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Redactioneel

Met bijna vooruitziende blik trok de relatief 
jonge historicus Rutger Bregman vorig 
jaar tijdens het World Economic Forum 
in Davos wereldwijd de aandacht door te 
benadrukken dat voor de meest welvarenden 
de inkomstenbelastingen aanzienlijk zouden 
moeten worden verhoogd, teneinde 
noodlijdende instellingen mondiaal financieel 
te kunnen ondersteunen. Bregman moet 
het onlangs genomen initiatief van enkele 
miljonairs om een petitie te ondertekenen 
met het verzoek om bovenstaande – de 
zogenaamde progressieve inkomstenbelasting 
- te realiseren stevig omarmd hebben. In een 
tijd waarin het vermogen van de allerrijksten 
percentueel steeds meer stijgt en de 
allerarmsten steeds minder blijken te bezitten 
lijkt het voor de hand liggend dat een eerlijker 
verdeling nauwelijks meer ondenkbaar zou 
moeten en kunnen zijn. De vraag is echter – 
zo bovenstaande bijna utopische gedachte 
verwezenlijkt zou worden – of je er dan 
bent… Heb je 
werkelijk oog 
voor de meest 
noodlijdenden in 
de wereld indien 
je een deel van 
je vermogen aan 
hen schenkt..? 
Meer nog dan 
met financiële 
en materiële 
ondersteuning 
zouden zij 
weleens meer 
gebaat kunnen 

zijn met werkelijke aandacht voor hun vaak 
erbarmelijke omstandigheden. 

Afgezien van alle overige momenten in 
het jaar leent de Veertigdagentijd zich met 
name uitstekend om stil te staan bij het lot 
van velen, die schreeuwen om aandacht, 
hunkeren naar gerechtigheid, verlangen naar 
liefde en geborgenheid, een bemoedigend 
woord, een arm om hen heen.

Uit het repertoire van het jeugdkoor van de 
toenmalige Fatimaparochie herinner ik mij 
zinsneden als: Zelf een beetje minder eten 
om een ander niet te vergeten; en: Maak 
een feestje van je vasten, 
want wie niet heeft zijn 
jouw gasten. Ik hoop dat 
we elkaar de komende tijd 
kunnen inspireren om er 
inderdaad een feestelijke 
aangelegenheid van te 
maken, op weg naar het 
licht van Pasen.  

Loek Ruijters
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Adressen en secretariaten  

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 Yvonne Hartman, penningmeester 
Dirk Knook, vice-voorzitter Henk-Jan Kok, 2e penningmeester 
Ineke Brizee-Baay, secretaris 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

Algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten

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
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Pastoraal Woord

Vastentijd. Een tijd van bezinning en 
wat soberder leven.

Doe goed en laat het de mensen weten!
Het is een zin die we in onze tijd meer en meer 
horen; door veel mensen die zich vrijwillig inzetten 
en die veel voor anderen doen. De ene of de andere 
zou, zo zeggen ze, door hun voorbeeld kunnen 
worden aangespoord om ook bij te dragen aan 
een wereld waarin de mensen rechtvaardiger en 
gelukkiger met elkaar zouden omgaan. 

De vastentijd is een periode om opnieuw te kijken 
naar ons gedrag en vooral na te gaan van welke 
gewoonten we slaaf geworden zijn en dat kan voor 
ieder van ons iets anders zijn. De vastentijd is er om 
nieuwe keuzes te maken.

In het evangelie van Mattheus spreekt Jezus 
over 3 belangrijke aspecten van ons gedrag als 
gelovige. Op de eerste plaats spreekt Hij over onze 
barmhartigheid ten opzichte van andere mensen. 
Barmhartigheid is verdraagzaam zijn. Niet uit zijn op 
ruzie, op wraak of straf, maar op vriendschap en op  
vergeven. 

Dat is niet altijd gemakkelijk en daarom is het 
goed dat we bidden om die weg te kunnen gaan. 
Voor Jezus is het een uitgemaakte zaak dat de 
gerechtigheid ook echt gedaan moet worden. Maar 
het doen van gerechtigheid mag niet gebeuren 
om daarmee op te vallen bij de mensen. Zijn 
tegenstanders doen het voor het oog van de 
mensen en zijn alleen uit op de eer die alleen aan 
God toekomt. Niet het uiterlijk vertoon, maar de 
innerlijke houding is voor Jezus van werkelijk belang. 

Jezus spreekt ons ook aan over bidden. Hoe zit het 
met ons gebed? In hoeverre zijn wij echt gericht op 
God? Ten slotte spreekt Jezus over vasten. 

In de vastentijd gaat het om onze blik op Jezus en 
om onze gehoorzaamheid aan zijn woord. Dat is 
het doel en ook de kans om ons in deze vastentijd 
te oriënteren op Hem en Hem beter te begrijpen. 
Nu kunnen we echt zeggen: “De tijd van genade is 
gekomen.”

Wanneer we onze blik echt richten op Jezus en zijn 
boodschap, dan krijgt ons handelen een heel nieuwe 
kans! Wij voelen ons verbonden met alle mensen op 
de wereld. Vooral met die mensen die in oorlog, in 
honger en nood leven.

Bij al ons handelen in deze vastentijd gaat het niet 
alleen om een bijzondere spirituele ervaring, maar 
ook onze solidariteit met de mensen om ons heen.

Laten we die kans met beide handen grijpen, zodat 
deze tijd voor ons ook echt een tijd van genade mag 
zijn. 

“Bekeer u toch”, zegt Jezus en daarmee zegt Hij 
ook: “Denk niet alleen aan uzelf, maar ook aan uw 
medemensen en help hen als ze in nood zijn". 

De vastentijd begint met Aswoensdag op 26 februari 
en eindigt met Pasen op 12 april 2020. In deze 
vastenperiode bereiden wij ons dan voor op het 
hoogfeest van Pasen. Ik wens u dan ook een goede 
voorbereiding toe.

Paul Kuhlmann, 
Diaken
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’s-Heerenberg, Sint 
Pietersberg, Sint Antonis, Sint 
Janssteen, Sint Odiliënberg, 
Sint Oedenrode.  
Zomaar wat plaatsen die je in 
Nederland kunt tegenkomen. 
We hebben geen bergen, maar 
noemen sommige plaatsen 
toch zo. Wat we wel hebben: 
heiligen. Daar hebben we heel 
wat plaatsen, buurtschappen 
en plekjes in het landschap 
naar genoemd. Ik noemde 
er een paar. Soms weten we 
niet echt waar het vandaan komt. Sint Oedenrode 
en Sint Odiliënberg genoemd naar sint Oda, de 
beschermheilige van de blinden, wist u het? Meestal 
weten we het niet meer. Blijkbaar waren het wel 
opvallende plekken in de natuur, of het landschap 
die uitnodigden om er een naam aan te geven. 
En vaak was de geloofsovertuiging een bron van 
inspiratie voor een naam. 

In het binnenland van Australië, midden in de 
woestijn, ligt een rotsformatie, Uluru, die de 
Aboriginals als extreem heilig beschouwen. Toeristen 
gingen er weinig respectvol mee om, maar sinds kort 
is beklimming verboden. Maar niet alles is heilig. 

Toen de jongeren terugkwamen van de 
wereldjongerendagen in Australië lieten ze foto’s 
van een rotsformatie aan de kust zien, de twaalf 

Niet zomaar
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apostelen (er waren er inmiddels al een paar 
weggezonken, maar dat hindert niet). Grote 
steenkolossen rezen op uit het water, blijkbaar 
straalden ze een soort bezieling uit, waardoor die 
naam gegeven werd. 

Er zijn overal ‘heilige bergen’. In de bijbel vinden we 
er een paar (Ararat, waar Noah met de ark strandde, 
de Horeb waar Mozes de tien geboden ontving, 
Thabor, waar de gedaanteverandering plaatsvond). 

Ergens midden in de woestijn op een berg stenen 
staat een kruis. Het Mojavekruis, ter herinnering 
aan de soldaten die hier na de eerste wereldoorlog 
revalideerden van hun longklachten, opgedaan in 
de loopgraven, en hun gevallen kameraden. Al zou 
je dat niet verwachten, daar is een grote strijd aan 
vooraf gegaan. 

Hoewel de VS te boek staat als een christelijk land 
zijn uitingen van religie in de openbare ruimte niet 
toegestaan. Raar eigenlijk, want in die omgeving zijn 
heel veel plaatsen en bergpieken met namen die 
toch ook iets uitstralen. San Francisco, Santa Monica, 
San Jose, Santa Cruz, Cathedral Spires. In de VS zijn 
ze niet zo bang bij de naamgeving. Mijn zoon stuurde 
foto’s van de Garden of Eden (Hof van Eden), van de 
Court of the Patriarchs (Hof van de Aartsvaders, drie 
bergen genoemd naar Abraham, Isaac en Jacob), 
van Angels Landing (een bergtop die reikt naar de 
hemel), maar ook van Devil’s Orchard (tuin van de 

duivel, een vulkanische formatie die er nogal zwart 
uit ziet). 

De bijbel als inspiratie voor onze beleving van 
de natuur, voor de gelovige een moment van stil 
gebed, denk ik dan. Maar het omgekeerde bestaat 
ook. De natuur als inspiratie voor een kerk, voor 
een voortdurend gebed. In Barcelona zijn ze er al 
meer dan een eeuw mee bezig. De Sagrada Familia, 
een basiliek die met aalmoezen bij elkaar gespaard 
wordt. Gaudi ontwierp deze kerk vol symbolen 
die hij ontwierp naar het leven buiten. Twaalf 
klokkentorens staan er inmiddels, die de namen van 
de apostelen dragen. De Mariakapel heeft een eigen 
toren en straks komen op het middenschip nog vijf 
torens: vier voor de evangelisten en één, de hoogste, 
met de Christussymbolen, alpha, omega en het 
kruis. Drie façades, elk met vier torens omvatten de 
grootste gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament. 
De geboorte van Jezus, het lijden en sterven en de 
verrijzenis. Het hele geloofsgeheim samengevat 
in een berg stenen. Niet zomaar een berg stenen, 
wel prachtig. De gedachte laat me niet los. Kan het 
mooier in deze tijd waarin we ons voorbereiden op 
lijden en sterven, opstanding, Pasen! 

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

Namens de werkgroep Oecumene, 
Kees de Ridder

In 2019 is André Vis, dirigent van het koor Deo 
Sacrum en muzikaal coördinator van de parochie, 
gestart met het opzetten van een gelegenheidskoor 
voor onze parochie met als doel de uitvaarten 
muzikaal te begeleiden.

Het gelegenheidskoor wordt onder andere gevormd 
door koorleden uit de koren die actief zijn op de 
locaties van onze parochie; ook mensen die geen 
lid zijn van een koor en goed kunnen zingen zijn van 
harte welkom. 

Het gelegenheidskoor repeteert elke 1e donderdag 
van de maand om 15.30 u in de locatie Emmaus aan 
de Leyweg.

Onder de bezielende leiding van André repeteren de 
koorleden verschillende motetten en liederen zowel 
eenstemmig als meerstemmig. Hierdoor leren zij 
elkaar beter kennen, kunnen elkaar beter aanvullen 
en vormen zo een eenheid.

De koorleden kunnen, indien zij geen andere 
verplichtingen hebben, zingen tijdens uitvaarten op 
alle locaties.

Hiermee dragen wij eraan bij de familie op een 
gedenkwaardige manier afscheid te laten nemen van 
hun dierbare. En voor ons (leden uit de verschillende 
gemeenschappen) biedt het de gelegenheid om de 
laatste eer te bewijzen aan de overledene.

Mocht u denken: hier wil ik ook wel aan meewerken, 
laat dit dan weten aan:

André Vis, e-mail: andrevis76@gmail.com of aan

Corrie van Leeuwen, e-mail: corrie.vanleeuwen@
ziggo.nl

U ontvangt dan iedere maand een uitnodiging voor 
de repetitie.

Corrie van Leeuwen

Dodenherdenking Maria van Eik en 
Duinen

Gelegenheidskoor R.K. Parochie de 
Vier Evangelisten
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Er gebeuren mooie dingen in onze parochie! 
Een aantal dames afkomstig uit de 
Dominicaanse Republiek, waarvan enkele 
sinds kort deel uitmaken van onze parochie, 
heeft het initiatief genomen om maaltijden 
met typisch Dominicaanse gerechten te 
verzorgen voor medeparochianen en ook 
mensen uit de wijken van onze parochie. 

Bovendien hebben zij aangegeven dat ze 
de opbrengst van de maaltijden niet 
voor zichzelf willen houden, maar 
deze aan de diaconie van de parochie 
te schenken. Een initiatief dat ons 
zeer verheugt!

De eerste maaltijd vindt plaats op 
zondag 19 april aanstaande bij de 
Emmaus geloofsgemeenschap en 
begint om 17.00 uur. 

U bent allen uitgenodigd! Voor de 
maaltijd wordt geen vast bedrag 
maar een vrije bijdrage gevraagd, 
zodat deelname, ook voor mensen 
met een ‘kleine beurs’ mogelijk is. 
Meld u wel op tijd aan want er is plek 
voor maximaal 40 personen. 

Aanmelden:
t/m maandag 13 april bij het centraal parochie-
secretariaat (070 3080414 of cps@p4ev.nl). Geef 
naast uw naam ook uw bereikbaarheid door en of er 
rekening moet worden gehouden met dieetwensen.

Hoogst waarschijnlijk gaan de dames op een zondag 
in mei en in juni van dit jaar eveneens een maaltijd 
verzorgen. De data zijn nog niet precies vastgesteld. 
We zullen u via de nieuwsbrieven en de website van 
de parochie op de hoogte houden. 

Jos van Adrichem

Zin om lekker en gezellig te komen 
eten?

Nieuwe parochianen verzorgen 
Dominicaanse maaltijd
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Ons verblijf bij Priorij ‘De Essenbergh’ in Hierden is 
ons de afgelopen twee jaar zo goed bevallen, dat we 
ook dit jaar weer bij deze gastvrije kloosterbroeders 
en -zusters hebben gereserveerd. We hebben 
aan het weekend zelfs een extra dag toegevoegd. 
Dat wil zeggen dat we nu niet op vrijdag- maar 
al op donderdagmiddag naar Hierden afreizen. 
Het lange weekend is gepland van donderdag 
4 tot en met zondag 7 juni a.s. Op zaterdag zullen 
we het feest van de heilige Norbertus (6 juni) 
met de kloosterlingen meevieren. Ook op de 
andere dagen nemen we deel aan de gebeden 
en vieringen. Daarnaast volgen we een eigen 
bezinningsprogramma. 

We hebben als groep het gastenverblijf ’De 
Boerderij’ tot onze beschikking. Daar logeren 
we in kamers voor twee personen, met op elke 
kamer een douche en toilet. Verder beschikt ‘De 
Boerderij’ over een grote zaal die we voor diverse 
programmaonderdelen zullen gebruiken en over 
een grote woonkamer met keuken. De maaltijden 
bereiden we ook zelf. De priorij ligt in een prachtig 
natuurgebied, daar zullen we bij goed weer ook 
volop van gaan genieten.

Kosten:
De kosten voor dit lange weekend (inclusief 
de maaltijden, exclusief de heen- en terugreis) 
zullen, afhankelijk van het aantal deelnemers, 

Lang kloosterbezinningsweekend bij 
de Norbertijnen in Hierden

circa €150 bedragen. Over de heen- en terugreis 
zullen we nadere afspraken maken op de 
voorbereidingsbijeenkomst. 

Reizen per openbaar vervoer is goed te doen. Als je 
aan dit bezinningsweekend wilt deelnemen, meld je 
dan uiterlijk 1 mei aan bij diaken Jos van Adrichem 
(diaken.josvanadrichem@p4ev.nl of 06 46524982). 
Geef bij aanmelding in ieder geval je mailadres 
en telefoonnummer door, zodat we je nadere 
informatie kunnen geven en je kunnen uitnodigen 
voor de voorbereidingsbijeenkomst. Deze is gepland 
op donderdagavond 14 mei a.s. Houd deze avond 
alvast vrij in je agenda.

Jos van Adrichem
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Treed in de voetsporen van de heilige Franciscus en 
de heilige Clara van Assisi! 

Wilt u weten wat Assisi allemaal te bieden heeft? 

Heilige Franciscus 
In het romantische Umbrië 
ligt een middeleeuws 
stadje. De zoon van een 
lakenhandelaar koos er in 
de 11e eeuw voor om niet 
zijn vader in de zaak op 
te volgen, maar om met 
broeders in armoede te 
leven, naar het evangelie 
van Christus.  Hij kreeg 
een visioen waarin de 
gekruisigde Christus hem 

vroeg de Kerk te herstellen. Dat deed hij door zijn 
aandacht voor de melaatsen en armen. In korte tijd 
verspreidde zijn levenswijze zich over Europa. We 
zullen nader kennis maken met de heilige Franciscus. 
Hij was een man Gods, had een diep geloof en een 
authentiek gebedsleven. Hij geldt als een van de 
grootste heiligen van de katholieke kerk.

Bedevaart naar Assisi van woensdag 
23 september t/m donderdag 1 
oktober 2020

Heilige Clara 
Ook zullen we kennis 
maken met de heilige 
Clara. Zij werd geboren 
in 1195 en was afkomstig 
uit een adellijke familie 
te Assisi. Ze was een 
jaar of achttien op het 
moment dat Franciscus 
daar met zijn aanstekelijke 
beweging begon. Naar 
diens voorbeeld brak ze 
met thuis, wist aan de greep van haar familie te 
ontsnappen, huwde net als Franciscus met Vrouwe 
Armoede en liet zich door hem het kloosterhabijt 
aantrekken.

We richten ons tijdens deze bedevaart op de 
inspiratie die de HH Franciscus en Clara aan ons 
bieden in de 21e eeuw. We zullen dat doen door het 
bezoeken van de plaatsen waar Franciscus, maar ook 
Clara hebben geleefd en daarnaast zullen we samen 
bidden en vieren. 

Als u interesse heeft en eventueel mee wilt gaan 
met deze bedevaart, bent u van harte welkom op 
de informatiebijeenkomst, die wordt gehouden op 
zaterdagochtend 4 april 2020 van 10.00 tot ca. 12.00 
uur in de ‘parochiezaal’ van de Emmauskerk, Leyweg 
930, 2545 GV Den Haag. 

Jos van Adrichem
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Liturgisch rooster Emmaus
wijzigingen voorbehouden

E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering, WG: Woord- en Gebedsdienst en B: Boeteviering 
Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingscollecte naast de reguliere collecte

Dag Datum Bijzonderheden Tijdstip type Voorganger Koor

woensdag: 10.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag:  13.00 uur Eucharistieviering

Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering

Na iedere viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee

zo 1 mrt 1e Zondag Veertigdagentijd 
Gezamenlijke viering TB

Géén viering in de Emmaus

10.30 uur E Pastoraal Team VocAnimo

za 7 mrt 2e Zondag Veertigdagentijd 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 8 mrt 2e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur W&C Wielzen samenzang met cantor 

Magdalena Sudo
za 14 mrt 3e Zondag Veertigdagentijd 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 15 mrt 3e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Dernee Emmauskoor 

organist ?
za 21 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 13.00 uur E Hayon Leonardo Valiante
zo 22 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Hayon Emmauskoor 

Wim van der Geest
za 28 mrt 5e Zondag Veertigdagentijd 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 29 mrt 5e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Pex Emmauskoor 

organist?
za 4 apr Palmzondag 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 5 apr Palmzondag 10.00 uur E Dernee Gezinskoor 

met eigen organist
wo 8 apr Boeteviering 10.00 uur B Kuhlmann Gelegenheidskoor 

Ed van Aken
do 9 apr Witte donderdag 19.00 uur E Dernee Emmauskoor 

Heukensfeldt Jansen
vr 10 apr Goede vrijdag  Kruisweg  

Goede vrijdag plechtigheden

15.00 uur  

19.00 uur 

 

W&G

The/Bleumer 

Van Adrichem

Gelegenheidskoor 
Wil van Leeuwen, fluitist

VocAnimo
za 11 apr Paaswake 21.30 uur E Dernee Emmauskoor 

Heukensfeldt Jansen
zo 12 apr Hoogfeest van Pasen 10.00 uur E Pex Emmauskoor 

Magdalena Sudo
ma 13 apr 2e Paasdag 

Gezamenlijke viering
10.00 uur E Pastoraal Team Emmauskoor/gez. Koren 

André Vis?
wo 15 apr Emmausfeest 10.00 uur E Dernee Gelegenheidskoor 

Ed van Aken
za 18 apr 2e Zondag van Pasen 10.00 uur E Hayon Leonardo Valiante
zo 19 apr 2e Zondag van Pasen 10.00 uur W&C Kuhlmann Emmauskoor 

Wim van der Geest
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za 25 apr 3e Zondag van Pasen 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 26 apr 3e Zondag van Pasen 

H. Vormsel (Titus Brandsma)
10.00 uur E Hayon Emmauskoor 

Wim van der Geest
za 2 mei 4e Zondag van Pasen 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 3 mei 4e Zondag van Pasen 10.00 uur E Dernee Emmauskoor 

Heukensfeldt Jansen
za 9 mei 5e Zondag van Pasen 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 10 mei 5e Zondag van Pasen 10.00 uur E Hayon Magdalena Sudo met 

Cantor
za 16 mei 6e Zondag van Pasen 13.00 uur E Hayon Leonardo Valiante
zo 17 mei 6e Zondag van Pasen 

Themaviering jongeren Inside 
Out

10.00 uur W&C Van Adrichem Voice of Praise

do 21 mei Hemelvaart 10.00 uur E Dernee Emmauskoor 
Heukensfeldt Jansen

za 23 mei 7e Zondag van Pasen 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 24 mei 7e Zondag van Pasen 10.00 uur E Pex Cantorij
za 30 mei Zaterdag voor Pinksteren 13.00 uur E Dernee Leonardo Valiante
zo 31 mei Pinksteren 10.00 uur E Hayon Emmauskoor 

Heukensfeldt Jansen

In de parochie worden thematische vieringen 
verzorgd op de volgende data en locaties:

• 29 maart: geloofsgemeenschap     
Maria van Eik en Duinen

• 17 mei:  geloofsgemeenschap     
Emmaus

• 14 juni:  geloofsgemeenschap Titus    
Brandsma

Enkele thema’s van vieringen die worden voorbereid 
door jongeren en voor jongeren en iedereen die 
het maar horen wil, zijn: Goede voornemens, 
Dankbaarheid, Share!, There’s more. Door middel 
van het schrijven van eigen teksten, voorbeden 
en met behulp van Powerpoints vertalen we de 
lezingen van de zondag naar iets dat wij in ons 
dagelijks leven terugzien en kunnen gebruiken. 
Daarnaast denken we graag hardop met je na over 

Thematische vieringen jongeren 
Inside Out

het thema van de zondag door met je in gesprek 
te gaan, met stembriefjes of post-its. De vieringen 
worden muzikaal begeleid door verschillende koren 
vanuit en buiten de parochie! Voorganger bij deze 
thematische vieringen is Jos van Adrichem. 

Met vriendelijke groet, 
Jennifa Dorleijn
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Dag Datum Bijzonderheden Tijdstip Type Voorganger Koor

Liturgisch rooster Maria van Eik en Duinen
wijzigingen voorbehouden

Dinsdag: 10.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag: 17.00 uur Eucharistieviering in de even maanden

Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering

Na de viering op zondag is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee
E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering en WG: Woord- en Gebedsdienst B: Boeteviering 

Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingscollecte naast de reguliere collecte

zo 1 mrt Gezamenlijke viering in de 
Titus Brandsma 
Géén viering in MED

 10.30 uur E Pastoraal Team VocAnimo

zo 8 mrt 2e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Dernee Deo Sacrum
zo 15 mrt 3e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Hayon Cantorij
zo 22 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 10.00 uur E Groenewegen Deo Sacrum
zo 29 mrt 5e Zondag Veertigdagentijd  

Themaviering jongeren Inside 
Out

10.00 uur W&C Van Adrichem Dameskoor

za 4 apr Palmzondag 17.00 uur E Hayon Cantor
zo 5 apr Palmzondag 10.00 uur E Hayon Alle4
di 7 apr Boeteviering 10.00 uur B Van Adrichem Samenzang
do 9 apr Witte donderdag 19.00 uur E Hayon Deo Sacrum
vr 10 apr Kruisweg

Goede vrijdag plechtigheden

15.00 uur

19.00 uur

Van Adrichem

Hayon

Cantorij

Deo Sacrum
za 11 apr Paaswake 21.30 uur E Hayon Deo Sacrum
zo 12 apr Hoogfeest van Pasen 10.00 uur E Dernee Deo Sacrum
ma 13 apr 2e Paasdag gezamenlijke viering 

in de Emmaus 
Géén viering in MED

10.00 uur E Pastoraal Team  

za 18 apr 2e Zondag van Pasen 17.00 uur E Hayon Cantor
zo 19 apr 2e Zondag van Pasen 10.00 uur E Groenewegen Cantor
za 25 apr 3e Zondag van Pasen 17.00 uur E Hayon
zo 26 apr 3e Zondag van Pasen 10.00 uur E Pex Deo Sacrum
zo 3 mei 4e Zondag van Pasen 10.00 uur W&C Wielzen Cantor
ma 4 mei Dodenherdenkingsdienst 19.30 uur Oecumenische 

werkgroep
Samenzang

zo 10 mei 5e Zondag van Pasen 10.00 uur E Pex Deo Sacrum
zo 17 mei 6e Zondag van Pasen 10.00 uur E Groenewegen Cantor
do 21 mei Hemelvaart van de Heer 10.00 uur E Hayon Dameskoor
zo 24 mei 7e Zondag van Pasen /  

1e H. Communie
10.00 uur E Dernee Gezinskoor

zo 31 mei Pinksteren 10.00 uur E Pex Deo Sacrum
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Dag Datum Bijzonderheden Tijd TYPE Voorganger Koor

Liturgisch rooster Pastoor van Ars
wijzigingen voorbehouden

Donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering

Vrijdag: 09.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag: 17.00 uur Eucharistieviering in de oneven maanden

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering

Na de ochtendvieringen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee
E: Eucharistieviering, W&C: Woord- en Communieviering, WG: Woord- en Gebedsdienst en B: Boeteviering 

Collectes: A: Opbrengst collecte geheel voor de bestemming, B: bestemmingscollecte naast de reguliere collecte

zo 1 mrt 1e Zondag Veertigdagentijd 
Gezamenlijke viering TB 
Géén viering in de Past. van Ars

10.30 uur E Pastoraal Team VocAnimo

za 7 mrt 2e Zondag Veertigdagentijd 17.00 uur E Hayon 
zo 8 mrt 2e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur E Hayon Connection 
za 14 mrt 3e Zondag Veertigdagentijd 17.00 uur E Hayon
zo 15 mrt 3e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur W&C Kuhlmann Gezinskoor
za 21 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 17.00 uur E Hayon 
zo 22 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur E Vervooren Parochiekoor
za 28 mrt 5e Zondag Veertigdagentijd 17.00 uur E Hayon Gezinskoor
zo 29 mrt 5e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur E Dernee Filipijns koor
do 2 apr Biecht gelegenheid na H.Mis 10.00 uur E Hayon
zo 5 apr Palmpasen 10.30 uur E Vervooren Phoenix
do 9 apr Witte Donderdag 19.00 uur E Vervooren Leo Hartman
vr 10 apr Goede Vrijdag 15.00 uur Vervooren Leo Hartman/

mezzosopraan
za 11 apr Paaswake 21.30 uur E Vervooren Gaudete
zo 12 apr Hoogfeest van Pasen 10.30 uur E Vervooren Connection
ma 13 apr 2e Paasdag gezamenlijke viering 

in de Emmaus 
Géén viering in de Past. van Ars

10.00 uur E Pastoraal Team

zo 19 apr 2e Zondag van Pasen 10.30 uur E Hayon Phoenix
zo 26 apr 3e Zondag van Pasen 10.30 uur W&C Van Adrichem Parochiekoor
za 2 mei 4e Zondag van Pasen 17.00 uur E Hayon
zo 3 mei 4e Zondag van Pasen 10.30 uur E Hayon Cantate Domino
za 9 mei 5e Zondag van Pasen 17.00 uur E Hayon Gezinskoor
zo 10 mei 5e Zondag van Pasen 

1e H. Communie
10.30 uur E Dernee Connection

za 16 mei 6e Zondag van Pasen 17.00 uur E Hayon
zo 17 mei 6e Zondag van Pasen 10.30 uur E Hayon Phoenix
do 21 mei Hemelvaart van de Heer 10.30 uur E Vervooren Leo Hartman
za 23 mei 7e Zondag van Pasen 17.00 uur E Hayon
zo 24 mei 7e Zondag van Pasen 10.30 uur W&C Wielzen Parochiekoor
za 30 mei Zaterdag voor Pinksteren 17.00 uur E Hayon
zo 31 mei Pinksteren 10.30 uur E Vervooren Gaudete
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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 1 mrt 1e Zondag Veertigdagentijd 
Gezamenlijke viering

10.30 uur E Pastoraal Team VocAnimo

zo 8 mrt 2e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor
zo 15 mrt 3e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor
zo 22 mrt 4e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur W&C Wielzen Caritaskoor
zo 29 mrt 5e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur E Hayon Titus Brandsmakoor
vr 3 apr Boeteviering 10.00 uur B Wielzen  
zo 5 apr Palmpasen 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor
do 9 apr Witte Donderdag voor 

kinderen

Witte Donderdag

17.00 uur 

19.00 uur

W&C 

E

Wielzen 

Pex

  

VocAnimo
vr 10 apr Goede Vrijdag voor kinderen

Goede Vrijdag Kruisweg

Goede Vrijdag Passie en Stilte

11.00 uur

15.00 uur

19.00 uur

Wielzen

Wielzen

 

Caritaskoor

za 11 apr Paaswake 21.30 uur E Pex VocAnimo
zo 12 apr Paasviering voor klein en groot 10.30 uur E Hayon Gezinskoor
ma 13 apr Gezamenlijke viering in 

Emmaus 
Geen viering TB

10.00 uur E Pastoraal Team Emmauskoor

zo 19 apr 2e Zondag van Pasen 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor
zo 26 apr 3e Zondag van Pasen 

H. Vormsel
10.30 uur E Van den Hende VocAnimo

zo 3 mei 4e Zondag van Pasen 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor
zo 10 mei 5e Zondag van Pasen 10.30 uur W&C Kuhlmann VocAnimo
zo 17 mei 6e Zondag van Pasen 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor
do 21 mei Hemelvaart 10.30 uur E Pex Titus Brandsmakoor
zo 24 mei 7e Zondag van Pasen 

Eerste Heilige Communie
10.30 uur E Hayon Caritaskoor

zo 31 mei Pinksteren 10.30 uur E Dernee Titus Brandsmakoor
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In de Goede week, beginnend met Palmzondag 
(zondag 5 april), worden in de parochie speciale 
vieringen voor gezinnen met jonge kinderen 
gehouden.

Op Palmzondag vinden optochten 
met palmpaasstokken plaats, die 
de kinderen een aantal dagen 
ervoor kunnen maken bij de 
betreffende kerk. Het moment 
dat de palmpaasstokken gemaakt 
worden zal per kerk bekend 
worden gemaakt. Kinderen van 
de r.k. basisscholen De Parkiet 
en De Drie Linden maken hun 
palmpaasstokken op de eigen 
school en vieren Palmpasen in 
de Heilige Familiekerk op zondag 
5 april om 9.30 uur. 

De geloofsgemeenschappen Maria van Eik en 
Duinen en H. Pastoor van Ars werken samen. De 
palmpaasstokken zullen dit jaar worden gemaakt 
in de pastorie van Maria van Eik en Duinen en 
de viering van Palmzondag met een optocht met 
palmpaasstokken zal ook in deze kerk plaatsvinden, 
op zondag 5 april om 10.00 uur. 

De speciale vieringen in de rest van de Goede 
week en met Pasen, gericht op kinderen, worden 
dit jaar gehouden bij de geloofsgemeenschap 
Titus Brandsma (Heilige Familiekerk aan het 
Kamperfoelieplein 29).  
Op Witte donderdag, donderdag 9 april, zal daar 
een op kinderen gerichte woord- en gebedsdienst 
worden gehouden, met uitleg over de eucharistie. 
Deze viering begint om 17.00 uur.  
Op Goede vrijdag, vrijdag 10 april, lopen we in 
processie langs de staties van de kruisweg en kijken 
en luisteren we naar het lijdensverhaal van Jezus. 

Vieringen voor gezinnen met jonge 
kinderen in de Goede week en met 
Pasen

We beginnen deze kinderkruisweg om 11.00 uur. 
Kinderen die willen kunnen dan ook een stukje van 
het verhaal voorlezen.  
Op Paaszondag, zondag 12 april, zal tijdens de 
feestelijke eucharistieviering voor groot en klein, 
extra aandacht aan de kinderen worden geschonken 
en zullen ze actief bij de viering worden betrokken. 
Deze viering begint om 10.30 uur. 

‘Aldoende leert men’ is een bekend gezegde. Dat is 
precies wat kinderen tijdens deze speciale vieringen 
doen. Daarom wordt vooral aan gezinnen met 
kinderen die zich voorbereiden op hun eerste heilige 
communie, warm aanbevolen om aan deze vieringen 
in de Goede week en met Pasen deel te nemen.

Elke vrijdagmiddag (15.00 -16.00 uur) in de 
veertigdagentijd is er een meditatieve bijeenkomst 
aan de hand van de kruiswegstaties, gecombineerd 
met muziek, uit verschillende bronnen en van 
verschillende kunstenaars. Aanmelden niet nodig. 
Data 28 februari, 6, 13, 20, 27 maart en 3 april. NB: 
in Boekje ‘RK Den Haag Zuid doet’ staan de data 
onjuist vermeld! 

Ineke Giezeman

Correctie data Kruiswegmeditatie 
in H. Pastoor van Ars kerk vanaf 
vrijdag 28 februari



Sleutelservice
voor alle soorten huis- en autosleutels

staat hier uw 
advertentie in de 

volgende aflevering 
van spirit? 
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Eens per jaar treden de kerken in Nederland 
nadrukkelijk naar buiten. Graag laten zij zien dat ze 
er zijn en dat ze veel ondernemen voor iedereen. 
Zaterdag 18 januari was wethouder Martijn Balster 
aanwezig bij de start van de Actie Kerkbalans. Met 
klokgelui en tromgeroffel werd de actie in gang 
gezet. En de wethouder stak de aanwezigen een hart 
onder de riem: 

"Als er iets nodig is, dan is het wel 
verbinding in dit prachtige stadsdeel, in 
Den Haag Zuid West en daar draagt deze 
actie heel erg aan bij! De kerken doen 
fantastisch werk voor de woonomgeving. 
En de Actie Kerkbalans zorgt dat er de 
nodige middelen komen om de activiteiten 
uit te voeren. Meer dan 50 lopers gaan 
namens de kerk bij bewoners langs om de 
actie te laten slagen. Ik hoop dat het tot 
een heel mooie opbrengst leidt. En ik zou 
zeggen: vooral door blijven gaan. U heeft 
zojuist flink wat geluid gemaakt, iedereen 
heeft het kunnen horen en daardoor 
wordt het ook zichtbaar voor de directe 
woonomgeving. Ik wens u veel succes bij 
de actie en een fijne viering." 

Gerard van Dijk

Wethouder Martijn Balster zet 
Kerkbalans in gang



OPENINGSTIJDEN:

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

kerkopenstelling (9.30 uur-13.30 uur)

'T WINKELTJE
voor al uw religieuze artikelen: 

beelden, rozenkransen, devotiekaarsen, kaarsen voor 
de doop, 1e H. Communnie, Vormsel, Huwelijk, pixus, 
pillendoosjes, diverse kruizen met en zonder corpus, 

gebedenboekjes, Gerarduskalender, medallions, 
scapulieren, wijwaterbakjes.

staat hier uw 
advertentie in de 

volgende aflevering 
van spirit? 

staat hier uw 
advertentie in de 

volgende aflevering 
van spirit? 
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Met plezier maakt een bevlogen redactie tien keer 
per jaar maandblad en website Kerk in Den Haag, 
(kerkindenhaag.nl). Blad en website staan vol 
artikelen over het kerkelijke, maatschappelijke en 
culturele leven in Den Haag en directe omgeving. 
Daarnaast biedt de kerkdienstenpagina een handig 
overzicht van alle vieringen in een maand. Wilt u er 
op uit? Het blad en de website wijzen u de weg naar 
educatieve, spirituele en recreatieve activiteiten: 
lezingen, workshops, muziek, meditatieve vieringen, 
voor elk wat wils.  

Het laatste nieuws leest u op de website.  

Misschien hebt u zelf ideeën over ontwikkelingen of 
actualiteiten in uw eigen buurt, die Kerk in Den Haag 
wel mag vermelden. De redactie is graag goed op de 
hoogte van wat er speelt in uw eigen kerk en buurt. 
In dat geval kunt u ons altijd bellen of mailen om dit 
aan ons door te geven. Of misschien wilt u ons laten 
weten wat u van blad en website vindt. Wij horen 
het graag.

Ook voor andere vragen en opmerkingen kunt u 
altijd bij ons terecht.

Robert Reijns, redactie@kerkindenhaag.nl, 
tel. 06 123 130 53

Greet Kappers, hoofdredactie@kerkindenhaag.nl, 
tel. 06 462 669 64

Kerk in Den Haag is er voor u!
In ‘Godvergeten’ biedt Tim 
van Iersel handreikingen en 
bemoediging in het omgaan 
met dementie en God. Daarom 
spreekt dit boek over 
dementie én over 
God, aan de hand van 
thema’s die daarbij 
belangrijk zijn. De auteur 
verzorgt een lezing 
over dit boek en gaat in 
gesprek met deelnemers 
hierover. Tim van Iersel 
is gespecialiseerd in 
zingeving en ethiek 
bij dementie en 
werkt als geestelijk 
verzorger en ethicus 
in verpleeghuizen van 
WZH, waar voornamelijk 
ouderen met dementie 
wonen.

Organisatie: R.K. Parochies de Vier Evangelisten en 
Maria Sterre der Zee en DeZinnen

Datum: Dinsdag 21 april 2020

Tijd: 20.20 - 22.00 uur.

Plaats: H. Jacobus de Meerdere Kerk,  
Maria ten Hovezaal, Parkstraat 65A

Inschrijven: t/m 18 april via info@dezinnen.nl

Toegang: Euro 5,00.

Gedachten over geloof en dementie

Lezing door  
dr. Tim van Iersel
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Informatie en aanmelding

Rector Walter Broeders
E. priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl
E. diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl
T.  070 - 3873804 • 06 - 27140117

www.vronesteyn.nl
www.priesterworden.nl
www.diakenworden.nl

Oriëntatiedag 2020
Zondag 15 maart
14.00 - 16.30 uur
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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 


