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Redactioneel
Kerstmis anno 2019 verschilt nogal wat met
hoe het er vroeger uitzag. Nu kun je ook
niet verwachten dat Kerst door de eeuwen
heen hetzelfde blijft, maar je zou wel een
rode draad moeten ontdekken waardoor wij
kunnen zeggen dat 'onze' Kerst nog altijd
dezelfde boodschap uitdraagt. Dat er nog
altijd een link is met de oorsprong, de kern
van dit feest!
Eerlijk gezegd moest ik daar toch wel aan
twijfelen toen ik vorig jaar het TV programma
zag langskomen ‘Mijn kerst is de beste!’
Misschien heeft u het gezien. Vier koppels
gaan bij elkaar op bezoek en beoordelen
elkaars kerstfeest, geven elkaar punten en dat
opgeteld met nog een juryrapport van experts
kon één van de stellen zeggen: Mijn kerst is
de beste! Op vier onderdelen kon je scoren:
kerstversiering (buiten en binnen); natuurlijk
moest ook indruk gemaakt worden met
een kerstdiner; dan was er de kersttraditie
wat bestaat uit een activiteit die je verbindt
met Kerstmis; en tenslotte een algemeen
kerstgevoel wat het bezoek bij iemand opriep.
U begrijpt al dat een bezoek aan de nachtmis
niet bij de activiteiten behoorde, misschien
was er ergens bij de veel te druk knipperende
kerstversiering af en toe nog een kerststalletje
te vinden. Voor de rest was dit een Kerstmis
zonder het feest van de geboorte van Jezus.
En eerlijk gezegd daar ziet het er ook in
onze tuincentra, winkels en een gemiddeld
Nederlands huisgezin ook naar uit. We
hebben met z’n allen langzaamaan een feest
gecreëerd waarin Christus niet meer wordt
genoemd.

Misschien dan nog maar eens naar de
nachtmis vanwege de sfeer. Wat moeten wij
christenen, katholieken, volgers van Jezus,
daarvan denken, daarmee doen? In ieder
geval probeert de redactie van Spirit u een
aanzet te geven door middel van deze uitgave.
In het kerstnummer dat in uw handen ligt,
leest u het Pastoraal Woord, geschreven door
Jos van Adrichem. Duncan Wielzen heeft
2 jaargangen geschreven over de basisscholen
in onze parochie. In dit nummer maakt hij de
balans op, kijkt hij vooruit en sluit hiermee
de serie af. We kijken in dit nummer met
Arnim van Oorschot nog even terug naar het
Vredesfeest. Onze vaste schrijver Gerard van
Dijk wijst ons de weg naar een nieuw land
en leest u een ingekorte versie van de lezing
die Christiaan Steenbergen op 4 augustus
jl. tijdens de 4e Abdijdag in de Ars heeft
gehouden. Frans Kerkhof neemt ons mee
naar het verleden van de Sacramentskerk en
er wordt nu ook gekookt in de Emmaus kerk;
Truus de Vries schrijft hierover. Een interview
met een Syrische familie geeft ons een inkijkje
in een wereld vol problemen. Verder leest u in
dit blad weer alles over de op handen zijnde
Actie Kerkbalans 2020. Er is dus weer veel te
lezen in de donkere dagen naar Kerst toe. De
redactie wenst u een zalig kerstmis en een
goed en vooral gezond nieuw jaar!
Peter Visser.
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email: pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl
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secretariaat open: ma, wo, vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070-3255675
email: titusbrandsma@rkparochiedevierevangelisten.nl
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Pastoraal Woord
Als God renoveert
Dat is de Nederlandse vertaling van het boek
‘Divine renovation’, geschreven door de Canadese
priester en vicaris voor parochievernieuwing en
leiderschapsondersteuning, Father James Mallon.
Ik heb dit boek over de vernieuwing van een
parochie, van onderhoud naar bloei, de afgelopen
weken gelezen omdat het ook voor de kerk in
Nederland, en voor onze parochie in het bijzonder,
relevant kan
zijn. Bij het
schrijven van
een pastoraal
beleidsplan voor
de komende
drie jaar,
waar we als
pastoresteam
binnenkort
mee bezig
gaan, zullen
we wellicht
elementen
uit dit boek
gebruiken. U
zult daar dan
vast nog meer
over gaan lezen.
In deze kersteditie van ‘Spirit’ wil ik stilstaan bij
de titel van het boek. Hoewel dat door de auteur
en door de vertaler zo helemaal niet bedoeld is,
associeer ik de titel 'Als God renoveert' met kerstmis.
De geboorte van zijn Zoon, Jezus Christus, markeert
immers de nieuwe tijd, de tijd waarin God met ons
een nieuw verbond sloot, de tijd van renovatie van
de relatie van God met ons mensen.
Dat moment was aangekondigd door profeten. Het
Joodse volk zou een Zoon worden geschonken die de
macht op de schouders zou worden gelegd. Davids
troon en zijn koninkrijk zouden een grote macht en
onbeperkte welvaart ten deel vallen. In de viering
op Kerstavond horen we dat in de eerste lezing uit
hoofdstuk 9 van de profeet Jesaja. Het onderdrukte
Joodse volk had hoge verwachtingen bij deze
aangekondigde held, hun Messias, hun Verlosser.
Maar wat doet God, hoe renoveert Hij, hoe
vernieuwt Hij zijn Verbond met zijn volk? Hij

laat vanaf de geboorte van zijn Zoon zien dat de
overwinning op de onderdrukking, de verlossing van
het kwaad, niet, zoals in de dagen van koning David,
met fysieke strijd en werelds machtsvertoon gepaard
gaat. In dat kleine, kwetsbare kind dat in doeken
is gewikkeld komt al aan het licht dat zijn kracht
bestaat uit de liefde die Hij voor ieder mens heeft en
vooral voor de kleinen en kwetsbaren.
In de buurt van herders, die we als representanten
van onze meest kwetsbare medemensen mogen
beschouwen, werd Hij, Jezus, de Messias, geboren.
Door engelen, goddelijke boodschappers, werden zij
op de hoogte gebracht, opdat zij als eerste bij Hem
op bezoek konden gaan. En in de jaren dat Hij in het
openbaar optrad, heeft Jezus steeds Gods voorliefde
voor de mens aan de rand van de samenleving laten
zien, voor de mensen die door de gevestigde orde als
afgeschreven, niet meetellend, werden beschouwd.
En ook de mensen die, volgens het Joodse geloof,
zondaars waren, en voor de geloofsgenoten van
Jezus niet meer bij de gemeenschap hoorden, liet Hij
de liefde en barmhartigheid van God ervaren door,
na hun bekentenis, hun zonden te vergeven.
Zijn grote liefde voor ons mensen kreeg zijn
hoogtepunt toen Jezus aan het kruis voor ons stierf,
voor onze zonden. Door deze daad van liefde tot
het uiterste bevrijdde Hij de mens uit de macht van
de dood en maakte Hij de toegang tot het eeuwig
leven mogelijk. Dat deed Hij niet alleen voor zijn
eigen, Joodse, volk, maar voor alle mensen van
goede wil. Dit kunnen we ook al opmaken uit
een evangelielezing in de kersttijd: wijzen uit het
oosten die de pasgeboren Jezus komen bezoeken,
staan voor alle mensen uit de verschillende delen
van de wereld die in Jezus als Messias, als Gods
Zoon, zullen gaan geloven. Het nieuwe verbond
van God met de mens, het verbond van het bloed
van Jezus Christus, vergoten tot vergeving van de
zonden, geldt dus voor alle mensen van goede wil,
mensen die een relatie met God willen aangaan
en onderhouden. Gods renovatie, zijn vernieuwing
van de relatie tussen Hem en zijn volk, gaat dus alle
menselijke begrippen en verwachtingen te boven.
Dat kleine kwetsbare kind, van wie we de geboorte
met Kerstmis weer vieren, heeft ervoor gezorgd dat
alle mensen van goede wil, worden bevrijd van hun
zonden en de dood.
Het kerstevangelie leert mij dus dat Gods renovatie,
meer dan tweeduizend jaar geleden, een volkomen
ander scenario liet zien dan de mensen hadden
verwacht. Bij het lezen van het boek ‘Als God
renoveert’ bekroop mij het gevoel, dat als God in
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deze tijd zijn kerk renoveert, dat misschien ook wel
eens heel anders zou kunnen gaan dan waar wij in
onze beleidsplannen rekening mee houden.
Naast de maatregelen die we nemen om onze
gemeenschappen vitaler te maken, moeten we
misschien de toekomst van de kerk wat meer in
zijn handen durven leggen. Tegelijkertijd kwam de
gedachte bij me op dat Gods renovatie destijds
heeft plaatsgevonden, door het leven, lijden,
sterven en verrijzen van Jezus Christus, en dat wij
nu zelf aan het werk moeten. Want, voordat Jezus
naar zijn hemelse Vader terugkeerde, hebben wij
van Hem een opdracht gekregen. De sleutel voor
de renovatie van de kerk, voor een nieuwe bloei
van onze geloofsgemeenschappen, zou wel eens
kunnen liggen in deze opdracht, verwoord aan het
eind van het ‘Mattheüs-evangelie’: "Gaat en maakt
alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in
de naam van de Vader en de Zoon en de heilige
Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u
bevolen heb." Sinds het nieuwe verbond, sinds Gods
renovatie, is dat onze missie. We staan er niet alleen
voor, want Jezus voegt er aan toe: "Ziet, Ik ben met u
alle dagen tot aan de voleinding der wereld."
Misschien is het een mooi voornemen, als we bij
de jaarwisseling het glas heffen, om in 2020 te
proberen om wat meer en toegewijd te werken
aan wat ons als christen te doen staat: in de wereld
waar wij wonen, werken en vrije tijd besteden meer
te getuigen van de vreugde van het evangelie, er
meer voor uit te durven komen dat we bij Christus'
kerk horen. Dat hoeft niet met veel woorden, maar
kan vooral door onze daden zichtbaar worden,
bijvoorbeeld door ons meer te ontfermen over en op
te komen voor de kwetsbaren in onze samenleving.
Ik geloof er in dat, met de hulp van de heilige
Geest, anderen er door geraakt zullen worden,
geïnteresseerd en geënthousiasmeerd raken om
ons te leren kennen en, wie weet, zich bij ons aan te
sluiten.
Mede namens het pastoraal team, een zalig
Kerstfeest en een gezegend 2020 gewenst!
Jos van Adrichem

Loosduinse volkskerstzang

Op zondag 15 december om 16.00 uur zal in de
kerk van Maria van Eik en Duinen, Loosduinse
Hoofdstraat 4, de traditionele Loosduinse
Volkskerstzang worden gehouden. Naast het zingen
van bekende kerstliederen door de aanwezigen, zal
dit jaar een parochieel samengesteld koor enkele
kerstliederen ten gehore brengen.
U bent vanaf 15.30 uur welkom in de kerk die warm
is en in kerstsfeer gehuld. De toegang is gratis, wel
zal er voor een goed doel een collecte worden
gehouden. U weet dat de kerk van Maria van Eik en
Duinen veel mensen kan herbergen, neem daarom
familie, vrienden en kennissen mee om te genieten
van deze middag. Eenieder is van harte welkom!
Namens de pastoraatgroep, Peter Visser.
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Op weg naar een nieuw land
Ma 9.10 Wij zijn zojuist vertrokken de baby slaapt.
MC.
Do 12.00 Tijd voor een korte stop. L.
Do 15.00 Wij zijn er al. Mooie omgeving.
Zomaar een paar berichtjes uit een hele reeks.

Moderne media maken elk feest tot een aparte
belevenis.
Maarten gaat trouwen ergens ver weg. Van alle
kanten komen familieleden naar de plaats waar het
gebeurt. Allerlei berichtjes komen langs en zo blijven
wij op de hoogte van ieders vorderingen op weg
naar het feest. In het kleine dorpje is er een invasie
van Nederlanders. Als wij een beetje door het dorp
dwalen, de dag voor de bruiloft, dan komen we op
allerlei plaatsen familie en bekenden tegen. Mensen
die je langer of korte tijd niet gezien of gesproken
hebt, ontmoeten in een plaats ver weg. In een land
waarvan je de taal minder goed (of helemaal niet)
spreekt.. Dat is toch wel een bijzondere ervaring.

verontrustten. Zij moesten ook nog op last van
hogerhand op reis. Te voet naar een plek ver weg,
naar de plaats van de stamvader, waar de hele
familie naar toe moest. Op naar Bethlehem, waar
alle afstammelingen van David heen zouden moeten
en wellicht elkaar zouden treffen. Maar toch, als
wij Lukas mogen geloven, was er van een gezellige
familiereünie geen sprake. En dat nog wel in een tijd
waarin de familiebanden nog heel sterk waren. Jozef
en Maria waren niet erg welkom en na de geboorte
kwam de familie niet echt op bezoek. Wildvreemden
heetten hen welkom en kwamen met goede gaven
op kraambezoek.

Ook al spraken we de taal niet (goed) en ook al
was heel duidelijk dat we niet van daar waren, we
werden overal hartelijk ontvangen. In de supermarkt
wezen ze de weg, op de markt wezen ze naar
de lekkerste lokale producten. De kapper en de
fotograaf probeerden heel erg om de Nederlandse
namen goed uit te spreken (Gerard valt niet mee
voor een Fransman). Zo alles bij elkaar was het een
warm welkom, echt om je helemaal thuis te voelen.
Zo tussen de bedrijven door zonk ik in gedachten weg.
Opeens moest ik denken aan Jozef en Maria. Zij hadden
voornemens om te trouwen en bij elkaar te gaan
wonen. En opeens werd hun leven op zijn kop gezet.
Allereerst de boodschap van de engel en de
aankondiging van de geboorte, alsof die niet genoeg
5
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En meteen moesten ze wéér op reis, naar een land
ver weg. Als vluchteling naar een land waarvan
ze generaties eerder waren vertrokken naar het
Jordaanse. Waren ze daar welkom? Spraken ze de
taal wel? Gelukkig was Jozef een vakman die meteen
aan de slag kon, denk ik. Mensen om hen heen
accepteerden hen en hielpen hen om hun leven
voort te zetten.
Voor het nieuwe jaar hoop en wens ik dat wij net
zo gastvrij zijn, begripvol en behulpzaam. Werken
aan één wereld, weg van geweld en wreedheid, op
zoek naar rust en vrede en naar wat wij voor elkaar
kunnen betekenen. Doen wat gedaan moet worden
onder de hoede van de Allerhoogste.
Zalig Kerstmis, Zalig nieuwjaar!
Gerard van Dijk

Interview Familie Bazah

hebben dat niet gered en zijn verdronken. De eerste
keer is de oversteek mij niet gelukt, maar de tweede
keer wel. Via Macedonië en Servië ben ik naar
Nederland gekomen, soms lopend, soms met de bus
of de auto. Eindelijk ben ik Nederland aangekomen.
In Utrecht heb ik asiel aangevraagd en ben naar Ter
Apel gestuurd. Dat was op 9 september 2015. Ik
moest helaas wel een jaar in Ter Apel blijven voordat
ik een ID-kaart kreeg.
In juli 2016 ben ik in Den Haag komen wonen. Mijn
vrouw en kinderen mochten ook overkomen. In
Den Haag ben ik Nederlands gaan leren. Gelukkig
ben ik nu klaar voor niveau A2. Maar het leren van
Nederlands is wel erg moeilijk. Ik moet eigenlijk veel
praten en werk vinden, of vrijwilligerswerk. Met een
jobcoach ben ik op zoek naar werk. Misschien lukt
het zo om werk te vinden. Als ik er tijd voor heb, wil
ik best wel vrijwilligerswerk doen. Mijn vrouw leert
ook Nederlands. Zij heeft ook Aramees geleerd, de
taal die Jezus zelf sprak.
Wij zijn orthodox, maar geloven in dezelfde God. De
rituelen zijn wel iets anders, maar de essentie is toch
gelijk. In de orthodoxe kerk is er een iconenwand,
waarachter de dienst zich voor een groot deel
afspeelt. De kerk heeft gewoon banken. Het dorp
waar mijn vrouw vandaan komt heeft een heel oude
kerk. In de omgeving zijn rotsgraven van meer dan
drieduizend jaar oud.
In Syrië was het heel gevaarlijk. Iedereen loopt risico,
maar christenmensen vooral. Ik kom graag hier in
de kerk. Het zijn aardige mensen en ik voel me er
welkom en thuis. Het is nog wel moeilijk met de taal,
lezen gaat wel, maar begrijpen is moeilijk. Ik ben
blij dat wij hier naar de kerk kunnen gaan. Ook voor
mijn kinderen vind ik dat heel belangrijk. In Syrië
hebben mijn kinderen al geleerd wie Jezus is, wie
God is, waarom wij Christelijk zijn en veel over de
bijbel. Hier leren mijn kinderen ook over de bijbel en
over het geloof. Dit jaar hebben zij hun Eerste Heilige
Communie gedaan.

Ik kom uit Syrië. De situatie in Syrië was erg moeilijk.
De reis hier naar toe was heel gevaarlijk. Ik ging
eerst naar Turkije. Met een klein bootje met wel 50
mensen erin ben ik in Griekenland gekomen. Ik heb
twee pogingen moeten doen. Heel veel mensen
6

De kerk is een fijne plaats waar wij gelijkgestemden
ontmoeten. Bij wie je je thuis voelt omdat je
hetzelfde deelt. Dat geeft een gevoel van verbinding,
van thuiskomen. Je bent er niet alleen. Je bent
samen, want je beleeft het samen. Het is een
warm nest. Na afloop van een viering drinken we
altijd samen koffie en dan praten we over wat we
gehoord, gezongen en gebeden hebben en wat ons
bezig houdt. Ik wil mijn jongste zoon ook graag laten
dopen hier in Nederland, dan hoort hij er helemaal
bij.
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Iedereen is belangrijk
We staan al weer in de startblokken voor de Actie
Kerkbalans 2020. Onwillekeurig denk ik dan nog
eens terug aan die mooie, maar koude zaterdag
in januari 2019, toen de Actie Kerkbalans 2019
van start ging. Met de Actie Kerkbalans willen de
kerken middelen werven om hun activiteiten te
kunnen betalen, activiteiten die van belang zijn
voor de hele samenleving.
Al een paar jaar starten we de actie met het luiden
van de feestklokken. En daarbij zoeken we dan een
belangrijk persoon uit om de klok te luiden. Dat doet
het leuk in de krant en trekt nog wat extra mensen.
Dat deden we in 2019 óók. Veel belangrijke mensen
werden gepolst om ons ‘te helpen’. Wij vroegen het
de burgemeester, meerdere wethouders van Den
Haag, raadsleden, maar zij wilden niet op ons feestje
komen. En wat doe je dan, bij de pakken neerzitten?
Dat is niet helemaal onze stijl. Eén van ons moet
gedacht hebben aan de paus, die een interview gaf
aan de daklozenkrant. En aan de bijbelse boodschap:
een heer die een feestmaal gaf, maar de genodigden
wilden niet komen (vrouw getrouwd, koe gekocht.).
Die heer stuurde zijn bedienden naar de pleinen van
de stad en de kruispunten van de wegen. Wie maar
wilde werd uitgenodigd voor het feest. En dat deden
wij ook.
Hans wilde ons wel
helpen. Hij luidde
de klokken en
gaf daarmee het
startsein. Hij had
ook een duidelijke
boodschap:
het gaat om de
liefde. Niemand
mag worden
uitgesloten,
ongeacht zijn of
haar geaardheid.
Wie valt verdient
het om overeind
geholpen te
worden. Hij
besloot zijn verhaal met het zingen van Psalm 151
waarin David zijn fouten bekent en vraagt om de
liefde van de Grote Baas.
Wat Hans betoogde kunnen wij geheel
onderschrijven. De ander zien staan en helpen waar

wij maar kunnen. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan,
maar er zijn mensen voor nodig die hun schouders
eronder zetten. En bij ons in de stad zijn dat er heel
veel, waar de samenleving in Den Haag Zuid-West
wel bij vaart.

De Actie Kerkbalans gaat over geld, want ook
samenwerken kan niet helemaal zonder. Daarom
wilden wij veel lawaai maken, die zaterdag. Iedereen
kon het horen toen Hans de feestbel luidde! Om
half één startten de klokken en toen barstte ook
een lawaaiconcert los, waarin de parochianen
enthousiast van zich lieten horen. En het was mooi.
Het was ook nog mooi weer, dus wij maakten
buiten muziek met van alles wat van thuis was
meegenomen. Het kwam bijna boven de kerkklokken
uit. Heel mooi, want we wilden dat iedereen het kon
horen. Bijdragen van jong en oud, klein en groot, zijn
nodig, niemand kan gemist worden. We zijn er voor
elkaar! Iedereen is belangrijk en vooral ook ieders
inzet en niet alleen geld. Dat geldt niet alleen voor
onze gemeenschap, maar voor heel ons stadsdeel.
De kerk wil er zijn voor iedereen en wil van betekenis
zijn voor iedereen. Dat kan alleen met de actieve
bijdrage van ieder.
Door de manier waarop je je opstelt als mens, kun
je laten zien hoe God het bedoeld heeft: naar elkaar
omzien, openstaan voor wat er leeft bij anderen,
geen oordeel maar een vrije blik naar elkaar. We
hebben elkaar nodig. Voor mij is de kerk daarom veel
waard, heel veel!
Op 18 januari start de Actie Kerkbalans 2020. Doet u
weer mee?
Gerard van Dijk,
Parochie de Vier Evangelisten Den Haag
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De uitgaven en inkomsten van de
parochie, een korte toelichting

De begroting voor volgend jaar opgesteld

Begin november heeft het parochiebestuur de
begroting voor 2020 goedgekeurd. Daarbij zijn
we niet over één nacht ijs gegaan, maar hebben
we zorgvuldig afwegingen gemaakt over nut
en noodzaak van de uitgaven van de parochie.
Afwegingen waarbij we ook het advies vragen aan
de budgethouders van de vier locaties binnen onze
parochie. En bij het opstellen van de begroting
hanteren we steeds een paar belangrijke principes.
We nemen de gerealiseerde uitgaven en inkomsten
van het vorige jaar (hier 2018) als uitgangspunt,
daar bestaat immers zekerheid over. Tegelijkertijd
kijken we goed naar de huidige ontwikkelingen, hoe
gaat het tot nu toe dit jaar. En ten slotte zetten we
de behoedzame lijn van de afgelopen jaren door.
We onderhouden de gebouwen waar nodig, laten
het personele team functioneren zoals het moet
en proberen we waar nodig de gemeenschap van
vrijwilligers te ondersteunen.

Minder inkomsten, dus extra voorzichtig met
de uitgaven

De uitkomst van alle afwegingen, de nieuwe
begroting, ziet u in de tabel bij dit artikel. De
begroting voor 2020 is naast de resultaten van
2018 gezet zodat u ook een beeld krijgt van de
ontwikkeling van de financiën van de parochie.
Kort samengevat: de inkomsten zullen als de
verwachtingen uitkomen ongeveer stabiel blijven,
maar door heel zorgvuldig om te gaan met onze
uitgaven kunnen we het nadelig saldo kleiner laten
zijn dan vorige jaren.
Een paar voorbeelden. De kosten van de gebouwen
gaan niet alleen over het onderhoud van de
gebouwen, maar bevatten ook de uitgaven aan
energie en verzekeringen. We willen uiteraard
niet dat u moet koukleumen als u naar één van
8

de kerken of pastorieën komt, maar er zijn zeker
mogelijkheden voor besparingen. Dat een goede
verzekering en zorgvuldig onderhoud belangrijk zijn,
zagen we de afgelopen weken toen we hoorden
van de brand in de kerk in Hoogmade. In onze eigen
parochie verliep het groot onderhoud gelukkig veel
gunstiger. Zo zit er weer een prachtig en stevig dak
op de pastorie van de Heilige Familiekerk aan het
Kamperfoelieplein. Voor het komend jaar staan er
nog niet direct grote onderhoudsprojecten op stapel,
maar met een stevig onderhoudsplan zorgen we dat
onze gebouwen de juiste aandacht krijgen. In de
begroting hebben we daarmee rekening gehouden
door geld toe te voegen aan de reservering voor
groot onderhoud op de balans.
Andere voorbeelden zijn extra aandacht voor het
gezamenlijk inkopen in de parochie, we gaan op die
manier besparen op de inkoop van offerkaarsen. Of
een kleinere verplichte afdracht aan het bisdom.
Tegelijkertijd verwachten we aan inkomsten
ongeveer hetzelfde binnen te krijgen. We moeten
er namelijk van uitgaan dat de bijdragen van de
parochianen teruglopen, dat is een ontwikkeling
die zich al jaren voordoet (we hopen natuurlijk dat
u met ons er alles aan doet om dit te logenstraffen
en minstens evenveel te schenken als dit jaar).
Maar een positief punt is dat de parochie meer
vermogen heeft gekregen door de verkoop van
twee kerkgebouwen te kunnen verwezenlijken, de
Pauluskerk en de Allerheiligst Sacramentkerk aan de
Sportlaan. Dat grotere vermogen, zorgvuldig belegd
volgens de richtlijnen van het bisdom, zorgt nu voor
rendement dat we kunnen inzetten.

De opmaat voor de Actie Kerkbalans

De begroting vormt ook de opmaat voor de nieuwe
Actie Kerkbalans, die in januari weer van start zal
gaan. U gaat er nog veel van horen, maar het kan
niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk uw
bijdrage is, groot of klein. Heel positief is dat de Actie
Kerkbalans dit jaar goed loopt, dat geeft vertrouwen
voor volgend jaar. Er is namelijk al jaren sprake van
een dalende tendens, en niet alleen binnen onze
parochie. Je ziet dat de daling in de kerkbijdrage zich
landelijk voordoet, net zo hard bij Rooms-katholieke
parochies als bij protestante kerkgemeenten. De
resultaten van het eerste halfjaar in 2019 binnen
onze parochie laten zien dat we ongeveer evenveel
hebben ontvangen als in dezelfde periode in 2018.
Dat geeft vertrouwen, die daling is dus niet bij
voorbaat een uitgemaakte zaak. Als u in de laatste
maanden van dit jaar met uw bijdrage wil helpen
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nog een kleine eindspurt in te zetten, dan moet dat
goedkomen. Alvast hartelijk dank! En laten we met
elkaar deze lijn naar volgend jaar doorzetten.

Voldoende vertrouwen om samen verder te
gaan

Het parochiebestuur heeft de begroting van de
parochie voor het komend jaar aan het bisdom
voorgelegd voor goedkeuring. We verwachten dat
die goedkeuring er ook dit jaar weer gaat komen,
ook al lukt het niet om een sluitende begroting
te presenteren. De stevige buffer van het eigen
vermogen die de parochie heeft voor goede en
slechte tijden staat er garant voor dat we het nadelig
saldo op de begroting kunnen dekken. In de tabel is
dat onderaan te zien.

geen oordeel maar een vrije blik naar elkaar. We
hebben elkaar nodig. Daarom is de kerk veel waard,
heel veel! Maar om uit te leggen waarom de kerk
zo belangrijk is, is tegelijkertijd soms moeilijk met
woorden te omschrijven: je moet het eigenlijk
voelen. De fijne sfeer, saamhorigheid en warmte, het
samen beleven, dat kun je niet echt uitleggen, dat
moet je ervaren.
Henk-Jan Kok, penningmeester

Het belangrijkste blijft dat we er voor elkaar zijn.
Door de manier waarop je je opstelt als mens, kun
je laten zien hoe God het bedoeld heeft: naar elkaar
omzien, openstaan voor wat er leeft bij anderen,

BEGROTING 2020
LASTEN
Persoonskosten
Kosten onroerend goed:
Kosten begraafplaats
Rente en lasten van schulden en fundaties
Kosten eredienst
Kosten pastoraal
Verplichte en vrijwillige bijdragen
Beheerskosten
Incidentele lasten
Voordelig saldo
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

328.850,00
166.120,00
35.000,00
22.000,00
20.000,00
28.400,00
61.875,00
40.700,00
0,00
0,00
702.945,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

292.559,25
217.526,45
34.822,49
20.812,50
35.162,31
28.110,64
83.004,19
53.027,12
8.200,00
0,00
773.224,95

Totaal

€
€
€
€
€
€
€

306.000,00
256.820,00
61.000,00
0,00
0,00
79.125,00
702.945,00

€
€
€
€
€
€
€

318.044,35
222.172,45
62.902,83
16.096,48
267,90
153.740,94
773.224,95

€
€
€
€

8.755.969,48
-119.020,00
-79.125,00
8.557.824,48

€
€
€
€

BATEN
Bijdragen parochianen
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen
Baten begraafplaats
Functionele inkomsten
Incidentele baten
Nadelig saldo
EIGEN VERMOGEN
Stand 31 dec. 2018, volgens R&V 2018
Resultaat begroot 2019
Resultaat begroot 2020
Stand 31 dec. 2020 (raming)

JAARREKENING 2018
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VREDESFEEST: nut of noodzaak?
"Wat was het gezellig! Vieren we
volgend jaar hier, in het knusse
Theater in de Steeg wéér het
vredesfeest?" en "Fijn, dat
we elkaar echt ontmoet en
gesproken hebben." Twee reacties
na afloop van het vredesfeest op 29
september jl. Tegen de 60 mensen trotseerden
het slechte weer om samen met anderen de
vrede te vieren en elkaar echt te ontmoeten. Bij
de evaluatie vallen de woorden "gemoedelijk",
"ontspanning", "gezellig en knus" regelmatig.
Vieren we het vredesfeest hier weer op de zelfde
manier?
VREDE VERBINDT OVER GRENZEN is de leus
waaronder wij dit jaar het Vredesfeest vierden.
Vrede verbindt mensen met elkaar, slaat bruggen
naar elkaar en breekt muren af die mensen van
elkander scheiden. Dat is wat de vredesbeweging al
jaren beoogt.
We leven in roerige tijden. Staten trekken muren
op om de 'onveilige' wereld buiten te sluiten,
vluchtelingen buiten de deur te houden. Steeds
meer mensen zijn op de vlucht voor oorlog
en geweld. En ook dichtbij raken mensen met
elkaar in conflict. Velen zijn bang en wantrouwen
elkaar. 'Breek die muren af', zeggen wij met de
vredesbeweging. Ver
weg maar ook dichtbij.
Onbekend maakt
onbemind, is een
bekend Nederlands
gezegde. Vooroordelen
scheiden ons van
andere culturen,

andere religies. De beste manier om over die
vooroordelen heen te stappen is met elkaar om
te gaan. Kijk over de grenzen van je gemeenschap
heen, knoop informele contacten met elkaar aan en
ga met elkaar in gesprek.
Over vooroordelen heenstappen is niet gemakkelijk.
Ik herinner mij een optreden in de voormalige
Fatimakerk waarin een islamitische soenna
traditioneel werd voorgedragen. Wij deinsden
achteruit bij zoveel onbekends. Maar de vertaling
met vredesboodschap had een psalm kunnen zijn of
een tekst voor een cantate. Het bracht ons dichterbij
de islamieten. Vooroordelen doorbreken maakt deel
uit van het over je grenzen heenstappen.
Het Vredesfeest is bedoeld om ons dichter bij elkaar
te brengen en in contact te treden met de ander. We
willen elkaar ontmoeten. En zo overeenkomsten bij
elkaar ontdekken.
Het was gemakkelijker dan ooit om op 29 september
in contact te komen met anderen. Met Chinezen,
met de Taj
Chi beweging,
met het
Interreligieus
Beraad
Segbroek.
De bar en de
foyer leenden
er zich goed
voor.
Maar we
misten
islamitische- en hindoeorganisaties op dit feest. Ook
andere trouwe deelnemende groepen misten we.
Wordt het feest zo niet tè knus en gezellig?
Ook velen van onze eigen achterban misten we.
"Ik was al op een van de vredesfeesten", zei een
katholiek. "We baden toch zojuist voor de
vrede?" zei een protestant na de oecumenische
viering.
De vraag rijst: hoe belangrijk vinden wij,
parochianen het thema vrede? Hoe brengen wij
het in de praktijk? Welke vorm spreekt ons aan
om met onze stadgenoten vrede te sluiten?
Laat het ons weten op ons e-mailadres
vredesfeestdenhaag@gmail.com.
Namens de werkgroep Vrede,
Arnim van Oorschot
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50 jaar H. Pastoor van Ars kerk op
22 december
Op 22 december viert de H. Pastoor van Ars kerk het
50 jarig bestaan, in aanwezigheid van de bisschop van
Rotterdam, Mgr. Van den Hende. Wij hopen dat veel
parochianen dat feest mee willen vieren. Hieronder wordt
kort de historie van de bouw beschreven alsmede een
aantal aspecten van de markante architectuur toegelicht.

Intussen vond Vaticanum II (1962-1965) plaats:
Johannes XXIII wilde de kerk bij de tijd brengen
(aggiornamento) en riep daartoe 2400 bisschoppen
naar Rome. Van Eyck vroeg zich af wat dat zou
betekenen voor zijn kerk: woord- en eredienst
kwamen voortaan naast elkaar en de priester zou
niet meer met de rug naar het volk staan maar facie
ad populo (met gezicht naar het volk).
Opdracht was een kerk voor 400 gelovigen, uit te
breiden in de zomermaanden met 200 plaatsen, op
een beperkte ruimte van ongeveer 50 bij 40 meter
en met een beperkt budget. Omdat het gebouw
verdiept ten opzichte van het wegdek ligt wordt
spanning opgevoerd door afdalen. Er zijn geen
ramen, bedoeld is te verzaken aan het uiterlijk, want
het interieur is essentieel. De voordeur fungeert als
“in between”: in de tussenruimte zijn 6 raampjes.
Door de ingang te verlagen ontstaan 5 oplopende
bordessen met het altaar in het midden, halverwege,
“een milde plek” zoals Van Eyck zei.

In 1960 besloot het bisdom tot oprichting van
een nieuwe parochie voor Kijkduin, Bohemen en
Waldeck. Intussen was er een houten noodkerk
opgericht. Pastoor van der Vliet, afkomstig uit de
O.L.V. Hemelvaart, werd benoemd tot bouwpastoor.
Samen met mr. Scholtens, ondernemer Van Berkel
en bouwkundig ingenieur Sippel vormde hij het
bestuur van de nieuwe parochie. Het kerkbestuur
wilde vernieuwende architectuur voor eigentijdse
beleving en nam contact op met Wim Beeren,
conservator Gemeentemuseum. Hij kwam met het
voorstel om te denken aan Aldo van Eyck.
De voordracht ging in juni 1962 naar het bisdom
met de volgende karakterisering (ref Carel Peeters):
“pleitbezorger van poëtisch, ritmisch, verbeeldingrijk bouwen, dat ver uitgaat boven loutere
doelmatigheid en verstandelijkheid”. In maart 1963
ging het bisdom (uiteindelijk) akkoord met Aldo van
Eyck mits supervisie van katholieke zijde zou worden
geregeld. Die werd gevonden in de broers Hans
(OSB, architect en monnik) en Nico van der Laan. Zij
gelden als de grondleggers van de Bossche School.
In juni 1963 gaf het bisdom verlof tot bouw van de
kerk door Aldo van Eyck. Kort daarna werd echter
een bouwstop in het bisdom afgekondigd. Pas op
20 december 1968 legde vicaris Schaper de eerste
steen. Een jaar later werd de kerk door de bisschop
ingewijd.

De Via Sacra (een verwijzing naar de opgaande Via
Dolorosa in Jerusalem) met “shops” aan weerszijden,
tweemaal zo hoog, is de spil in het gebouw: het
<Lees verder op pagina 17 >
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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

type

Voorganger

zo

1 dec

1e Zondag van de Advent

10.00 uur

W&C Kuhlmann

za
zo

7 dec
8 dec

2e Zondag van de Advent
2e Zondag van de Advent

13.00 uur
10.00 uur

E
E

Dernee
Groenewegen

za
zo

14 dec
15 dec

3e Zondag van de Advent
3e Zondag van de Advent

13.00 uur
10.00 uur

E
E

Dernee
Pex

wo
za
zo

18 dec
21 dec
22 dec

Boeteviering
4e Zondag van de Advent
4e Zondag van de Advent

10.00 uur
13.00 uur
10.00 uur

B
E
E

?
Dernee
Dernee

di

24 dec

Kerstnacht

19.00 uur

W&C ?

22.00 uur

E

Dernee

wo

25 dec

Hoogfeest Kerstmis

10.00 uur

E

Dernee

do
za
zo
wo

26 dec
28 dec
29 dec
1 jan

10.30 uur
13.00 uur
10.00 uur
11.00 uur

E
E
E
E

Dernee
Hayon
Dernee

za

4 jan

13.00 uur

E

Dernee

zo

5 jan

10.00 uur

E

Pex

za
zo

11 jan
12 jan

2e Kerstdag MED
H. Familie
H. Familie
Nieuwjaarsdag
Maria Moeder Gods
Openbaring des Heren
Driekoningen
Openbaring des Heren
Driekoningen
Doop van de Heer
Doop van de Heer

13.00 uur
10.00 uur

E
E

Dernee
Dernee

za

18 jan

13.00 uur

E

Hayon

zo

19 jan

10.00 uur

E

Hayon

za
zo

25 jan
26 jan

2e Zondag door het Jaar
Start Actie Kerkbalans
2e Zondag door het Jaar
Start Actie Kerkbalans
3e Zondag door het Jaar
3e Zondag door het Jaar
Oecumenische viering
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13.00 uur
10.00 uur

E
Dernee
W&C Van Adrichem

Koor

Samenzang Huibert
Heukensfeldt Jansen
Leonardo Valiante
Samenzang Huibert
Heukensfeldt Jansen
Leonardo Valiante
Emmauskoor
Van der Geest
Van Aken
Leonardo Valiante
Emmauskoor
??
Gelegenheidskoor/
v.d Geest
Emmauskoor/
Heukensfeldt Jansen
Emmauskoor
Magdalena Sudo
Leonardo Valiante
Emmauskoor ??
Emmauskoor
Heukensfeldt Jansen
Leonardo Valiante
Emmauskoor
Heukensfeldt Jansen
Leonardo Valiante
Emmauskoor
Magdalena Sudo
Leonardo Valiante
Emmauskoor
Heukensfeldt Jansen
Leonardo Valiante
samenzang met cantor

Spirit
za
zo

1 feb
2 feb

4e Zondag door het jaar
4e Zondag door het jaar

13.00 uur
10.00 uur

E
E

Dernee
Dernee

za
zo

8 feb
9 feb

5e Zondag door het jaar
5e Zondag door het jaar

13.00 uur
10.00 uur

E
E

Dernee
Hayon

za
zo
za
zo
wo

15 feb
16 feb
22 feb
23 feb
26 feb

6e Zondag door het jaar
6e Zondag door het jaar
7e Zondag door het jaar
7e Zondag door het jaar
Aswoensdag

13.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

E
W&C
E
E
E

za

29 feb

1e Zondag Veertigdagentijd

13.00 uur

E

Hayon
Kuhlmann
Dernee
Pex
Dernee
Dernee

Leonardo Valiante
Emmauskoor
Heukensfeldt Jansen
Leonardo Valiante
Emmauskoor
Magdalena Sudo
Leonardo Valiante
Samenzang met cantor
Leonardo Valiante
Emmauskoor
Gelegenheidskoor
Van Aken
Leonardo Valiante

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
		1e en 3e zondag is er kinderwoorddienst
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
za
zo

1 dec
7 dec
8 dec

1e Zondag van de Advent
2e Zondag van de Advent
2e Zondag van de Advent

10.00 uur
17.00 uur
10.00 uur

za
zo
zo
di
za
zo
di

14 dec
15 dec
15 dec
17 dec
21 dec
22 dec
24 dec

3e Zondag van de Advent
3e Zondag van de Advent
Kerstsamenzang
Boeteviering
4e Zondag van de Advent
4e Zondag van de Advent
Kinder- en gezinsviering
Kerstavond

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

Kerstnachtmis

22.00 uur

Type

Voorganger

Koor

E
E
E

Dernee
Hayon
Pex

E
E

Hayon
Hayon

Cantor
Gezinskoor
Gemengdkoor Deo
Sacrum
Cantor
Cantor

B
E
E
E

Van Adrichem
Hayon
Groenewegen
Van Adrichem

Samenzang
Gezinskoor
Cantorij
Gezinskoor

E

Hayon

Gemengdkoor Deo
Sacrum
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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

wo

Datum

25 dec

Bijzonderheden

Tijdstip

Type

Hoogfeest van Kerstmis

10.00 uur

E

Kindjewiegen
2e Kerstdag
Heilige Familie
Heilige Familie
Oudejaarsviering
Nieuwjaarsdag
H. Maria, Moeder van God
Openbaring des Heren,
Driekoningen
Doop van de Heer

12.00 uur
10.00 uur
17.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur

E
E
W&C
E
E

10.00 uur

E

10.00 uur

E

Groenewegen

10.00 uur

E

Pex

do
za
zo
di
wo

26 dec
28 dec
29 dec
31 dec
1 jan

zo

5 jan

zo

12 jan

zo

19 jan

zo

26 jan

2e Zondag door het jaar,
Start Actie Kerkbalans
3e Zondag door het jaar

za
zo
za
zo

1 feb
2 feb
8 feb
9 feb

4e Zondag door het jaar
4e Zondag door het jaar
5e Zondag door het jaar
5e Zondag door het jaar

17.00 uur
10.00 uur
17.00 uur
10.00 uur

E
W&C
E
E

za
zo
za
zo

15 feb
16 feb
22 feb
23 feb

6e Zondag door het jaar
6e Zondag door het jaar
7e Zondag door het jaar
7e Zondag door het jaar

17.00 uur
10.00 uur
17.00 uur
10.00 uur

E
E
E
E

wo

26 feb

19.00 uur

za

29 feb

Aswoensdag, oecumenische
viering
1e Zondag van de
Veertigdagentijd

14

Voorganger

10.00 uur

17.00 uur

Hayon

Gemengdkoor Deo
Sacrum

Allen
Hayon
Van Adrichem
Hayon
Groenewegen

Cantorij
Cantor
Cantor
Herenkoor
Gemengdkoor Deo
Sacrum
Cantor

Hayon

W&C Wielzen

E

Koor

Gemengdkoor Deo
Sacrum
Cantor

Van Adrichem

Gemengdkoor Deo
Sacrum
Samenzang
Cantor
Gezinskoor
Gemengdkoor Deo
Sacrum
Samenzang
Cantor
Gezinskoor
Gemengdkoor Deo
Sacrum
Gezinskoor

Van der Geest

Cantor

Hayon
Kuhlmann
Hayon
Pex
Hayon
Groenewegen
Hayon
Hayon
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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
zo
zo
do
vr
zo

1 dec
8 dec
15 dec
19 dec
20 dec
22 dec

1e Zondag van de Advent
2e Zondag van de Advent
3e Zondag van de Advent

10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.00 uur
9.00 uur
10.30 uur

E
Hayon
E
Dernee
W&C Wielzen
B

Phoenix
Gaudete
Leo Hartman

di

24 dec

19.00 uur

W&C

22.00 uur
10.30 uur
10.30 uur

E
E
E

Vervooren
Vervooren
Allen

Connection
Phoenix

10.30 uur
10.30 uur

E

Dernee
Hayon

Leo Hartman
Leo Hartman

17.00 uur

E

Hayon

10.30 uur

E

Dernee

Phoenix

17.00 uur
10.30 uur
17.00 uur

E
E
E

Hayon
Vervooren
Hayon

Gezinskoor
Connection

wo
do

25 dec
26 dec

zo
wo

29 dec
1 jan

za

4 jan

zo

5 jan

za
zo
za

11 jan
12 jan
18 jan

zo

19 jan

za
zo
zo
zo
zo
zo
wo

25 jan
26 jan
2 feb
9 feb
16 feb
23 feb
26 feb

50 jaar PvArs kerk
4e Zondag van de Advent 50
jarig bestaan PvArs kerk
Kerstavond

Hoogfeest Kerstmis
2e Kerstdag gezamenlijke
viering MED
H. Familie
Nieuwjaarsdag H. Maria,
Moeder van God
Openbaring des Heren,
Driekoningen
Openbaring des Heren,
Driekoningen
Doop van de Heer
Doop van de Heer
2e Zondag door het Jaar
Start Actie Kerkbalans
2e Zondag door het Jaar
Start Actie Kerkbalans
3e Zondag door het Jaar
3e Zondag door het Jaar
4e Zondag door het Jaar
5e Zondag door het Jaar
6e Zondag door het Jaar
7e Zondag door het Jaar
Aswoensdag

E

Bisschop/Hayon

Leo Hartman
Gelegenheidskoor PvArs
Kinderkoor alle4

10.30 uur

W&C Van Adrichem

Cantor Nathalie Vos

17.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
19.00 uur

E
E
E
W&C
E
E
E

Gezinskoor
parochiekoor
Cantate Domino
Connection
Phoenix
parochiekoor
Leo Hartman

Hayon
Hayon
Vervooren
Wielzen
Hayon
Dernee
Hayon
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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
zo
zo
vr
zo
di

1 dec
8 dec
15 dec
20 dec
22 dec
24 dec

1e Zondag van de Advent
2e Zondag van de Advent
3e Zondag van de Advent
Boeteviering
4e Zondag van de Advent
Kerstmis Gezinsviering

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

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

Pex
Hayon
Dernee
Wielzen
Van Adrichem
Wielzen

Titus Brandsmakoor
VocAnimo
Titus Brandsmakoor

22.00 uur
10.30 uur

E
E

Pex
Pex

Titus Brandsmakoor
VocAnimo

10.30 uur
10.30 uur

E
E

Pex
Pex

Titus Brandsmakoor
Titus Brandsmakoor

10.30 uur

W&C Kuhlmann

Titus Brandsmakoor

10.30 uur
10.30 uur

E
Hayon
W&G Wielzen

VocAnimo
Titus Brandsmakoor

wo
do
zo
wo

25 dec
26 dec
29 dec
1 jan

zo

5 jan

zo
zo

12 jan
19 jan

zo

26 jan

Hoogfeest Kerstmis
Gezamenlijke viering MED
H. Familie
Nieuwjaarsdag
H. Maria, Moeder van God
Openbaring des Heren
Driekoningen
Doop van de Heer
2e Zondag door het Jaar
Start Actie Kerkbalans
Oecumenische viering
3e Zondag door het Jaar

zo
zo
zo
zo
wo

2 feb
9 feb
16 feb
23 feb
26 feb

4e Zondag door het Jaar
5e Zondag door het Jaar
6e Zondag door het Jaar
7e Zondag door het Jaar
Aswoensdag
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10.30 uur

E

10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
19.00 uur

E
E
E
W&C
W&G

Caritaskoor
Kinderkoor

Dernee

Caritaskoor

Hayon
Dernee
Pex
Van Adrichem
Wielzen

Titus Brandsmakoor
VocAnimo
Titus Brandsmakoor
Caritaskoor
Caritaskoor

Spirit
suggereert het schip van een kathedraal, maar
is het niet: de Straat verbindt de ruimtes, de
crypte-achtige kerk en de Bergerie, bedoeld als
mogelijkheid de kerk indien nodig te vergroten. In de
Straat valt de verlichting op, een verwijzing naar de
beweging die de katholieke kerk zo nodig had. Een
beetje wind veroorzaakt al reuring in het gebouw
via de rijstbollen en reuring is goed, zo stelde de
architect. Opvallend zijn de ‘wheels of heaven’:
bronnen van licht van buiten en natuurlijk ook de
openingen waardoor de Heilige Geest de geesten
in de kerk kan beroeren! De cirkels lijken te zweven
boven de liggers. Het zonlicht speelt magistraal door
de kerk.

Het altaar (met spiegelende randen) is ontworpen
door Aldo van Eyck. Tabernakel en doopvont zijn
vervaardigd op zijn aanwijzingen. Mariabeeld en
beeltenis van de H. Pastoor van Ars zijn afkomstig
van het Oostenrijkse atelier Wiener Domverlag.

De lage delen, zeker de kerkruimte, nodigen uit
tot stilte en contemplatie, tot inkeer. Overal in de
kerk vallen de duofenomenen (twinphenomena) op: hoog
en laag, smal en breed,
rond en rechthoekig
(zie ook de doopvont en

gedwongen in het keurslijf
van formele religie. Zij
werden met warmte en
aandacht voor de natuur
grootgebracht. Opa Benjamins woonde in Den Haag,
zomers op Kijkduin in een van de huizen van Duiker
& Bijvoet. Aldo van Eyck ging voor de oorlog naar
Zürich waar hij studeerde aan de TH (1938-1942).
In die tijd heeft hij zich ook georiënteerd op de
kerkenbouw en nam hij kennis van de relativistische
filosofie van Martin Buber, die het boek schreef “Ich
und Du” over dialogisch denken, het “ik” kan niet
bestaan zonder een ander of iets anders.

het tabernakel op hun
complementaire sokkel),
open en gesloten, licht
en donker. Let ook op
de treetjes achter in de
kerk. Zelfs buiten is nog
een van de twee cirkels te zien als antwoord op de
rechthoekige vorm van het gebouw.

Aldo (1918-1999) en zijn
broer Robert groeiden
op in een calvinistisch
gezin maar werden niet

In zijn ontwerp voor het Burgerweeshuis (19581960) was al sprake van duo-fenomenen als
samenspel van oppositieparen: wisselwerking van
ogenschijnlijk tegengestelde componenten van
vorm, eenheid en verscheidenheid, contractie en
expansie, groot en klein, binnen en buiten, open
en gesloten, introvert en extravert, horizontaal en
verticaal, steeds dynamisch op elkaar afgestemd.
Vorm en inhoud zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
Aldo van Eyck riep zijn collega’s op: “Maak van iedere
stad een groot huis en van elk huis een kleine stad”.
De Belgische architect en architectuurhistoricus
Francis Strauven en eminent kenner van het werk
van Aldo van Eyck stelt: “Alle gebouwen van Aldo
van Eyck zijn ontworpen met een grote en innige
intensiteit: hij heeft evenveel aandacht voor de
kleinste als voor de grootste ruimten en vooral de
betrekking tussen beide. Deze kerk is wellicht zijn
meest belangrijke werk."
Dit is een ingekorte versie van de lezing die
Christiaan Steenbergen op 4 augustus jl. tijdens de
4e Abdijdag in de Ars heeft gehouden.
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Onze katholieke basisscholen
De afgelopen twee
jaargangen van Spirit
heb ik een serie
artikels geschreven
over het roomskatholiek onderwijs
op basisscholen in
onze parochie. Een
van de 8 bezochte
scholen ligt buiten
de parochie in
De dialoogschool@Thomas-KU Leuven
de Schilderswijk
(’t Palet). Voor inhoud van de artikels ging ik in
gesprek met o.a. schooldirecteuren. Ik wilde
achterhalen hoe deze scholen invulling geven aan
het rooms-katholieke onderwijs met een veranderde
schoolpopulatie waarbij ‘katholiek zijn’ niet langer
vanzelfsprekend is. Welke kansen biedt het roomskatholiek onderwijs en voor welke uitdagingen ziet
zij zich geplaatst in de 21e eeuw? Wat betekent
het om een rooms-katholieke basisschool te zijn
in een plurale, multi-etnische en multiculturele
samenleving? Met dit artikel sluit ik de serie af en
geef ik een slotbeschouwing op de tien voorgaande
artikelen.

Kansen

De bezochte scholen gaven zonder uitzondering te
kennen trots te zijn om als katholieke basisschool
midden in de samenleving te fungeren. Bij de
intake van nieuwe leerlingen wordt nadrukkelijk
gewezen op de schoolidentiteit. Het katholiek
onderwijs, gericht op de hele mens, betekende
heel concreet leerlingen voorbereiden om als
kritische zelfstandige burgers te participeren
aan de samenleving. Op alle scholen is de
leerlingenpopulatie een weerspiegeling van de buurt
waarin de school ligt. Voor het overgroot deel van

de scholen is dat een multi-etnisch, multicultureel
en multireligieuze bevolkingssamenstelling. Het
percentage leerlingen dat ‘van huis uit katholiek’ is
ligt beduidend laag. Op sommige scholen varieert
dat tussen 5 en 10 %. Desondanks is er veel
aandacht voor de grote christelijke feesten Pasen
en Kerst. De meeste scholen maken gebruik van de
methode Trefwoord. Hiermee sluiten ze ook aan
bij de wereldgodsdiensten. De leerlingen worden
vertrouwd gemaakt met Christelijke, Joodse,
Islamitische en Hindoeïstische feesten. De scholen
proberen hiermee leerlingen gevoelig te maken voor
de rijkdom die aanwezig is in diverse godsdiensten.
Die openheid naar andere godsdiensten
beschouwen zij als een belangrijk kenmerk van de
schoolidentiteit. Dat gaat gepaard met waarden
als respect, mededeelzaamheid, begrip voor de
ander, hulpvaardigheid en samenwerken. Sommige
scholen hanteren hiervoor aanvullend de methode
‘Vreedzame school’.
De inzet van deze scholen biedt kansen voor een
rechtvaardiger en humaner samenleving. Kinderen
worden al vroeg in hun ontwikkeling gestimuleerd
om met elkaar rekening te houden, om conflicten op
een vreedzame manier op te lossen en om respect
te hebben voor de mening van anderen.

Uitdagingen

Net zoals de leerlingenpopulatie in de afgelopen
40 jaar aanzienlijk is veranderd, is er binnen het
lerarenkorps ook sprake van een verandering. De
meeste leraren hebben een andere dan katholieke
achtergrond en zijn weinig of niet vertrouwd met
de rooms-katholieke kerk. Dat vormt in sommige
gevallen een uitdaging om de methode Trefwoord
adequaat te hanteren. Ook het contact met de kerk
is voor veel leerkrachten niet vanzelfsprekend. Als
parochie vraagt het een zekere inspanning om dan
zichtbaar aanwezig te zijn op school of in de klas.
Bij veel leerkrachten is er sprake van religieuze
ongeletterdheid. Godsdienstige vraagstukken
worden gauw doorgeschoven naar juist die
leerkracht of ouder die beter vertrouwd is met kerk,
moskee of mandir (hindoetempel).
Veel ouders kiezen bewust voor een
katholieke basisschool voor hun kinderen. Hun
levensbeschouwelijke achtergrond speelt hierbij
geen wezenlijke rol. Ouders vinden het belangrijk
om hun kinderen op een school te plaatsen die in de
eigen buurt of wijk ligt. Ook ouders die zichzelf als
agnost of atheïst beschouwen maken deze keuze.
De scholen zijn zich hiervan terdege bewust. Bij
de intake wordt dan ook nadrukkelijk vermeld dat
19

Spirit
Pasen en Kerst gevierd worden en dat de kinderen
geacht worden hieraan mee te doen. Echter,
sommige scholen verklaren erbij dat zij er niet voor
zijn om ‘kinderen katholiek te maken’. Als gevolg
hiervan zijn scholen anders gaan denken over de
eigen katholieke identiteit. Dat zien zij vooral niet als
statisch gegeven. Voor hen is het veeleer verweven
met de waarden die zij aan kinderen proberen over
te dragen. Waarden die veel van doen hebben met
het begrip naastenliefde.

Tot besluit

Is er voor God nog een rol weggelegd op deze
scholen? Mag de naam van Jezus nog klinken aan
het begin van een les? Bestaat er nog ruimte voor
Allah, of Mohammed? Ik denk dat een Roomskatholieke school in de 21ste eeuw hier niet omheen
kan. Maar dat vraagt wel om een duidelijke visie op
school als katholieke school. Kinderen voorbereiden

Erfgoed op de beste plek
Rond 2005 kregen de parochiebesturen van de
Heilige Familie, de Heilige Fatima en het Allerheiligst
Sacrament opdracht van de Bisschop om de waarde
van hun parochie in kaart te brengen. Sluiting van
twee kerken bleek onvermijdelijk.
De waarde moest eerst worden bepaald door het
'meten is weten' principe want cijfermatige gegevens
geven rationele argumenten in een situatie waar
emoties niet te vermijden zijn.
20

om bij te dragen aan een inclusieve en rechtvaardige
samenleving vereist o.a. actieve sturing en planning,
betrokkenheid van ouders, en medewerking van
directies en leraren. Dat leerkrachten al hun best
doen dit allemaal voor mekaar te krijgen staat buiten
kijf. Dat er ruimte nodig is in het curriculum om
hieraan te werken, evenzeer! Leren om verschillend
samen te zijn is dan ook een project dat inzet vraag
van allen die betrokken zijn bij en hart hebben voor
het katholiek onderwijs van de 21ste eeuw. Noem
het voor mij part: katholiek onderwijs in dialoog
met zijn omringende levensbeschouwelijke tradities.
Die dialoog vraagt dan wel van schooldirecties en
leraren een zekere mate van kennis en bewustzijn
over relevante onderdelen van de katholieke traditie.
Daar valt nog veel van te leren.
Duncan Wielzen, pastoraal werker

Het bestuur van de Sacramentsparochie bracht de
tijdgeest in beeld met het project De Tent van God,
een symbolische verwijzing naar de tocht van het
volk van Israël door de woestijn.
Achter in de koffieruimte werden tentdoeken
gespannen. Bij uitstek geschikt om van gedachten
te gaan wisselen over de toekomst. Eerder stonden
daar nog kerkbanken, maar de terugloop van het
aantal kerkbezoekers was juist daar schrijnend
zichtbaar geworden.
Bij de Tent van God kwamen de tongen los. Het

Spirit
bleek niet nodig om voor de tent
een kampvuur aan te leggen, want
de discussies verliepen vaak in een
verhitte sfeer. Niet zo heftig om het
Vaticaan om bijstand te vragen van
de Zwitserse Garde, maar toch, een
gemeenschap in heftige beroering.
Boven het priesterkoor de
rustgevende glas-in-lood-ramen
met de vier Evangelisten. Kleurrijk
transparant en niet uit het lood
geslagen, keken zij denkbeeldig toe.
Vier ramen ontworpen door Lou
Asperslagh in een tijd dat het
katholieke leven in Nederland een
bloeiperiode doormaakte. Een
tijd om met heimwee op terug te
zien? Ik denk het niet, gelet op de
geschiedschrijving over die tijd. In
ieder geval, een tijd waarin gevoelens
en het eigen ik te veel werden
onderdrukt.
In de toekomst zal op onze tijd
worden terug-gekeken, maar ook met
gemengde gevoelens.
De vier ramen met de Evangelisten
Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes
konden op de valreep van de sloop
van de Sacramentskerk worden gered.
Dit erfgoed heeft na restauratie
een waardevolle plek gekregen
in het kerkgebouw van de
Geloofsgemeenschap Emmaus, de
hoofdkerk van de Parochie de Vier
Evangelisten.
Frans Kerkhof
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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

Een traktatie van parochianen voor
vrijwilligers
Onlangs kwamen
Aida en Fiona, trouwe
bezoekers van de
Emmaus, op het leuke idee om een keer te koken
voor de vrijwilligers van de koffie, het winkeltje en
de schoonmaak.

Wat voor ons bereid zou worden, was niet bekend,
maar aangezien beide dames oorspronkelijk uit de
Dominicaanse Republiek afkomstig
zijn, was aan te nemen dat hun
gerecht ongetwijfeld goed te eten
zou zijn. Een datum (5 oktober) werd
vastgelegd en de deelnemers werden
uitgenodigd. Op de afgesproken dag
zagen we onze kooksters al vroeg
met kleinzoon (en grote tassen)
het kerkplein op komen. Vanaf dat
moment heb ik vol bewondering
staan kijken naar wat allemaal uit
die tassen te voorschijn kwam. En
al was het pas koffietijd en was
het ontbijt nog maar kort tevoren
genuttigd, kreeg ik bij het zien van
zoveel lekkere dingen heel veel zin
om alvast iets te kunnen proeven.
Maar dat deden wij natuurlijk niet.
Wij hebben netjes gewacht tot de

middag en in de tussentijd alles in orde gemaakt in
de parochiezaal.
Omdat Aida en Fiona niet zoveel Nederlands
spraken, kwam rond ‘n uur of één ook de
kleindochter, om samen met Liesje als tolk te
fungeren. De rest van de conversatie ging met
handen en voeten. We waren verbaasd hoe snel
en gesmeerd alles ging. Salades werden bereid en
het buffet werd ingericht. Een genot om te zien.
Het rook allemaal heerlijk en zag er zeker ook zo
uit. Op het menu stonden rijst, bonen, kipfilet,
biefstuk, gehaktballen met kaas,
aardappelsalade.
En dan als klap op de vuurpijl
een prachtige taart in de vorm
van de vlag van de Dominicaanse
Republiek. Deze trok ieders
bewondering en al was de taart
eigenlijk te mooi om aan te snijden
werd het toch
maar gedaan en
de smaak ervan
was verrukkelijk!
Al met al was het
een erg geslaagde
middag en wij
willen nogmaals
de mensen die ons
hiermee verrast
hebben, hartelijk
danken. Het was
fantastisch!
Truus de Vries
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Oecumenisch Leerhuis Loosduinen 2020:
Zorg om Moeder Aarde
maandag
20 januari 2020

maandag
3 februari 2020

maandag
17 februari 2020

maandag
2 maart 2020

19.30 uur:		gebedsdienst in het kader van de week van gebed
voor de eenheid van de christenen (in de kerk)
20.00 uur: Feiten over het milieu en de klimaatverandering
De inleiding wordt verzorgd door Inge Vianen. Zij is werkzaam bij CARE
Climate Change and Resilience Platform, een internationale organisatie met
overkoepelende doelstelling om arme en gemarginaliseerde mensen, met name
vrouwen en meisjes, in staat te stellen actie te ondernemen tegen de klimaatcrisis
op alle niveaus en kennis op te bouwen voor wereldwijde verandering.
20.00 uur: Before the flood
Samen kijken we deze Amerikaanse documentairefilm uit 2016 van Fisher
Stevens en Leonardo DiCaprio. In de film uiten verschillende prominenten en
wereldleiders, waaronder Ban Ki-moon, Bill Clinton, Barack Obama, John Kerry,
Paus Franciscus, Elon Musk en Piers Sellers, zich over klimaatverandering. Na de
film gaan we er met elkaar over in gesprek.
20.00 uur: De Bijbel en onze zorg om Moeder Aarde
Ds. Michiel Aten belicht een aantal teksten uit de Bijbel die ons ten dienste kunnen
zijn bij een christelijke opinievorming en standpuntbepaling ten aanzien van
vraagstukken op het gebied van natuur en milieu.
20.00 uur: Laudato si – Geprezen zijt Gij
Diaken Jos van Adrichem licht toe waar paus Franciscus, in zijn encycliek met
ondertitel ‘over de zorg voor ons gemeen-schappelijk huis’ iedereen in de hele
wereld toe aanspoort.

De werkgroep Oecumene Loosduinen heeft voor het
begin van 2020 weer een mooie reeks avonden in
het kader van het Oecumenisch Leerhuis weten te
organiseren. Het centrale thema van deze avonden
is onze ‘Zorg om Moeder Aarde’. Hoe is het eigenlijk
gesteld met onze aarde? Welke berichten over het
milieu en de klimaatsverandering zijn waar en wat
kunnen wij doen om het tij te keren? Moeten we
daar als christenen niet meer verantwoordelijkheid
in nemen en hoe zouden we dat dan kunnen doen?
De bijeenkomsten vinden plaats in de pastorie van
de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen,
beginnen om 20.00 uur en zullen uiterlijk 22.00 uur
zijn afgelopen. Aan de eerste bijeenkomst gaat een
korte gebedsdienst vooraf. Deze wordt gehouden in
het kader van de week van gebed voor de eenheid
van de christenen, begint om 19.30 uur en vindt
plaats in de kerk.
Het programma van het Oecumenisch Leerhuis
Loosduinen staat hierboven in de tabel.
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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

