag voor iedereen die waarde hecht
aan ontmoeting met andere katholieken en
bemoediging in het geloof. Een dag waarop we
samen vieren dat we katholiek zijn.
Aan deze dag hebben we het thema 'Jij bent
geroepen' gegeven, waarmee we aansluiten bij het
jaarthema van ons bisdom. Bisschop van den Hende
heeft immers eind 2018 dit kerkelijk jaar tot het
jaar van de roepingen uitgeroepen. Bij het woord
'roeping' denken we al snel aan de roeping tot
priester, diaken of religieus, maar ieder van ons heeft
een roeping. Het is goed om daar op onze geloofsen ontmoetingsdag meer dan anders bij stil te staan.
Het programma van deze dag is gericht op
65-plussers, maar iedereen die gelegenheid en
zin heeft om deze dag mee te vieren, is van harte
welkom.
De geloofs- en ontmoetingsdag vindt plaats in de
Emmauskerk, Leyweg 930, 2545 GV Den Haag.
Vanaf 9.30 uur ontvangen wij u daar graag. Om
10.15 uur begint het programma met een feestelijke
eucharistieviering, waarin pastores van beide
parochies voorgaan en een gelegenheidskoor
zingt. Na de viering staat koffie of thee met iets
lekkers voor u klaar en is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten. Aansluitend zal de lunch plaatsvinden,
waarna u een ontspannend programma wordt
aangeboden. Na het Marialof zal de geloofs- en
ontmoetingsdag worden afgesloten met een gezellig
drankje.
Voor deelname hoeft u geen entree te betalen. Wel
wordt u die dag gevraagd om een financiële gift, ten
behoeve van de onkosten.
Wanneer u aan de geloofs- en ontmoetingsdag wilt
deelnemen, meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 18
oktober a.s. aan bij het parochiesecretariaat: cps@
p4ev.nl of 070-3080414.
Voor de geloofs- en ontmoetingsdag op woensdag
23 oktober aanstaande zijn we op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die één of meer van de
volgende taken kunnen/willen uitvoeren:
8

•

Praktische werkzaamheden, zoals vooraf en/
of achteraf versjouwen van tafels en stoelen,
broodjes smeren, uitserveren, afruimen en
afwassen.

•

Meezingen in het gelegenheidskoor tijdens de
eucharistieviering in de ochtend.

•

Gastvrouw/gastheer zijn, dat wil zeggen het
begeleiden van gasten gedurende de dag. Dit
houdt in: begeleiding bij het verplaatsen tussen
de verschillende programma onderdelen, het
bieden van een helpende hand aan gasten met
een fysieke beperking en het gaande houden van
het gesprek aan tafel.

Wanneer u zich op deze dag als vrijwilliger wil
inzetten, meldt u zich dan uiterlijk 2 oktober a.s. aan
bij het centraal parochiesecretariaat: cps@p4ev.nl of
070-3080414. Geef duidelijk aan welke taak of taken
u wil uitvoeren (hulp bij praktische werkzaamheden,
meezingen in het koor en/of gastvrouw/gastheer
zijn) en geef ook uw contactgegevens door, zodat wij
contact met u kunnen opnemen.
Het organisatiecomité:
Lore Olgers
Gerda Bronsteijn
Joke Borsboom
Henk van Zoelen, diaken en
Jos van Adrichem, diaken

Spirit

Spirituele strandwandeling
Donderdagmiddag 27 juni stonden 5 parochianen bij
de Pastoor van Arskerk te wachten in de zomerzon,
vol verwachting om mee te doen aan de spirituele
strandwandeling, begeleid door de twee diakens
van de parochie. De start vond in de kerk plaats
met een korte 'gebedsviering'. We openden met
het aansteken van een kaars en het lied 'Looft de
Heer, al wat gemaakt is'. Na een gebed keken we
naar een korte video waarin de zandtovenaar een
tekening van zand maakte bij een vrije vertaling
van psalm 139 (zie de tekst hiernaast), die op de
video werd voorgelezen. We lieten daarna de
tekst van de psalm tot ons doordringen, kregen
deze ook op papier mee en wandelden vervolgens
naar Kijkduin. Op het strand liepen we een groot
deel in stilte langs de branding om de psalmtekst
voor onszelf te overwegen. Als laatste gingen we
er twee aan twee over in gesprek. Dat was wel
lastig, omdat er een harde wind stond en je bijna
niet boven het geluid van de wind en de golven uit
kon komen. Teruggekomen bij Kijkduin hebben we
samen op de boulevard nog een hapje gegeten en
onze ervaringen uitgewisseld. Deze waren positief.
Het is heel waardevol om in de natuur stil te staan
bij de grootheid van God en zijn schepping en zijn
persoonlijke relatie met ieder van ons.

Naar psalm 139
U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn
bestaan.
Wonderbaarlijk is wat U gemaakt heeft.
Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel.
Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor U geen geheim.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin.
Alles werd in uw boekrol opgetekend.
Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
Heer, U kent mij, U doorgrondt mij.
U weet het als ik zit of sta, U doorziet van ver mijn
gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op.
Met al mijn wegen bent U vertrouwd.
Geen woord ligt op mijn tong of U kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren.
U legt uw hand op mij.
Wonderlijk, zoals U mij kent. Het gaat mijn begrip te
boven.
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen?
Hoe aan uw blikken ontkomen?
Hoe rijk zijn uw gedachten, God?
Hoe eindeloos in aantal?
Ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.
Jos van Adrichem, diaken
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Vormelingen 2019

Op zondag 19 mei 2019 zijn 19 jongeren gevormd
door Vicaris van Deelen in de Emmauskerk. De
Vicaris vertelde over de bewuste keuze, die zij nu
maakten in hun geloof en dat wij mogen weten, dat
God er altijd voor ons is.
Verder had hij het over de kracht, die uitgaat van
dit sacrament. Zo zijn er de gaven van de Geest:
wijsheid, inzicht, raad, sterkte, vroomheid, liefde en
eerbied. En zo gesterkt door deze gaven, worden de
vormelingen gezonden de boodschap van Jezus uit
te dragen.
Veel familie en parochianen waren aanwezig bij
deze feestelijke viering, waarbij de vormelingen
actief betrokken waren. We hebben genoten van de
muzikale bijdrage van het koor Connection en de
vormelingen hebben zelf ook 2 liedjes enthousiast
meegezongen.
Vol van de Geest ging eenieder huiswaarts.

Aanmelding voor nieuwe groep
vormelingen
Zit uw kind in groep 7 of groep 8 en wil hij/zij het
Sacrament van het Vormsel ontvangen? Dan kunt u
uw kind aanmelden om mee te doen aan de nieuwe
vormselvoorbereiding, die na de zomervakantie
2019 van start gaat.
In de voorbereiding gebruiken we het project
‘Vormselkracht’. Hierin is de Heilige Geest, als Helper
een centraal thema.
Stuur om aan te melden een mail naar het CPS:
cps@rkparchochiedevierevangelisten.nl of bel
telefoon 070-3080414 (maandag t/m vrijdag van
9:00 uur -12:30 uur).
Voor meer informatie kunt u mailen naar Engeline
van der Ark: engelinevdark@gmail.com
Groeten,
Engeline
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Vredesfeest 2019

Het Vredesfeest 2019 vindt plaats op zondag
29 september 2019 van 13.00 tot 16.00 uur
in het Stadsklooster Broeders van Maastricht,
Westeinde 101.
Bij het Vredesfeest staat ontmoeting centraal. We
denken dit te bereiken via een interreligieus en
intercultureel programma voor iedereen, dus voor
jong en oud.
Het Vredesfeest kan ons dichter bij elkaar brengen.
We willen elkaar ontmoeten. En zo overeenkomsten
bij elkaar ontdekken.
Vier met ons het Vredesfeest als afsluiting van de
Haagse Vredesweek.

Uit het programma:
12.30 uur:

Inloop (koffie/thee) en infomarkt,
muzikaal voorprogramma

13.00 uur:

Opening met vredesboodschap

13.05 uur:

Optredens van verschillende
deelnemende groepen.

14.50 uur:

Afsluiting

15.00 - 16.00 uur: Gezellig samenzijn met catering
en infomarkt
Arnim van Oorschot

Er zijn muziek- en dansoptredens en kinderactiviteiten.
Kerken, moskeeën, tempels en andere religieuze en
maatschappelijke organisaties werken samen aan dit
feest.
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Liturgisch rooster Emmaus
wijzigingen voorbehouden

woensdag:

10.00 uur

Eucharistieviering

Zaterdag:

13.00 uur

Eucharistieviering

Zondag:

10.00 uur

Eucharistieviering

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

Datum

Bijzonderheden

Tijdstip

zo

1 sep

22e zondag door het jaar

10.00 uur

za

7 sep

zo

8 sep

23e zondag door het jaar
Ziekenzalving
23e zondag door het jaar

za
zo

14 sep
15 sep

za

21 sep

zo

22 sep

za
zo

28 sep
29 sep

za
zo

Voorganger

Koor

E

Hayon

14.00 uur

E

Dernee

Samenzang
Heukensfeldt Jansen
Valiante

10.00 uur

E

Pex

24e zondag door het jaar
24e zondag door het jaar

13.00 uur
10.00 uur

E
E

25e zondag door het jaar
Vredesweek collecte
25e zondag door het jaar
Vredesweek collecte
26e zondag door het jaar
26e zondag door het jaar
Kinderzegen

13.00 uur

5 okt
6 okt

za
zo
za

12 okt
13 okt
19 okt

zo

20 okt

wo
za
zo

23 okt
26 okt
27 okt

za

2 nov

zo
za

12

type

Hayon
Hayon/
Van Adrichem
W&C Wielzen

Samenzang
Heukensfeldt Jansen
Valiante
Emmauskoor
Heukensfeldt Jansen
Valiante

10.00 uur

E

Hayon

Emmauskoor??

13.00 uur
10.00 uur

E
E

Dernee
Dernee

27e zondag door het jaar
27e zondag door het jaar

13.00 uur
10.00 uur

E
E

Dernee
Pex

28e zondag door het jaar
28e zondag door het jaar
29e zondag door het jaar
Wereldmissiedag, A-collecte
29e zondag door het jaar
Wereldmissiedag, A-collecte
Geloofs- en Ontmoetingsdag
30e zondag door het jaar
30e zondag door het jaar

13.00 uur
10.00 uur
13.00 uur

E
E
E

Dernee
Hayon
Hayon

Valiante
Gelegenheidskoor
Van der Geest
OF kinderkoor
Valiante
Samenzang
Heukensfeldt Jansen
Valiante
Koor Cantate Domino
Valiante

10.00 uur

W&C Wielzen

10.00 uur
13.00 uur
10.00 uur

E
E
E

Dernee
Dernee
Dernee

13.00 uur

E

Dernee

3 nov

31e zondag door het jaar
Allerzielen
31e zondag door het jaar

10.00 uur

E

Hayon

9 nov

32e zondag door het jaar

13.00 uur

E

Dernee

Cantorij
Vis
Emmauskoor André Vis
Valiante
Emmauskoor
Van der Geest
Valiante
Samenzang
Heukensfeldt Jansen
Valiante
2 musici

Spirit
zo

10 nov

32e zondag door het jaar

10.00 uur

E

Pex

za

16 nov

13.00 uur

E

Hayon

zo

17 nov

10.00 uur

E

Hayon

God's singing Generation

za

23 nov

13.00 uur

E

Dernee

Valiante

zo

24 nov

10.00 uur

E

Allen

Alle koren
Vis

za

30 nov

33e zondag door het jaar
Collecte Diakonie
33e zondag door het jaar
Collecte Diakonie
Christus Koning
Jongeren collecte
Christus Koning
Jongeren collecte
1e zondag van de Advent
Start adventsactie

Emmauskoor
Heukensfeldt Jansen
Valiante

13.00 uur

E

Dernee

Eten, ontmoeten, praten, lachen, luisteren en leren
De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof.
De cursus is vrijblijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je

… meer wilt weten over het christelijk geloof
… wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
… nieuwe mensen wilt ontmoeten
… je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Ben je geïnteresseerd in de Alpha-cursus?

Kom op donderdagavond 19 september a.s. vrijblijvend kennis maken. Vanaf 18.30 uur
ben je van harte welkom in de pastorie, Loosduinse Hoofdstraat 6. Om 18.45 uur begint de
maaltijd. Vergeet niet je vooraf aan te melden en geef dan tevens door waar we, ten aanzien
van je voeding, eventueel rekening mee moeten houden. Die avond beslis je of je ook de
daaropvolgende donderdagavonden deelneemt. Ook een weekend (waarschijnlijk vrijdagavond
25 tot en met zaterdagmiddag 26 oktober) maakt deel uit van de Alpha-cursus.
Aanmelden/meer informatie: Centraal Parochie Secretariaat cps@p4ev.nl of 0703080414
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Liturgisch rooster Maria van Eik en Duinen
wijzigingen voorbehouden

Dinsdag:

10.00 uur

Eucharistieviering

Zaterdag:

17.00 uur

Eucharistieviering in de even maanden

Zondag:

10.00 uur

Eucharistieviering

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

Datum

Bijzonderheden

Tijdstip

zo
zo

1 sep
8 sep

10.00 uur
10.00 uur

zo
zo
zo
za
zo
za
zo
za
zo
za
zo
vr
za

15 sep
22 sep
29 sep
5 okt
6 okt
12 okt
13 okt
19 okt
20 okt
26 okt
27 okt
1 nov
2 nov

zo
zo
zo
zo

3 nov
10 nov
17 nov
24 nov

22e zondag door het jaar
23e zondag door het jaar
Ziekenzalving
24e zondag door het jaar
25e zondag door het jaar
26e zondag door het jaar
27e zondag door het jaar
27e zondag door het jaar
28e zondag door het jaar
28e zondag door het jaar
29e zondag door het jaar
29e zondag door het jaar
30e zondag door het jaar
30e zondag door het jaar
Allerheiligen
31e zondag door het jaar
Allerzielen
aansluitend Allerzielen in
het Licht op de begraafplaats
St. Jozef.
31e zondag door het jaar
32e zondag door het jaar
33e zondag door het jaar
Christus Koning
Gezamenlijke viering Emmaus
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Type

Voorganger

Koor

E
E

Pex
Hayon

Gezinskoor
Deo Sacrum

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
17.00 uur
10.00 uur
17.00 uur
10.00 uur
17.00 uur
10.00 uur
17.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

E
E
W&C
E
E
E
W&C
E
E
E
E
E
E

Groenewegen
Pex
Van Adrichem
Hayon
Hayon
Hayon
Van Adrichem
Hayon
Groenewegen
Hayon
Pex
Hayon
Hayon

Cantorij
Deo Sacrum
Herenkoor
m.m.v. cantor
m.m.v. cantor
Gezinskoor
Connection
m.m.v. cantor
Gezinskoor
Gezinskoor
Deo Sacrum
Cantorij
Deo Sacrum

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

W&C Kuhlmann
E
Dernee
E
Groenewegen

m.m.v. cantor
Deo Sacrum
Cantor

Spirit

Liturgisch rooster Pastoor van Ars
wijzigingen voorbehouden

Donderdag: 10.00 uur

Eucharistieviering

Vrijdag:

09.00 uur

Eucharistieviering

Zaterdag:

17.00 uur

Eucharistieviering in de oneven maanden

Zondag:

10.30 uur

Eucharistieviering

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

Datum

Bijzonderheden

Tijd

TYPE Voorganger

Koor

zo
za
zo
za
zo

1 sep
7 sep
8 sep
14 sep
15 sep

10.30 uur
17.00 uur
10.30 uur
17.00 uur
10.30 uur

E
E
W&C
E
E

Filipijns koor

za

21 sep

17.00 uur

E

Hayon

zo

22 sep

10.30 uur

E

Vervooren

Parochiekoor

za
zo

28 sep
29 sep

17.00 uur
10.30 uur

E
E

Hayon
Hayon

Gezinskoor
Gaudete

zo
zo
zo

6 okt
13 okt
20 okt

zo
za

27 okt
2 nov

zo
za
zo
za

3 nov
9 nov
10 nov
16 nov

zo

17 nov

za

23 nov

zo

24 nov

za

30 nov

22e zondag door het jaar
23e zondag door het jaar
23e zondag door het jaar
24e zondag door het jaar
24e zondag door het jaar
Ziekenzalving
25e zondag door het jaar
Vredesweek collecte
25e zondag door het jaar
Vredesweek collecte
26e zondag door het jaar
26e zondag door het jaar
kerkproeverij
27e zondag door het jaar
28e zondag door het jaar
29e zondag door het jaar
Wereldmissiedag A-collecte
30e zondag door het jaar
31e zondag door het jaar
Allerzielen
31e zondag door het jaar
32e zondag door het jaar
32e zondag door het jaar
33e zondag door het jaar
Diaconie Collecte
33e zondag door het jaar
Diaconie Collecte
Christus Koning Jongeren
Collecte
Christus Koning
Gezamenlijke viering Emmaus
Jongeren Collecte
1e zondag van de Advent
Start adventsactie

10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur

Dernee
Hayon
Van Adrichem
Hayon
Vervooren

W&C Van Adrichem
E
Dernee
E
Vervooren

Connection
Gezinskoor
Phoenix

Kinderkoor Alle 4
Pm
Phoenix

10.30 uur
10.30 uur

E
E

Hayon
Hayon

Parochiekoor

10.30 uur
17.00 uur
10.30 uur
17.00 uur

E
E
E
E

Vervooren
Hayon
Hayon
Hayon

Phoenix
Gezinskoor
Connection

W&C Kuhlmann

Gezinskoor

10.30 uur
17.00 uur

E

Hayon

17.00 uur

E

Hayon

Gezinskoor
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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

zo
zo
zo

1 Sep
8 Sep
15 sep

10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur

W&C Wielzen
E
Dernee
E
Pex

Titus Brandsmakoor
VocAnimo
Titus Brandsmakoor

zo

22 sep

10.30 uur

W&G Wielzen/Nijveld

Caritaskoor/Schola

zo
zo
zo
zo
zo
vr
za

29 sep
6 okt
13 okt
20 okt
27 okt
1 nov
2 nov

10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.00 uur
19.00 uur

E
E
E
E
W&C
E
W&G

Titus Brandsmakoor
Titus Brandsmakoor
Deo Sacrum
VocAnimo
Caritaskoor
Titus Brandsmakoor

zo
zo
zo
zo

3 nov
10 nov
17 nov
24 nov

22e zondag door het jaar
23e zondag door het jaar
24e zondag door het jaar
Ziekenzalving
25e zondag door het jaar
Oecumenische viering
26e zondag door het jaar
27e zondag door het jaar
28e zondag door het jaar
29e zondag door het jaar
30e zondag door het jaar
Allerheiligen
31e zondag door het jaar
Allerzielen
31e zondag door het jaar
32e zondag door het jaar
33e zondag door het jaar
Christus Koning
Gezamenlijke viering Emmaus

10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur

E
Dernee
W&C Wielzen
E
Pex
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Voorganger

Pex
Dernee
Pex
Hayon
Kuhlmann
Pex
Scholtes

Koor

Titus Brandsmakoor
VocAnimo
Titus Brandsmakoor

Spirit

Eendaagse Bedevaart naar Heiloo
Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo in NoordHolland is de grootste Mariale bedevaartplaats
in Nederland. Vaak mogen wij ondervinden dat
de Heer zijn genade en bescherming verleent
door zijn gezegende Moeder, die in Heiloo wordt
vereerd als O.L.V. ter Nood, de Moeder die alle
noden en zorgen van de mensen kent. Zij hoort
elke stem, ook de zwakste.

Folders met inschrijfformulieren vindt u vanaf begin
augustus op onze website en in de parochiekerken.

Voor meer informatie of aanmelding:

kijk op onze website www.bedevaart.nl of
bel 070-3876701 of stuur een email naar
dehaagsebedevaarten@gmail.com
Ineke Huitema-Versteeg
secretaris Haagse Bedevaarten

Op woensdag 18 september is het mogelijk om
vanaf o.a. Den Haag, Rotterdam, LeidschendamVoorburg en Leiden naar dit Heiligdom op bedevaart
te gaan samen met de Haagse Bedevaarten. Op
deze bedevaart zal een eucharistieviering met
wijding van de bedevaartkaars plaatsvinden op het
Heiligdom. Na de lunch in Heiloo is er een plechtig
Lof in de St. Adelbertadbij in Egmond waarna ook
de gekochte devotionalia gezegend kunnen worden.
Na een diner in Haarlemmerliede is de verwachte
thuiskomst rond 21.00 uur. De kosten zijn € 69,per persoon, incl. vervoer, koffie met gebak, lunch,
diner, groepsverzekering en bedevaartkosten
(porto, drukwerk, stipendia e.d.). Kinderen tot
14 jaar kunnen gratis deelnemen aan de eendaagse
bedevaart mits een betalende volwassene hen
begeleidt.
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Sleutelservice
voor alle soorten huis- en autosleutels

Spirit

Lourdes 2019

Wees welkom op deze inspirerende 9-daagse reis van
18 t/m 26 september!
Voor meer info kan u contact opnemen met:
Bart van Leeuwen (06) 46 28 22 96
Cisca van der Sluijs (06) 28 32 73 88

2019 is het jaar dat 175 jaar geleden 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 Mariabedevaartsoord, u biedt.
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ConcertoValiante en koor Collegium Utrecht o.l.v. Dody Soetanto
voeren de eerste vier delen van het Weihnachtsoratorium uit.
Solisten:

Cally Youdell - sopraan
Erjan van der Velde - countertenor
Carlos López Negrín - tenor
Yuichi Sakai - bas

Zondag 8 december 2019,
Aanvang 16:00 uur,
Emmauskerk, Leyweg 930, 2545 CM, Den Haag.
Door de geboorte van Christus te vertalen in muziek heeft Bach met het Weinachtsoratorium een krachtig en
alom bekend werk gecomponeerd.
Door zijn krachtige, spirituele muziek wordt het publiek geïnspireerd.
De getalenteerde solisten zullen u in vervoering brengen door de uitvoering van de meeslepende aria’s,
duetten en koralen.
Het is een uitmuntende gelegenheid ter voorbereiding van de Kersttijd.
Leonardo Valiante, organist/pianist van VocAnimo en de vieringen van zaterdagmiddag in de Emmauskerk, is
het hart van het ensemble ConcertoValiante en mede door zijn motivatie zal dit oratorium in de Emmauskerk
uitgevoerd worden.
Kaarten kunnen al besteld worden via
concertovaliante@ziggo.nl of 06-23867050
20
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Van de werkgroep Diakonie
Op 15 mei 2019 mochten wij een cheque van
€ 2000,- ontvangen van de kringloopwinkel in
Wateringen voor de noodhulp in de Emmauskerk.
Elk jaar wordt de opbrengst van de kringloopwinkel
verdeeld en dit jaar mochten wij en anderen ons de
gelukkigen prijzen!
Ons project: elke dinsdag van 9.30 uur tot 12 uur
houden wij spreekuur voor mensen in nood, die
te weinig inkomsten hebben om rond te kunnen
komen en andere problemen hebben. Door giften
zoals kleding, huishoudelijke spullen, beddengoed,
gordijnen, schoenen, houdbaar voedsel etc. kunnen
wij vaak (ook families met kleine kinderen) hun
nood een beetje verlichten. Elke dinsdag wordt
er brood uitgedeeld en elke 1e dinsdag van de
maand reiken wij voedseltassen aan mensen die
daarvoor in aanmerking komen. Aangezien er op dit
moment veel mensen gebruik moeten maken van de
noodhulp zijn wij heel blij en dankbaar met deze gift.
Edeltroud Weichhold en Leo Vreeburg.

Dit is een noodoproep!
Beste medeparochianen.
Ik ben Leo Vreeburg en al ruim
20 jaar verzorg ik met mijn collega
Edeltraud Weichhold de noodhulp in de
Emmauskerk.
Mijn leeftijd van 82 jaar zit mij niet in de weg, maar
door omstandigheden kan ik geen auto meer rijden.
Mijn vraag: is er iemand in één van de 4 kerken die
het van mij over wil en kan nemen?
Het is enorm dankbaar werk en je komt met een
enorme verscheidenheid aan mensen in aanraking.
Als je, op wat voor manier dan ook, hulp kunt bieden
geeft dit veel voldoening.
Bent u nieuwsgierig geworden en heeft u tijd en zin,
neem dan contact met mij op.
Wij zullen u dan uitgebreid informeren waar we elke
week mee bezig zijn.
Ik hoop en bid dat het opgelost wordt!
Leo Vreeburg
Diaconie Emmauskerk
06 – 27 09 13 60
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'T WINKELTJE
voor al uw religieuze artikelen:
beelden, rozenkransen, devotiekaarsen, kaarsen voor
de doop, 1e H. Communnie, Vormsel, Huwelijk, pixus,
pillendoosjes, diverse kruizen met en zonder corpus,
gebedenboekjes, Gerarduskalender, medallions,
scapulieren, wijwaterbakjes.

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

staat hier uw
advertentie in de
volgende aflevering
van spirit?

Spirit

Volleybaltoernooi Inside Out
Op 19 mei was het dan eindelijk weer zover: tijd
voor het jaarlijkse RKJ volleybaltoernooi. In de
aanloop naar het toernooi hebben we zoveel
mogelijk samen getraind, zodat we op de grote
dag zelf goed op elkaar ingespeeld waren. Om half
twaalf vertrokken we vanaf de Emmauskerk naar
Leidschendam, de wagens volgeladen met spelers,
onze eigen supporters en natuurlijk een heleboel
enthousiasme. Eenmaal bij de sportzaal aangekomen
hadden we nog ruim de tijd om op te warmen,
tot we om kwart voor één onze eerste wedstrijd
speelden. Deze ging meteen erg goed: Team Inside
Out won glansrijk! Deze trend zette zich ook door
in de andere wedstrijden: van de vijf wedstrijden
die ons team in de poule heeft gespeeld, werden
er vier door ons gewonnen. Deze
fantastische resultaten maakten
ons tot winnaar van onze poule, en
daarmee waren we geplaatst voor de
finale.

Tijdens de finale liep de spanning hoog op: het
was zenuwslopend! Lange tijd ging het gelijk op.
Na het gebruikelijke kwartier, waren er zelfs nog
drie minuten extra tijd nodig om de uiteindelijke
winnaar te bepalen. In de allerlaatste seconde zagen
wij de bal aan de overkant van het net de grond
raken . Maar helaas besloot de scheidsrechter dat
de bal buiten het veld was geland. Met één punt
verschil hadden we nét niet gewonnen. Maar er was
hartstikke goed en sportief gespeeld en we hebben
samen een heel leuk, gezellig en actief toernooi
gehad!
Dit ontzettend geslaagde toernooi hebben we nog
afgesloten door met zijn allen lekker te gaan eten en
helaas was het toen alweer voorbij. Maar wie weet…
volgend jaar zullen we er weer staan, en gaan we
uiteraard weer voor de winst.
Namens Inside Out, Roos Verheijen
23

Spirit

Feestelijke eucharistieviering
met kinderzegen en aansluitend
theatervoorstelling 'Dwars
door de Bijbel'
Op zondag 29 september zijn alle
kinderen van de parochie van harte
uitgenodigd deel te nemen aan
een feestelijke eucharistieviering
waarin jullie een bijzondere zegen
zullen ontvangen. We vragen
daarbij om Gods zegenende en
behoedende nabijheid bij alle dingen
die jullie het nieuwe seizoen zullen doen, op
school, thuis en bij de sport-, muziek- en/
of hobbyvereniging. We doen als
parochie die zondag ook mee
aan de landelijke oecumenische
campagne 'Kerkproeverij', waarbij
we gasten van buiten laten proeven
aan onze manier van vieren in de kerk.
Neem daarom gerust je vrienden en/
of vriendinnen mee naar deze viering.
Zij zijn (niet alleen deze dag) meer dan
welkom!
De viering met kinderzegen vindt plaats in
de Emmauskerk (Leyweg 930) en begint om
10.00 uur. Na afloop drinken we samen koffie/
thee of limonade, terwijl verhalenverteller Kees
Posthumus het podium gereed maakt voor zijn
theatervoorstelling 'Dwars door de Bijbel'. Deze zal
rond 12.00 uur beginnen. Samen met Juul Beerda,
die voor de muzikale omlijsting zorgt, brengt hij
verhalen uit de Bijbel op een bijzondere manier, en
vaak met medewerking van het publiek, tot leven.
Rond 13.15 uur zal het programma zijn afgelopen.
De voorstelling is trouwens niet speciaal gericht op
kinderen, maar boeiend voor alle leeftijden! Kom
dus vooral met het hele gezin en neem ook opa's,
oma's, verdere familie en vrienden mee! De toegang
is gratis! Degenen die vorig jaar naar de voorstelling
van Kees Posthumus zijn geweest, hebben ervan
genoten. Laat dit cadeautje van de parochie dus niet
aan je voorbij gaan!
Jos van Adrichem.
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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

