Beste parochianen,
Nog een maand en we zijn al weer beland in 2021. Driekwart van
2020 zijn we in de ban geweest van het virus Covid-19. Hoe lang zal
dat in 2021 nog doorgaan? We weten het niet. Het is nog
koffiedikkijken. Als parochieteam blijven we de ontwikkelingen volgen
en zijn wij er verantwoordelijk voor dat maatregelen, of versoepeling
daarvan, die door de Nederlandse bisschoppen in protocollen zijn
vastgelegd, zo goed mogelijk worden gecommuniceerd naar de
geloofsgemeenschappen en daar worden uitgevoerd. De
pastoraatgroep en beheercommissie bij elke geloofsgemeenschap
dragen daar zorg voor. Van hen hebben wij het afgelopen jaar bijna
voortdurend bijzondere actie gevraagd en we zijn dankbaar dat zij
daar ook steeds weer invulling aan hebben gegeven. Zij hebben ook
vrijwilligers weten te vinden die bereid zijn om als coördinator voor,
tijdens en na de vieringen op te treden. Voor deze extra inzet in het
afgelopen jaar zijn wij hen zeer erkentelijk. Ook kijken we dankbaar
terug op activiteiten die zijn ontplooid, met name toen we geen
publieke vieringen konden houden, om toch zoveel mogelijk contact
met vooral de oudere, eenzame of, op een andere manier, kwetsbare
parochianen te houden. Helaas is een aantal parochianen aan de
gevolgen van corona gestorven. Het nauwelijks nabij kunnen zijn
tijdens de laatste levensdagen en -uren en de kleine kring mensen die
bij de uitvaart aanwezig mocht zijn, maakte het afscheid extra zwaar
voor familie en vrienden, en ook voor de geloofsgemeenschap.
De coronacrisis heeft ook voor nieuwe ontwikkelingen in de parochie
gezorgd. Zo zijn we overgegaan naar een centrale maandelijkse
nieuwsbrief voor de hele parochie en ontvangen veel parochianen deze
digitaal. Vergaderingen van werkgroepen, van het pastoresteam en
ook van ons parochieteam, vinden regelmatig online plaats. En aan de
vieringen op zondag, en andere bijzondere vieringen in de Emmaus,
kan thuis via de livestream worden deelgenomen. Wist u trouwens dat
het één van de uitgangspunten is die in het overleg tussen de
gezamenlijke religieuze organisaties en de overheid is afgesproken,
dat kerkdiensten zoveel mogelijk digitaal worden georganiseerd.
Omdat dit zo belangrijk is geworden en omdat we verwachten dat er
na deze coronacrisistijd ook nog veelvuldig gebruik van zal worden
gemaakt, hebben we als parochieteam besloten te investeren in de
professionalisering van de live-streamvieringen. Deze maand zal
nieuwe apparatuur worden geplaatst waarmee u de parochieviering
thuis op uw PC of tablet in vergelijkbare kwaliteit kan volgen als de
zondagsviering op de televisie. Hopelijk kunt u vanaf kerstavond van
deze aanzienlijke kwaliteitsverbetering getuige zijn. Daarmee bieden
we al degenen die dit jaar op kerstavond of -morgen niet naar de kerk
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kunnen komen, omdat er maximaal 30 personen live kunnen
meevieren, toch een mooi alternatief om in verbondenheid met de
parochie Kerstmis te vieren. Met de overige leden van het
parochieteam hoop ik dat die viering voor u bijdraagt aan een vredig
kerstgevoel in deze tijd, die nog wel even in de ban van corona zal
blijven.
Namens het parochieteam, Yvonne Hartman, penningmeester

Van het pastoraal team
Pastoraal woord
In de eerste helft van de afgelopen novembermaand zag ik in onze
wijk de eerste bomen met verlichting verschijnen. Ik snap best dat
mensen in deze sombere en onzekere tijd behoefte hebben aan een
beetje licht in de duisternis, maar een geheel opgetuigde kerstboom
die ik in sommige huiskamers ook al zag staan, welk gevoel moet dat
geven? Ik merkte bij mezelf dat het me een gevoel van stress gaf, zo
van ‘o jee, het is al bijna Kerstmis, en er moet nog zoveel gebeuren.
Kunnen we niet eerst even rustig Sinterklaas vieren?’ De Goedheiligman was toen nog niet eens in het land.
Ik begon me af te vragen: wat betekent het feest van Kerstmis nog,
het feest van het Licht dat schijnt in de duisternis, als we voor dat
grote feest al volop licht in deze mate ontsteken? Hebben wij
christenen daar niet een speciale voorbereidingstijd voor die we
Advent noemen, van het Latijnse woord Adventus, dat ‘komst’
betekent? In dat woord klinkt voor mij een beweging door, een
dichterbij komen en niet een abrupt ‘van het ene op het andere
moment’. Onze adventskrans maakt dat ook duidelijk: we beginnen de
eerste zondag met één brandende kaars en zo elke zondag een kaars
erbij. Het wordt langzaamaan lichter. En als het goed is, betreft dat
lichter worden niet alleen het licht van de kaarsen op de adventskrans,
maar ook het licht dat in ons zelf brandt, het licht dat steeds meer in
ons brandt naarmate wij dichter bij de komst van de Heer komen,
naarmate wij verder zijn in onze voorbereiding op Zijn komst. De
evangelielezingen die we op de zondagen van deze Adventstijd lezen
geven ook die groei van de voorbereiding aan. De eerste zondag
worden we opgeroepen om waakzaam te zijn, om voorbereid te zijn
als Hij komt. We worden alert gemaakt. Op de tweede zondag worden
we opgeroepen om in actie te komen: “Bereid je voor, bereid de weg
van de Heer”, riep Johannes de Doper. De mensen bekeerden zich,
lieten zich dopen. Ook wij worden opgeroepen om iets te doen: ons in
de Adventstijd meer dan anders richten op God en onze medemens.
De derde zondag wijst Johannes ons het Licht aan. Het komt in zicht:
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“Ik ben zelf het Licht niet, maar ik getuig jullie van het Licht.” En
tenslotte de vierde zondag wordt dat komende Licht nog concreter als
de engel Gabriël tegen Maria zegt dat ze zwanger zal worden en een
zoon zal baren die ze Jezus moet noemen. Het naderende Licht krijgt
een naam. En dan met Kerstmis wordt het geboren. “Het ware Licht
dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld” horen we in de
evangelielezing op Kerstochtend. We zijn er op voorbereid, zagen het
aankomen, we kunnen het aan, de komst van dit Licht. We hebben er
in mee mogen groeien, worden uitgenodigd om kinderen van het Licht
te zijn. Zonder die voorbereiding zou ons dat niet lukken, stonden we
met onze ogen te knipperen voor het plotselinge licht in het duister.
Nu kunnen we er in mee gaan, dat Licht uitdragen in de wereld, opdat
het het duister zal overwinnen.
Het deed me goed dat onze buren een slinger met Sint en Pieten
hadden opgehangen. Alles op zijn tijd en nog even wachten met dat
volle licht van de opgetuigde kerstboom. Het licht van de
adventskrans komt eerst! Ik wens u, mede namens het pastoraal
team, een gezegende Adventstijd en een Zalig Kerstmis.
Ook alvast een goede jaarwisseling gewenst. Maak er, ondanks de
onmogelijkheden door de coronacrisis, een zo goed mogelijke tijd van
en vertrouw vooral op dat Licht, dat ware Licht dat in de wereld
kwam.
Namens het pastoraal team, Jos van Adrichem, diaken
Terugblik op Internationale Dag van de Armen
Dit jaar was het de vierde keer dat de kerk aandacht schonk aan de
door paus Franciscus ingestelde Internationale Dag van de Armen.
Deze vindt jaarlijks plaats op de zondag voor het Hoogfeest van
Christus Koning. Dit jaar was dat 15 november. De voorgaande jaren
hadden we op de zaterdag in dat weekend daklozen uitgenodigd om in
de Emmauskerk een film te komen kijken en daarna samen te eten.
Door de coronacrisis konden we dat dit jaar niet op die manier
organiseren. In overleg met de pastores van het Straatpastoraat Den
Haag hebben we er toen voor gekozen om een afhaalmaaltijd te
bereiden. Een aantal diaconale vrijwilligers uit verschillende
gemeenschappen van onze
parochie hebben op vrijdag in de
Emmaus het voorgerecht,
rundvleessalade, en het
nagerecht, een cupcake met jam
en room, bereid. Allemaal
coronaproof natuurlijk. Deels
andere vrijwilligers hebben op
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zaterdag het hoofdgerecht, bestaande uit een keuze uit hutspot,
boerenkool- en zuurkoolstamppot met een gehaktbal en/of stukje
rookworst bereid. Dat deden ze in het Vincentiushof, bij het oude
stadsklooster, waar het Straatpastoraat elke vrijdagmiddag een
viering met, in deze tijd, een afhaalmaaltijd verzorgt. Omdat de
daklozen deze plaats gewend zijn, was het de beste kans van slagen
dat de afhaalmaaltijd ook daar zou worden aangeboden. Door middel
van flyers was de doelgroep een dag van te voren op de hoogte
gebracht. Met stoelen en lint werd een looproute gemarkeerd.
Handengel en een mondkapje werden vooraan de looproute
aangeboden. Zo kon de maaltijduitgifte coronaproof verlopen. Het was
zeer geslaagd. Alles verliep heel ordelijk. De mensen hielden afstand
en rekening met elkaar en waren heel dankbaar voor de inspanning
die onze vrijwilligers voor hen hadden gedaan. Deze hopen dat de
maaltijd hen lekker heeft gesmaakt. Omdat het een afhaalmaaltijd
was, weten ze dat nu niet, maar ze gaan er wel van uit, want de
meeste ‘gasten’ reageerden al heel enthousiast op de geur van de
heerlijke stamppotten.

Wensboomactie weer een succes
Hoewel we in deze periode slechts met hooguit dertig mensen naar de
kerk komen, zijn de wensbomen, waarin weliswaar iets minder
wensen hingen dan andere jaren, geheel leeg ‘geplukt’. Ook de
digitale wensboom was snel leeg en er werden leuke reacties op
ontvangen. Aan degenen die hebben meegedaan: dank voor uw
enthousiaste deelname. De cadeautjes zijn in goede orde ontvangen
en door Sint naar de kinderafdeling van het HMC Westeinde gebracht.
De zieke kinderen en hun zusjes en broertjes waren er heel blij mee.
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Uitreiking parochiepenning
Ieder jaar wordt het kerkelijk jaar afgesloten
met een gezamenlijke parochieviering op het
feest van Christus Koning. Helaas kon deze
gezamenlijke viering dit jaar niet doorgaan.
Christus Koning is ook het moment om een
vrijwilliger of een werkgroep, die zich in het
bijzonder hebben ingezet voor de
parochie/geloofsgemeenschap, de parochiepenning uit te reiken. Dit
gebeurt niet zomaar maar op voordracht van een van de vier
pastoraatgroepen. Zij zorgen voor de voordracht aan het pastoraal
team. In deze voordracht wordt helder en duidelijk gemotiveerd
waarom de vrijwilliger/werkgroep genomineerd is. Het pastoraal team
maakt uiteindelijk de keuze en legt deze voor aan het
parochiebestuur.
Dit jaar is de keuze gevallen op Edeltraud Weichhold, die zich met hart
en ziel al jarenlang inzet voor de minder bedeelden in onze
geloofsgemeenschap/parochie. De Noodhulp is niet meer weg te
denken in onze parochie. Wekelijks maken hier tientallen mensen
gebruik van, tot voor kort ook van de brooduitgifte. Maandelijks
worden er circa 50 voedselpakketten samengesteld om aan
(geregistreerde) mensen uit te delen.
Edeltraud zat niets vermoedend in de kerk. Aan het eind van de
viering werd ze naar voren geroepen
en door pastoor Dernee in het
zonnetje gezet. Jammer dat slechtst
30 parochianen hier getuige van
konden zijn. Hij reikte haar de
parochiepenning met oorkonde uit.
Edeltraud was volkomen sprakeloos.
Ze had dit absoluut niet verwacht!
Naast Edeltraud werd ook Mikayel
Sabounejian, de afgelopen twee jaar
een enorme steun voor Edeltraud,
met een cadeaubon bedankt.
Vieringen in december en januari
Gezien de op-en-neer-gaande cijfers van coronabesmettingen hebben
we niet de verwachting dat de maatregelen snel versoepeld zullen
worden. Dat houdt in dat we voorlopig met maximaal 30 bezoekers in
de kerk kunnen vieren en helaas niet samen mogen zingen. Het wordt
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ook in de kerk een heel ander kerstfeest dan we gewend zijn. Om met
Kerstmis toch nog iets meer ruimte te geven om naar de kerk te
komen, bieden we op 1e kerstdag, vroeg in de middag, een extra
kerstviering aan. En verder kunnen de kerstvieringen in de Emmaus
op kerstavond, 1e kerstdag ’s-ochtends en 2e kerstdag, via de
livestream thuis worden meegevierd.
Voor deelname aan de vieringen in de kerk, op zaterdagen en
zondagen, en ook met Kerstmis (kerstavond, 1e en 2e kerstdag) en op
Nieuwjaarsdag, geldt dat er vooraf moet worden gereserveerd. Op
welke wijze dat kan, leest u onder het kopje ‘Vooraf reserveren’
verderop. Wij vragen u dringend om voor de vieringen op kerstavond
en 1e kerstdag rekening te houden met elkaar en zich vooraf goed te
realiseren dat het echt een andere kerstviering (zonder koor en
samenzang van kerstliederen) wordt dan u gewend bent. Ook vragen
we u dringend om slechts aan één van de vieringen die op kerstavond
en 1e kerstdag worden aangeboden, deel te nemen. Als u naar de kerk
komt, zorg dan wel dat u op tijd bent. Op het moment dat de viering
begint, gaan de deuren dicht. Ook geldt voor deelname aan de viering
het dwingende advies om een mondkapje te dragen. Neemt u dat dus
alstublieft mee en draag het in onze kerken.
Hieronder treft u het overzicht van de in december en januari
geplande zondags- en bijzondere vieringen aan. Let u alstublieft goed
op de aangepaste begintijden van de vieringen met Kerstmis en
Nieuwjaarsdag.
Datum Dag
05 dec zat. 2e zondag
Advent
06 dec zon. 2e zondag
Advent

EMM
13.00 u. E
Dernee
10.00 u. E
Dernee

MED
ARS
17.00 u. E
Hayon
10.00 u. W&C 10.30 u. E
Kuhlmann
Vervooren

12 dec zat. 3e zondag 13.00 u. E
Advent
Dernee

17.00 u. E
Hayon

13 dec zon. 3e zondag
Advent
17 dec do. boeteviering 1)
18 dec vrij. boeteviering 1)
19 dec zat. 4e zondag
Advent
20 dec zon. 4e zondag
Advent
22 dec di.
boeteviering 1)

10.00 u. E
Pex

10.00 u. E
Dernee

10.30 u. E
Hayon
10.30 u. E
Hayon

TB

10.30 u. E
Hayon

10.30 u. W&C
Van Adrichem

10.00 u. W&G
Wielzen
13.00 u. E
Hayon
10.00 u. E
Hayon

17.00 u. E
Hayon
10.00 u. E
10.30 u. W&C 10.30 u. E
Groenewegen Kuhlmann
Pex
10.00 u. W&G
Van Adrichem
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Datum Dag
23 dec wo. boeteviering 1)
24 dec do. Kerstavond

EMM
MED
ARS
10.00 u. W&G
Kuhlmann
17.00 u. W&G 17.00 u. W&C 17.00 u. E
Van Adrichem Kuhlmann
Hayon

22.00 u. E
Dernee
25 dec vrij. Hoogfeest 09.30 u. E
Kerstmis
Dernee

22.00 u. E
Hayon
09.30 u. E
Hayon

12.00 u. W&C 12.00 u. W&C
Wielzen
Van Adrichem
e
26 dec zat. 2 Kerst- 10.30 u. E
dag
Hayon
27 dec zon. Feest v.d. 10.00 u. E
10.00 u. W&C
H. Familie Dernee
Van Adrichem
31 dec do. Oudjaar
01 jan

TB

17.00 u. W&C
Wielzen

22.00 u. E
Vervooren
10.30 u. E
Vervooren

22.00 u. E
Pex
10.30 u. E
Pex

13.00 u. E
Hayon

13.00 u. W&C
Kuhlmann

10.30 u. E
Hayon
10.00 u. E
Hayon
11.00 u. E
10.30 u. E
Groenewegen Hayon

10.30 u. E
Pex

vrij. Nieuwjaar, 11.00 u. E
10.30 u. E
Moeder
Dernee
Pex
van God
02 jan zat. Openb.
13.00 u. E
17.00 u. E
des Heren Dernee
Hayon
03 jan zon. Openb.
10.00 u. E
10.00 u. E
10.30 u. E
10.30 u. E
des Heren Dernee
Hayon
Vervooren
Pex
09 jan zat. Doop v.d. 13.00 u. E
17.00 u. E
Heer
Dernee
Hayon
10 jan zon. Doop v.d. 10.00 u. E
10.00 u. E
10.30 u. W&C 10.30 u. E
Heer
Dernee
Pex
Wielzen
Hayon
e
16 jan zat. 2 zondag 13.00 u. E
17.00 u. E
d.h. jaar
Hayon
Hayon
e
17 jan zon. 2 zondag 10.00 u. E
10.00 u. W&G 10.30 u. E
10.30 u. W&G
d.h. jaar
Pex
‘kanselruil’ 2) Hayon
‘kanselruil’ 2)
23 jan zat. zo. v.h.
13.00 u. E
17.00 u. E
God.Woord Dernee
Hayon
24 jan zon. zo. v.h.
10.00 u. E
10.00 u. W&C 10.30 u. E
10.30 u. E
God.Woord Dernee
Kuhlmann
Hayon
Pex
e
30 jan zat. 4 zondag 13.00 u. E
17.00 u. E
d.h. jaar
Dernee
Hayon
31 jan zon. 4e zondag 10.00 u. E
10.00 u. E
10.30 u. E
10.30 u. W&C
d.h. jaar
Dernee
Hayon
Vervooren
Van Adrichem
E=Eucharistieviering, W&C=Woord- en Communieviering, W&G=Woord- en
Gebedsviering
1) Tijdens en/of na de boeteviering is er gelegenheid voor het ontvangen van het
sacrament van boete en verzoening (biecht). Daarbij worden ook de coronamaatregelen in acht genomen: afstand van 1,5 m tot elkaar en dragen van
mondkapje of gezichtsscherm.
2) In het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen vindt
deze zondag ‘kanselruil’ plaats. Dat wil zeggen dat pastor Duncan Wielzen en
diaken Jos van Adrichem voorgaan in de protestantse kerk en predikanten van de
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protestantse kerk voorgaan in een dienst van woord en gebed in de Maria van Eik
en Duinen en de Titus Brandsma.

Eucharistievieringen op werkdagen
Ook bij onze vieringen op werkdagen, in de regel zijn dat eucharistievieringen, bent u van harte welkom. Deze vinden standaard volgens
onderstaand schema plaats.
Geloofsgemeenschap
Maria van Eik en
Duinen
Emmaus
H. Pastoor van Ars
Titus Brandsma

viering op
werkdag
dinsdag

10.00 u

woensdag
donderdag
vrijdag
vrijdag

10.00
10.00
09.00
10.00

u
u
u
u

Doopvieringen in het eerste kwartaal 2021
In het eerste kwartaal van 2021 zijn twee doopvieringen gepland,
één op zondag 24 januari in de Pastoor van Ars, en één op zondag
21 februari in de Titus Brandsma. De doopvieringen vinden in het
begin van de middag plaats, nadat de zondagsviering heeft
plaatsgevonden en de kerk gereinigd en voldoende geventileerd is.
Wanneer u op één van de genoemde data uw kind wil laten dopen,
neem dan tijdig contact op met het centraal parochiesecretariaat (voor
contactgegevens, zie achterzijde van deze Nieuwsbrief). U wordt dan
geïnformeerd over de voorbereiding en ontvangt de nodige praktische
informatie en een aanmeldformulier om in te vullen. Na ontvangst van
het ingevulde aanmeldformulier ontvangt u een uitnodiging voor het
eerste voorbereidingsgesprek.
Adventsactie: Delen smaakt naar meer
Dit jaar staat de campagne van de Adventsactie in het teken van
voedselzekerheid. De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze
cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en
weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel, waardoor
deze cirkel in stand wordt gehouden. Jonge kinderen die te weinig
voedingsstoffen binnenkrijgen lopen een blijvende groeiachterstand
op. Ze worden sneller ziek, ontwikkelen zich langzamer dan gezonde
leeftijdgenootjes en presteren minder goed op school. De slechte
voeding heeft dus invloed op hun ontwikkeling en toekomstmogelijkheden. De kans is groot dat ze later in een lage inkomstensector en dus in armoede terechtkomen.
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Adventsactie steunt dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat
gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en zo
beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Het uiteindelijke doel
is de vicieuze cirkel doorbreken. Eén van die projecten is het project
van Caritas Jeruzalem dat arme boerenfamilies op de West Bank
ondersteunt bij het opzetten van kleine duurzame landbouwbedrijfjes,
zodat ze hun eigen gezin kunnen onderhouden en ook bijdragen aan
de voedselvoorziening van families in de directe omgeving. Op die
manier hoopt men de schakel van ondervoeding op termijn te kunnen
‘uitschakelen’. Wij hebben ervoor gekozen om deze Adventsperiode
dit project vanuit onze parochie financieel te ondersteunen. Dichtbij de
plek waar meer dan twintig eeuwen geleden onze Verlosser is
geboren, willen we door onze bijdrage aan de Adventsactie deze arme
medemensen helpen verlossen uit de armoedeval.
Helpt u ook mee? Als u naar de kerk komt, kan dat natuurlijk door
middel van een bijdrage in de envelop van de Adventsactie. U kunt
ook een bedrag aan de parochie overmaken, waarbij u duidelijk
vermeldt dat het ten bate van de Adventsactie is. Een andere
mogelijkheid is een gift, direct aan de Adventsactie: NL89 INGB 0653
1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag, onder vermelding van
‘Landbouwbedrijfjes op de Westbank’. Veel dank voor uw bijdrage!
Paul Kuhlmann, diaken
‘Levende’ adventskalender in Den Haag
Op initiatief van de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK), is in Den
Haag een ‘levende’ adventskalender in digitale vorm opgezet. Deze
adventskalender toont 24 deuren, voor elke dag één deur. Het zijn de
deuren van de deelnemende religieuze, levensbeschouwelijke en
andere betrokken organisaties. In de adventsperiode zal elke dag
digitaal een deur te openen zijn: de eerste deur op 1 december en de
laatste op 24 december, eenvoudig door op de deur te klikken. Achter
iedere deur vindt de bezoeker dan een verrassing, waarin het thema
‘gastvrijheid’ op een bijzondere wijze is uitgewerkt. De verrassing
wordt gemaakt en aangeboden door de organisatie waarvan de deur
wordt geopend. Zo hebben onder andere de Duitse en Oostenrijkse
ambassade hun medewerking toegezegd, alsmede onze MinisterPresident Mark Rutte. Op 23 december kan een deur van onze
parochie, i.c. die van Maria van Eik en Duinen, worden geopend. Op
24 december opent de deur van de Voedselbank Haaglanden,
waarvoor tevens in deze Adventsperiode geld ingezameld wordt. In
de adventskalender is dan ook een 25e doneerbutton opgenomen. De
adventskalender kunt u op de website van onze parochie vinden.
Vergeet niet elke dag een deur te openen!
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Digitale kerststallentocht, wie doet er mee?
Enkele jaren geleden heeft een aantal
parochianen in de kersttijd hun huis
opengesteld voor medeparochianen om daar
hun kerststal te komen bewonderen. Er deed
toen een beperkt aantal mensen mee, en dat
is begrijpelijk, want niet iedereen vindt het
prettig dat er mensen over de vloer komen,
die je niet goed kent en waarvan je vooraf
niet weet hoeveel het er zullen zijn. In deze
coronatijd zou je daar zeker niet aan moeten
denken. Maar de afgelopen maanden is wel
gebleken dat er nieuwe mogelijkheden zijn om samen activiteiten te
doen, zonder fysiek bij elkaar te hoeven komen. Zo is het plan
ontstaan om een digitale kerststallentocht te organiseren. Als u een
kerststal heeft, of misschien wel een verzameling, die gezien mag
worden, en waar misschien iets interessants, leuks of bijzonders over
te vertellen is, doe dan mee! Maak, als het kan, een filmpje (van max.
3-4 minuten) van uw kerststal en vertel er op wat de kerststal voor u
betekent, wat u er mooi aan vindt, bijzonder, of er misschien aan zou
willen veranderen. U mag er ook een kerstverhaaltje of –gedicht bij
lezen, of een kerstwens uitspreken. Mail uw filmbestand naar
webredactie@p4ev.nl. Als dat niet lukt (vanwege de omvang) stuur
dan een mailbericht naar hetzelfde adres. Dan wordt contact met u
opgenomen over de wijze waarop het filmpje alsnog kan worden
verzonden. Lukt het u niet om een filmpje te maken, dan kunt u ook
foto’s mailen en een tekstbestand met uw verhaaltje, gedichtje, enz.
De uiterste datum van inzenden is zondag 20 december a.s.
Op www.rkparochiedevierevangelisten.nl zal vanaf 1e kerstdag een
link zijn opgenomen naar de film waarin alle bijdragen te zien zijn.

Mededelingen van het parochieteam
Vooraf reserveren
Voor de vieringen op zaterdagen en zondagen, en voor de bijzondere
vieringen met Kerstmis en op Nieuwjaarsdag, is het noodzakelijk dat u
vooraf reserveert. U loopt anders de kans dat u geen toegang tot de
kerk wordt verleend omdat het maximaal aantal van 30 bezoekers is
bereikt. Voordat u reserveert, verzekert u zich ervan dat u vrij bent
van klachten die met corona in verband worden gebracht (hoesten,
loopneus, niezen, koorts) en niet in contact bent geweest met
personen die corona hebben of positief getest zijn. Als na uw
reservering de situatie wijzigt en u bijvoorbeeld klachten krijgt of
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iemand in uw directe omgeving positief getest is, blijf dan thuis en
annuleer uw reservering. Een ander die op de wachtlijst staat, kan dan
alsnog aan de betreffende viering deelnemen.
Voor het vooraf reserveren kunt u gebruik maken van het onlinereserveringssysteem. Op de hoofdpagina van onze website
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/ treft u een link naar dit
systeem aan. Als u het lastig vindt om online te reserveren of dat niet
kan omdat u zelf niet over internet beschikt, dan kunt u het
secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen. De medewerker op
het secretariaat zal dan de aanmelding voor u verzorgen. Zie hiervoor
onderstaand overzicht:
locatie
Emmaus
Pastoor van
Ars
Titus
Brandsma
Maria v. Eik
en Duinen

Aanmelden voor viering
zaterdag en zondag
do en vrij 10-12 u
voorafgaand aan viering
ma t/m vrij 10-20 u
voorafgaand aan viering
ma,wo,vrij 9.30-12 u
voorafgaand aan viering
ma,wo,vrij 10-12 u
voorafgaand aan viering

Telefoonnr.
070 3665562
06-42640045
070 3257269
070-3255675
070 3979413

Ook kunt u voor uw reservering in één van onze vier kerken bellen
naar het centraal parochiesecretariaat (elke werkdag van 09.30-12.00
uur; 070-3080414 of 06-41822225).
Uw gegevens worden alleen gebruikt ter controle bij de toegang van
de kerk en om u eventueel te kunnen informeren als er een
coronabesmetting bij kerkbezoekers heeft plaatsgevonden. Uiteraard
worden daarbij de regels van de Wet op de Privacy toegepast. De
gegevens worden na de incubatietijd van het virus (14 dagen)
vernietigd.
Livestreamvieringen
In de maand december wordt met man en macht gewerkt aan een
professionaliseringsslag van de livestream. In plaats van één camera
gericht op één punt, zullen straks in de Emmauskerk meerdere
camera’s zijn opgesteld die kunnen bewegen en inzoomen. Ook aan
de geluidskwaliteit wordt gewerkt. Het streven is dat vanaf Kerstmis
de vieringen via een kwalitatief sterk verbeterde livestream thuis met
tevredenheid kunnen worden meegevierd. De vieringen via de
livestream vindt u op deze webpagina:
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https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live
Ook op de hoofdpagina van de parochie-website is een link naar de
livestreamviering opgenomen. Voor parochianen zonder internet biedt
de eucharistieviering op televisie natuurlijk ook een goede
mogelijkheid om in verbondenheid met de Kerk de zondag en straks
ook het Hoogfeest van Kerstmis te vieren.
Speciale website ‘vierkerstmis.nl’
Onder de vlag van rkkerk.nl is sinds 27
november de speciale website vierkerstmis.nl
actief. Hier vinden bezoekers tips om
Kerstmis te vieren in het gezin (doe-boekje
voor kinderen), met de armen
(Adventsactie), met het Woord van God
(rkbijbel.nl) én door deel te nemen aan de
liturgische plechtigheden. Dat laatste kan
door een kerk te bezoeken of de vieringen van Kerstmis online of via
tv te volgen. Voor mensen die thuis meevieren wordt een
liturgieboekje online beschikbaar gesteld en wordt via zoekparochie.nl
verwezen naar parochiewebsites.
Collectegelden en andere financiële zaken
De opbrengst van de collecte van 1 januari tot en met 30 september
in 2020 is meer dan € 23.000,= minder ten opzichte van dezelfde
periode in 2019. Al bedankt het bestuur alle mensen die toch via de
bank of collecteschaal hun bijdragen hebben geleverd en nog steeds
blijven leveren. De kosten zijn er niet minder om geworden. Het
noodzakelijk onderhoud aan de gebouwen kost veel geld en de
coronamaatregelen hebben tot hoge uitgaven geleid: de schermen
voor het uitreiken van de communie, de hostiepincetten en de zuilen
voor de handendesinfectie moesten worden aangeschaft. De
handengel en de middelen voor extra schoonmaak en desinfectie
leiden tot terugkomende kosten. Natuurlijk betekent de verbetering
van de livestream ook een hoge kostenpost, maar omdat we dit
belangrijk vinden hebben we een stukje gebruik van ons eigen
vermogen ervoor over. We willen dat gebruik wel graag zo beperkt
mogelijk houden en daarom vragen wij u om ons via de collecte te
blijven steunen.
In de kerken staan na de viering schalen gereed voor uw bijdrage aan
de collecte. Als u niet naar de kerk komt of als u het prettiger vindt
om in deze tijd het aanraken van cash geld te vermijden, kunt u uw
bijdrage aan de collecte ook aan de parochie overmaken;
bankrekeningnummer NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de
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Vier Evangelisten onder vermelding van ‘collecte’.
U kunt daar de weergegeven QR-code voor
gebruiken.
Deze kunt u niet gebruiken voor deur- of tweede
collectes, omdat de omschrijving van de
overmaking niet kan worden aangepast en dus
alle betalingen met behulp van de QR-code als
een bijdrage aan de normale collecte worden
beschouwd.
Naast uw bijdrage aan de collecte zijn wij ook zeer blij met uw steun
in de vorm van de jaarlijkse kerkbijdrage. In januari start daarvoor
weer de Actie Kerkbalans. Heeft u daar dit jaar ook aan meegedaan,
en heeft u uw toegezegde bijdrage ook overgemaakt? Of wilt u
misschien in dat kader alsnog een bedrag overmaken? Een extra gift,
die zoals u weet voor u aftrekbaar van de belasting is, zouden wij in
dit corona-crisisjaar zeer op prijs stellen. U kunt daarvoor de
rekeningnummers gebruiken die aan de binnenzijde van de achterkant
van deze Nieuwsbrief zijn weergegeven. Hartelijk dank voor uw steun!

Berichten uit onze geloofsgemeenschappen
Voor alle gezinnen met jonge kinderen van onze parochie –
samen toeleven naar Kerstmis!
Om in deze COVID-Advent-periode toch
met elkaar op weg te gaan naar
Kerstmis, hebben we een viertal
activiteiten bedacht. Doen jullie mee?
1. Dagelijks is er een kort filmpje te zien via
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/advent2020/video
Hiervoor heb je het volgende wachtwoord nodig: Advent2020. Met
de filmpjes bereiden we ons stap voor stap voor op Kerstmis. Als je
thuis al een stalletje hebt neergezet, kan je elke dag een figuurtje
bijplaatsen. Zo komt het kerstfeest steeds dichterbij!
2. Dankbaarheid – tel je zegeningen! Juist in wat moeilijkere tijden
helpt het om te blijven kijken naar wat wel mooi en goed is in ons
leven. Als je nog geen grote envelop
hebt ontvangen met daarin de
ingrediënten voor een heuse
Adventskalender, of eigenlijk slinger,
met een boodschap, laat het dan snel
weten aan het centraal parochiesecretariaat (contactgegevens, zie
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achterzijde van deze Nieuwsbrief). We zenden die gevulde envelop
dan alsnog toe. Knip alle kaartjes uit en leg ze in de zelf gevouwen
kribbe, het kaartje van dag 1 bovenop. Je kan de kribbe en de
kaartjes natuurlijk mooi versieren. Je kan de kaartjes ook als een
weg naar de stal neerleggen….want aan het einde van de advent is
het Kerstmis! Elke dag mag je het kaartje van die dag pakken.
Samen gaan jullie praten, bidden, en iets leuks doen. Tenslotte
hang je het (versierde) kaartje met een paperclip of plakbandje aan
een koordje. Zie je al welke boodschap ontstaat?
3. Om een beetje contact te houden, te horen hoe het gaat en
misschien nog wel meer, is er elke zondag in de Advent een Zoommeeting o.l.v. diaken Jos van 17.00 tot 17.30 uur.
Meeting ID: 967 3316 3910, Passcode: 229333
(https://zoom.us/j/96733163910?pwd=cGd0dHhLZkwydk5NcGQ3W
Wt5MzY5Zz09). De eerste bijeenkomst is zondag 29 november.
4. Tot slot hopen we met elkaar kerstavond te kunnen vieren in een
gezinsviering via een livestream vanuit de Emmaus, 24 december
om 17.00 uur (https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live/).
Daarvoor vragen we jullie om de letter die ook in de envelop zit
mooi te versieren, bijvoorbeeld met behulp van de stickers die je
ook in de envelop vindt. De letter lever je in bij je eigen kerklocatie
(brievenbus of secretariaat), uiterlijk zondag 20 december.
We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij en zien jullie graag
online!
Werkgroepen eerste communievoorbereiding en kinderwoorddienst
van de Pastoor van Ars, Maria van Eik en Duinen, Emmaus en
Titus Brandsma
Overleden parochianen in de afgelopen periode
Onze dierbare overledenen van de afgelopen tijd zijn:
Overleden:

Bijzonderheden

Henk Schwirtz,
op 21 oktober,
in de leeftijd van
90 jaar

Kort na het overlijden van zijn vrouw (mei dit jaar)
is Henk overleden. De laatste jaren woonden zij in
woonzorgcentrum Houthaghe. Enkele jaren geleden
genoten zij nog samen van een door hun kinderen
georganiseerde reis naar Lourdes.

Jopie KampertZwaard,
op 27 oktober, in de
leeftijd van 85 jaar.

Jopie was sinds 2013 weduwe en woonde de laatste
tijd in WoonZorgPark Loosduinen. Tot het laatst toe
genoot zij van het leven. Haar kinderen beschreven
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haar als een lieve, dappere en soms eigenwijze
moeder.
Rinie HodesHeemskerk ,
op 30 oktober, in de
leeftijd van 92 jaar

Rinie kwam al een aantal jaar niet meer in de kerk
en werd door haar man, Herman, die tot vorig jaar
nog actief vrijwilliger in de MvED was, thuis
verzorgd. Sinds het begin van de coronatijd
woonden ze in verzorgingshuis Sammersbrug.

Niek van Marrewijk,
op 31 oktober, in de
leeftijd van 88 jaar

Niek kwam tot voor kort nog elke zondag in de kerk
MvED. In 1995 werd hij diaken gewijd en in dat
ambt verbonden aan het ‘Wereldvenster’, waar hij
de vluchtelingen computerles gaf. Helaas werd
corona Niek noodlottig. Wij verliezen in hem een
dierbaar mens.

Toos van GageldonkDanckaarts ,
op 5 november, in de
leeftijd van 91 jaar

Toos woonde nog op zichzelf in de Heiloostraat. Zij
bezocht tot drie jaar geleden, samen met haar man,
Henk, trouw de Maria van Eik en Duinen. Doordat Henk
in het Gulden Huis werd opgenomen, woonde ze samen
met hem daar de vieringen bij, maar ze voelde zich nog
altijd met 'haar kerk in Loosduinen' verbonden.

Moeris Raboen,
op 15 november,
in de leeftijd van
65 jaar

Moeris keek uit naar zijn pensioen waarvan hij
samen met zijn vrouw wilde gaan genieten. Ze
waren 42 jaar getrouwd en hadden twee zoons en
twee kleinkinderen. Helaas maakte corona een eind
aan zijn toekomstplannen.

Antonia Blonkde Ruiter, op
22 november, in de
leeftijd van 69 jaar.

Antonia is overleden aan complicaties als gevolg
van Covid-19. Sinds 9 oktober 2019 was zij de
echtgenote van Johan Blonk, koster en acoliet in de
Pastoor van Ars kerk, waar toen ook het kerkelijk
huwelijk plaatsvond.

Wij bidden voor deze overledenen en wensen de nabestaanden veel
sterkte toe.
Uit de Pastoor van Ars
Aldo van Eyck
Lida Zondag stuurde de volgende aanvulling op het artikel over het
paviljoen van Aldo van Eyck bij Kröller-Muller: ‘In de Nieuwsbrief van
november 2020 wordt onder het hoofd ‘Op reis, maar een beetje
thuis’ een opsomming gegeven van de werken van Aldo van Eyck. Ik
mis hierin een belangrijk werk van hem, t.w. de Maranathakerk in
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Deventer, ook wel de Blauwe Kerk genoemd, gebouwd voor de
Molukse Gemeenschap. Al geef je dan maar een beperkte opsomming,
dan mag deze kerk niet ontbreken, als een zeer bijzonder werk van
Aldo van Eyck. De Molukse Gemeenschap is zeer trots op deze kerk,
er zijn ook schelpen afkomstig van de Molukken in verwerkt’.
De kerk is sinds 2019 een gemeentelijk monument. In 1991-1992
gebouwd voor de volle evangelische gemeente. Het ontwerp is in lijn
met dat van de Ars kerk.
Vrijwilligers
Om fysieke e.a. redenen zal Nico Rongen per 27 december zijn taken
als vrijwilliger in de Ars grotendeels neerleggen. Behalve als acoliet en
koster was Nico achter de schermen vrijwel elke dag in touw voor de
Ars: als koerier, hij verwijderde de oude bladeren, begeleidde
uitvaarten, etc.
Per diezelfde datum treed Sjef Smit, o.a. vanwege zijn leeftijd, terug
als dirigent van het parochiekoor, dat hij met verve én met behulp van
zijn blokfluit, de afgelopen jaren heeft geleid. Ook Walter Jillissen
treedt af als voorzitter van het parochiekoor. Gezien de
leeftijdsopbouw van het parochiekoor is het de vraag of een doorstart
mogelijk is. Vanwege corona is het op dit moment helaas (nog) niet
opportuun daar actie op te ondernemen.
Bij de lectoren nemen wij eind dit jaar afscheid van Mirjam Romein,
die regelmatig op zaterdagavond lector was. Eerder dit jaar trad Jan
van der Lans terug als koster, vanwege zijn fysieke gesteldheid. Om
diezelfde reden treedt per 2021 Anneke Klaver terug als ‘leidster’,
gedurende meer dan een decennium, van de koffiedames.
De Arsgemeenschap is allen veel dank verschuldigd naast grote
waardering. Helaas kunnen we hen nu niet publiekelijk bedanken,
omdat de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst geen doorgang kan
vinden. Hopelijk op enig moment volgend jaar.
Per 1 november is Marcus Switzar door de bisschop benoemd tot lid
van de pastoraatsgroep. De huidige leden van de pastoraatgroep,
Marga van Leest, Ineke Giezeman en Robert in den Bosch zijn blij met
deze versterking.
U begrijpt dat er zonder vrijwilligers geen levende Arsgemeenschap
kan zijn. Met name voor een aantal werkzaamheden die Nico
verrichtte zoeken wij vrijwilligers. Bijvoorbeeld om 1x per week of
2 weken per auto de mand voor de voedselbank naar de Emmauskerk
aan de Leyweg te brengen. En om, vooral in de herfst, de oude
bladeren wekelijks te verwijderen (er is een bladblazer). Verder zijn
nieuwe lectoren, acolieten/kosters, koffiedames en zangers welkom!
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In het algemeen is er sprake van inroostering 1x per maand tot 1x per
2 weken gedurende circa 2 à 3 uur, al naar gelang beschikbaarheid.
Als u een mail stuurt aan pastoorvanars@p4ev.nl neemt Ineke
Giezeman contact met u op om uw eventuele inzet te bespreken. U
kunt haar ook op zondag aanspreken of de Ars telefoon bellen
3257269.

Kerkbalans
Zoals eerder gemeld zijn de inkomsten via Kerkbalans alleszins
redelijk. Een aantal van u is gewend uw bijdrage aan het eind van het
jaar over te maken. Vergeet u dat niet? En wilt u allen nagaan of uw
bijdrage dit jaar inderdaad voldaan is!?! Bij voorbaat hartelijk dank.
Is van Woerden
Gerarduskalender 2021
Op verzoek van een aantal parochianen zijn 20 exemplaren van de
Gerarduskalender besteld.
U kunt deze à 8 euro/stuk verkrijgen bij Coby Korff de Gidts (tel
3233451) of Marga van Leest (06-43555188)
Klimaat in de Ars kerk
Onlangs is er advies gevraagd over de luchtkwaliteit in de Ars.
Daaruit is gebleken dat de luchtbehandeling ruimschoots voldoet aan
de aan corona gestelde eisen voor luchtkwaliteit. Dat is goed nieuws
nu vanwege het weer de nooddeuren niet meer altijd open kunnen
staan.
Uit de Emmaus
Sinterklaas in de Emmausgeloofsgemeenschap
De werkgroep Noodhulp was vol verwachting
van de komst van
Sinterklaas om de
kinderen van de
ouders, die voor de
Noodhulp in
aanmerking komen,
extra in het
zonnetje te zetten.
Een jaarlijkse
terugkerende
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traditie die ditmaal op woensdagmiddag 25 november op het
kerkplein plaatsvond. Helaas hadden we vernomen dat Sinterklaas
vanuit zijn werkpaleis Soestdijk werkt en in zijn plaats zijn Pieten op
pad stuurt. Piet was gelukkig wel present en heeft de kinderen op
cadeautjes, snoep en chocolademelk getrakteerd. Een stukje
Hollandse cultuur voor kinderen met een migratieachtergrond.
Wil van Leeuwen zorgde voor vrolijke Sinterklaasmuziek en voor de
ouderen waren er stukjes banketletter. De kinderfietsen, die Wil in de
afgelopen tijd heeft opgeknapt vonden gretig aftrek. Een prachtig
gezicht om een jongetje ‘op zijn nieuwe fiets’ het kerkplein af te zien
fietsen! Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de hulp van vele
vrijwilligers en de subsidie van fonds 1818, die dit Sinterklaasfeest
financieel mogelijk heeft gemaakt.
Uit de Maria van Eik en Duinen
Ook deze Adventsperiode bidden we samen het middaggebed
Vanaf dinsdag 1 tot en met woensdag 23 december bidden we op
werkdagen, ’s-middags om 16.30 uur, samen het middaggebed (de
vespers). Wie mee wil bidden, en zich op deze manier wil
voorbereiden op het Hoogfeest van Kerstmis, is van harte welkom in
de pastorie van Maria van Eik en Duinen. We bidden dan, coronaproof, samen in de kapelzaal. Aanmelden is niet noodzakelijk en als je
slechts één of enkele dagen mee komt bidden, is dat ook prima.
Heb je een wens voor in de kerstboom, breng ‘m langs!
Het stadsdeel Loosduinen heeft dit jaar een grote kerstboom aan de
parochie geschonken. De hele adventsperiode tot en met het weekend
na Kerstmis staat deze grote boom met verlichting voor de kerk Maria
van Eik en Duinen aan de Loosduinse Hoofdstraat. We willen deze
boom vol hangen met wensen van parochianen en bewoners van
Loosduinen en omgeving en van de mensen die deze kerstboom
passeren. In deze donkere wintertijd, die dit jaar voor velen extra
donker is, vanwege de lange duur van de coronapandemie en de
opgelegde maatregelen, kan men vast een hartverwarmende wens en
een groet vol vrede en licht goed gebruiken. Wil je ook een warme
kerstwens in de boom hangen? Schrijf deze dan op een beetje stevig
papier, het liefst geknipt in de vorm van een kerstbal, -boom, -bel, ster of ander kerstfiguur, en geef er mooie kleuren aan. Maak de tekst
zo groot mogelijk. Dan kan de wens van een afstandje gelezen
worden. Het maximale formaat dat gebruikt kan worden is A3. Breng
je wens naar de kerk of pastorie Maria van Eik en Duinen (kan elke
werkdag in de ochtend), dan wordt deze gelamineerd (om regen te
kunnen weerstaan) en in de boom gehangen. Als je op
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zaterdagmiddag tussen 14.30 uur en 17.00 uur je wens komt
brengen, is er bij de kerstboom heerlijke soep en stokbrood
verkrijgbaar. Deze wordt op de zaterdagen van de Advent speciaal
bereid voor naasten die geen eigen woning hebben en vooral op straat
leven, maar iedereen die langs komt kan soep krijgen. Een vrije
financiële bijdrage in de opgestelde collectebus, ter bestrijding van de
kosten, wordt zeer op prijs gesteld.
Videofilm over Kerstmis 2020 als alternatief voor Loosduinse
Volkskerstzang
Volgens planning zou op zondag 20 december a.s., in de Abdijkerk, de
traditionele oecumenische Loosduinse Volkskerstzang plaatsvinden. Nu
we echter niet samen kunnen zingen, en we slechts met maximaal 30
mensen mogen samenkomen, zijn we genoodzaakt om dit jaar een
andere invulling aan die traditie te geven. In oecumenisch verband en
in samenwerking met Televisie Loosduinen wordt nu gewerkt aan een
film over Kerstmis anno 2020 in Loosduinen, waarin, zoals tijdens de
Volkskerstzang gebruikelijk is, het traditionele kerstverhaal wordt
verteld. De Loosduinse singer-songwriter Marjolein Jua brengt een
gezongen kerstvertelling ten gehore. Enkele zangers van de Abdijkerk
zullen Christmascarols zingen en beelden van de kerststal in onze
versierde kerk worden getoond. Het belooft een mooie productie te
worden, die vanaf enkele dagen voor Kerstmis te zien zal zijn. Op de
parochiewebsite www.rkparochiedevierevangelisten.nl komt dan een
link naar deze video te staan.
Aan deze productie zijn wel kosten verbonden. Misschien zijn er onder
u die dit alternatief voor de Loosduinse Volkskerstzang zo waarderen
dat ze de kosten willen helpen dragen. Het zou zeer gewaardeerd
worden als u dan een bedrag overmaakt op de parochierekening met
daarbij duidelijk vermeld: Kerstfilm Loosduinen. Hartelijk dank
daarvoor!
Aan Gods zegen is het al gelegen!
Indertijd, toen ik pastoor was van de O.L. Vrouw Hemelvaartparochie
en later nog enige jaren als pastoor van de Parochie van Maria van Eik
en Duinen, was ik gewend bij gelegenheid van Sint Nicolaas de
vrijwilligers in mijn directe omgeving een presentje te geven. Een
Bijbelagenda, een handzaam boekje vanuit België voor het volgende
nieuwe jaar, met voor elke dag een tekst om bij stil te staan. Ik liet dit
cadeautje altijd vergezeld gaan van een klein gedichtje, een
rijmelarijtje van mijn kant om er mijn verbondenheid en dankbaarheid
mee uit te drukken. Met het oog op de decembermaand, de dagen van
bezinning en van het vieren van ons geloof in de dagen van Kerstmis,
bij het aanbreken van een nieuw jaar, en dit allemaal in een met
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elkaar gedeelde en ook heel persoonlijk gevoelde pijn door alle
opgelegde beperkingen, kwam in mij spontaan de gedachte naar
boven om u, na inmiddels al zoveel jaren emeritaat met een
regelmatig voorgaan in de zondagviering, iets meer van mij te laten
horen. Ik laat u dan ook graag mijn nu geschreven ‘kunstwerkje’
lezen om als een welgemeende hulp de barre tijd die we meemaken
naar beste vermogen te kunnen doorstaan.
Aan Gods zegen
is het al gelegen!
Advent en Kerstmis
en dan komt gewis
Tweeduizend-eenentwintig.
Graag en omzichtig
hoop ik voor ons allebei
van coronasmet vrij
en daarbij ook zeker
van elk ander’ inbreker!

in vrede, en blij van zin
alle dag, vanaf heden,
is mijn wens en bede.
Zorg voor je gezondheid,
weet je verantwoordelijk met Gods zegen en geluk
krijgt niets je stuk!
Jacques Groenewegen

De ons toegemeten tijd
strale van goedheid
door het Kind ons gegeven,
met Wie wij mogen leven.

Gaan we dan tesaam
in zijn glorierijke Naam.
met een open hart
dat al het kwade tart.
Een nieuw en goed begin
Een kartonnen kerkje
Op mijn bureau staat een kartonnen kerkje. Eigenlijk is het een
briefkaart, je kunt het opvouwen en zo in een enveloppe versturen.
Dan lijkt het iets heel gewoons, je merkt het niet als het er niet meer
is. Maar ik kijk ik er met bewondering naar. Allemaal stukjes karton,
zorgvuldig in elkaar gepast, zó dat er geen enkele kreukt bij het
opvouwen. Het is een model van de dom van Aken. Ik ben iedere keer
weer verbaasd dat de makers erin geslaagd zijn een zo gecompliceerd
gebouw na te maken in karton. Ja, het is natuurlijk de suggestie die
het mooi maakt, maar toch..
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Tóch vind ik dat het wel lijkt op wat wij met de parochie doen. Het
idee van een kerk is vormgegeven in wat wij samen doen, een paar
honderd gelovigen die samen een weg bewandelen en iets moois
neerzetten in onze stad. Allemaal dragen wij een klein (of groot)
steentje bij om er iets moois van te maken. Daardoor dragen wij ook
uit waar wij in geloven. En dat doen wij al heel lang, onze ouders
deden het ook al. Wij dragen bij door gebed en door wat wij doen,
maar ook door een financiële bijdrage in de collecte of door deelname
aan de Actie Kerkbalans. Geen suggestie, maar harde werkelijkheid,
want de opbrengst is heel mooi! Heel veel dank daarvoor!
Mijn kleinzoon vouwt het kerkje open en dicht. Hij kan er niet genoeg
van krijgen. Hij wil graag eens komen kijken in de kerk van opa.
Meedoen met alles. Een mooie wens voor het nieuwe jaar. Fijne
feestdagen en alle goeds voor het jaar dat komt!
Gerard van Dijk, voorzitter Actie Kerkbalans
Kerstpakketten voor mensen in armoede
Net als ieder jaar gaat de Werkgroep Diaconie weer kerstpakketten
samenstellen en bezorgen. Juist in dit ‘coronajaar’ zullen mensen die
het niet zo breed hebben en de kerstdagen vanwege covid-19
waarschijnlijk in kleine kring moeten doorbrengen een mooi gevuld
pakket met allerlei lekkers met nog meer vreugde in ontvangst
nemen.
De eerste twee weekenden van december (5/6-12 en 12/13-12)
stellen wij u als bezoekers van de Maria van Eik en Duinen in de
gelegenheid om in de inmiddels welbekende manden bij de ingang van
de kerk een bijdrage achter te laten. Dit jaar hopen we vooral op
kerst-gerelateerde producten, zoals kerstchocolaatjes (bijv.
hulsttakjes, kransjes) en kerstkoekjes, maar ook mooie of vrolijke
kerstservetten. Allerlei andere producten zijn natuurlijk ook welkom! U
kunt overigens uw bijdrage ook tijdens de openingstijden van het
secretariaat aldaar afgeven. Ook is het mogelijk om een financiële
bijdrage te leveren. Geld kunt u overmaken op het rekeningnummer
van de Parochie: NL62RABO0106974904 o.v.v.‘kerstpakketten Maria
v. Eik en Duinen.’
Kent u iemand of een gezin dat in armoede leeft en daarom in
aanmerking komt voor een kerstpakket? Schrijf de naam van de
persoon of het gezin op en doe deze in een gesloten enveloppe met
daarop de tekst ‘Diaconie’ en deponeer de enveloppe in de brievenbus
van de pastorie of geef hem af aan een lid van de Werkgroep Diaconie
Maria van Eik en Duinen.
Namens de werkgroep alvast bedankt voor uw gaven!
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Uit de Titus Brandsma
In de kijker
De interviewer uit de Emmaus, Willem Brizee,
interviewt dit keer een parochiaan uit de Titus
Brandsma: Netty van Leent, (bijna) 92 jaar.

Kunt u uw jeugd beschrijven?
Ik ben geboren in het Westland. Mijn ouders hadden daar een kleine
boerderij. Mijn ouders hadden 14 kinderen. Alles draaide om de
boerderij, iedereen moest meehelpen. Het gebeurde regelmatig dat ik
te laat op school kwam (een half uur lopen) omdat mijn werk nog niet
klaar was. Ook na schooltijd was er geen tijd om met vriendinnetjes te
spelen omdat ik thuis moest helpen in de huishouding en op de
boerderij.
Welke plaats had het geloof in het gezin?
We gingen op zondag allemaal naar de kerk. Voor- en na het eten
werd ook gebeden. Ik zat op een katholieke school en daar heb ik ook
communie gedaan. Maar thuis kwam het werk op de eerste plaats, en
daarna het geloof. Op school was het best fijn, daar leerde ik het een
en ander van de catechese. Na de lagere school was er van doorleren
geen sprake. Ik moest thuis helpen! Ik heb een strenge jeugd gehad,
in moeilijke momenten heb ik veel gebeden en dat heeft me erg
geholpen.
Welke gebeurtenis had een enorme impact op u?
Het overlijden van mijn moeder. Zij was nog jong, slechts 52 jaar.
Mijn zussen en ik moesten toen het huishouden overnemen want mijn
pa had hier totaal geen verstand van. De pastoor kwam regelmatig
langs om melk te halen en hij ‘koppelde’ mijn vader aan een nieuwe
vrouw. Ik was inmiddels 18 jaar oud. Deze vrouw wilde wel met mijn
vader trouwen, maar dan moesten zijn dochters het huis uit, die kon
ze er niet bij hebben! Ik moest in die tijd geopereerd worden en mijn
vader zei:”Na de operatie hoef je niet meer thuis te komen.” Niemand
heeft mij in het ziekenhuis in Delft opgezocht. Ik voelde me ‘alleen op
de wereld’. Met mijn vader is het helaas nooit meer goed gekomen. Ik
heb een klein kamertje gevonden in Den Haag in een advocatenkantoor. Ik was daar hulp in de huishouding voor dag en nacht.
Bezoek was niet toegestaan! Mijn gebed hield mij op de been, evenals
mijn bezoekjes op zondag aan het Westlandse strand waar ik mijn
oude vrienden kon ontmoeten. Op zondagmiddag, een paar uurtjes en
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dan gauw weer met de bus terug. Een van die vriendjes is mijn man
geworden. Ik ging in die tijd naar de Sint Willibrorduskerk aan de
Assendelftstraat in Den Haag. Het toeval wilde dat de kapelaan aldaar
eerst werkzaam in Monster was geweest en mijn geschiedenis kende.
Hij heeft ons getrouwd. Er stonden prachtige bloemen in de kerk en er
lag een rode loper, overgebleven van een eerder gesloten huwelijk.
“Dan hebben jullie toch nog iets moois” waren de woorden van de
kapelaan, die ons erg geholpen heeft.
Kon je samen met uw man een bestaan opbouwen?
De woningnood maakte het heel moeilijk om iets te vinden Uiteindelijk
konden we twee zijkamertjes huren zonder stookgelegenheid. Maar
toen ik in verwachting was van mijn tweede kind konden we daar niet
blijven. Het geluk wilde dat we te horen kregen dat er een huis vrij
kwam van mensen die gingen emigreren. We moesten wel de inboedel
overnemen tegen - in die tijd- het enorme bedrag van 1500 gulden.
We hebben dat geld kunnen lenen, maar uiteindelijk bleek de inboedel
verdwenen en was het huis een ravage! Het gebed zorgde ervoor dat
ik mijn hoofd boven water kon houden en dat we langzamerhand uit
de misère kwamen.
Hoe heeft u uw kinderen opgevoed?
Ik heb mijn kinderen katholiek opgevoed.
Daar heb ik veel tijd in gestopt. Ik wilde
het anders doen dan dat ikzelf had
ondervonden Ik kwam daardoor eigenlijk
aan vrijwilligerswerk in de kerk niet toe.
Na een aantal verhuizingen ben ik
uiteindelijk in de Titus
Brandsmageloofsgemeenschap
terechtgekomen, na eerst de voormalige
kerken aan de Apeldoornselaan (Teresiakerk) en de Fatimakerk
bezocht te hebben. Mijn kinderen zijn nu ‘uitgevlogen’, mijn zoon
woont in Noorwegen, mijn ene dochter in Portugal en de andere
‘dichtbij’, in Amsterdam.
Hoe staat u nu in het geloof?
Ik ben echt nog van de oude stempel, ik houd van een mooie heilige
mis met Latijnse gezangen en wierook. Ik vind de Titus een ‘warme’
kerk, daar voel ik me thuis. Ik ga iedere vrijdag naar de kerk. Op
zondag nu even niet want ik heb best wel moeite met het mondkapje.
Wat ik nu het meest mis op de vrijdag is het gezamenlijk koffiedrinken
na de viering. Dat is altijd zo gezellig! Met Sinterklaas iets extra’s op
tafel, echt saamhorigheid. Nu met het Covid-19-virus is het leven heel
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saai. Ik zie haast niemand! Ik had eigenlijk
aan mijn knie geopereerd moeten worden.
Maar ik ben zo bang dat ik van de regen in de
drup terecht kom en dan geen trappen meer
kan lopen (ik woon op de eerste etage) en
dus de deur niet uit kan en niet meer naar de
kerk kan lopen. Ook nu houdt het geloof mij
op de been. Ik bid veel en dat sterkt me….
Dankbaar
De maand december: een maand waar we over het algemeen altijd
enthousiast over zijn. Sinterklaas is in het land, we bereiden ons voor
tijdens de Advent op Kerstmis en we kijken er naar uit om deze
feestdagen te vieren met familie, vrienden en dierbaren. Maar
december is ook een maand waarin veel mensen reflecteren op het
afgelopen jaar en vooruit kijken naar het volgende jaar.
In de decembermaand van dit jaar kijken we misschien niet eens
zozeer vooruit op volgend jaar, maar kijken we vooral UIT naar
volgend jaar. Over één ding zullen veel mensen het eens zijn. 2020 is
en was een heel vreemd en bijzonder jaar. En ja u heeft het nu wel
vaak genoeg gehoord, dat begrijp ik. Maar wat kunnen we van
volgend jaar verwachten? Gaan we terug naar ‘het normale leven’?
Zullen we weer met z’n allen het geloof kunnen delen in onze
parochie? Ik hoop het van harte.
Toch ben ik ook dankbaar: dankbaar voor de vele vrijwilligers die zich
de afgelopen maanden hebben ingezet om de maatregelen in de
kerken uit te voeren. Voor de voorgangers die zijn voorgegaan in onze
parochie en voor de acties die op touw zijn gezet om parochianen te
helpen daar waar nodig was. Het laat weer eens zien hoe hecht onze
parochie is en dat we kunnen rekenen op de vele mensen die zich
inzetten. Ik hoop dat u de tijd vindt om deze dankbaarheid te uiten,
op wat voor manier dan ook.
Ik hoop dat u er, ondanks alles, een hele mooie decembermaand van
kan maken. Ik wens u hele fijne feestdagen toe en alle goeds voor
2021.
Met vriendelijke groet,
Hari Anthony

Plannen voor activiteiten in 2021
Omdat we op dit moment nog niet weten hoe de coronapandemie zich
in 2021 verder ontwikkelt en hoe snel de maatregelen versoepeld
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worden, is het op dit moment niet goed mogelijk om activiteiten, die
we normaal in het boekje ‘RK Den Haag-Zuid doet…..wa(n)t zij
gelooft’ bekend stelden, in een programma voor het komend jaar op
te nemen. Elke maand bekijken we opnieuw wat mogelijk is en stellen
we dat bekend in de Nieuwsbrief. Ook kijken we of we voor
activiteiten, waarvoor we anders fysiek zouden samenkomen, een
alternatief kunnen aanbieden in de vorm van deelname via livestream,
het delen van een video via YouTube of een online-bijeenkomst via
Zoom of ander programma. Zoals de voorbereiding op Kerstmis dit
jaar met jonge gezinnen via deze nieuwe media verloopt, kan
bijvoorbeeld komend jaar ook de veertigdagentijd ter voorbereiding op
Pasen samen online worden opgetrokken. Zo is ook al in de planning
opgenomen dat elke vrijdag in de veertigdagentijd een video met
beelden, gebeden en gezangen bij steeds een anders uitgevoerde
kruisweg beschikbaar komt. We houden u in ieder geval via de
Nieuwsbrieven en de website op de hoogte van de activiteiten en de
eventuele mogelijkheden om thuis mee te kunnen doen.
Hieronder is een aantal activiteiten opgenomen die al concreet in 2021
op de agenda staan.
Koken voor daklozen op de 5e vrijdag van de maand
Elke vrijdagmiddag houdt het Straatpastoraat in Den Haag een viering
en een maaltijd voor daklozen. Dat gebeurt bij het oude stadsklooster
aan het Westeinde. Op dit moment wordt een afhaalmaaltijd verstrekt,
maar als de maatregelen worden versoepeld, wordt dat weer een
maaltijd aan tafel. Zo’n 100 tot 120 daklozen maken van deze
maaltijd gebruik. Elke vrijdagmiddag zet een groep vrijwilligers zich
daarvoor in. De vaste groep vrijwilligers die tot en met dit jaar de
maaltijd op de vijfde vrijdag van de maand (dat zijn 4 of 5 maaltijden
per jaar) verzorgde, stopt daar met ingang van 2021 mee. Pater
Klemens Hayon met enkele medebroeders van het Gezelschap van het
Goddelijk Woord (SVD) en enkele Missiezusters Dienaressen van de
Heilige Geest (SSpS) in Den Haag hebben aangegeven deze vrijdag
voor de daklozen te willen gaan koken. Zij zouden het zeer op prijs
stellen als ze daarbij door vrijwilligers vanuit de parochie worden
ondersteund. Dus…… als je op de middagen van de vijfde vrijdagen in
de maand (in 2021 zijn dat: 29 januari, 30 april, 30 juli, 29 oktober en
31 december) beschikbaar bent en je graag kookt, een maaltijd
serveert en/of afwast, meld je dan aan bij het centraal
parochiesecretariaat (voor contactgegevens, zie achterzijde van deze
Nieuwsbrief). Ook als je niet al deze vrijdagen beschikbaar bent en
zelfs als je maar één keer kan, ben je uitgenodigd om mee te doen.
Gebedsdienst in de week van gebed voor de eenheid van de
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christenen
Naast de ‘kanselruil’ op zondag 17 januari in de kerken Maria van Eik
en Duinen en Titus Brandsma (zie noot 2 bij het schema vieringen in
december en januari), houden we in onze parochie, in de week van
gebed voor de eenheid van de christenen, ook een oecumenische
gebedsdienst. Deze vindt plaats op donderdagavond 21 januari in de
Emmaus en begint om 19.00 uur.
Het thema van de gebedsweek ‘#blijfinmijnliefde’ is een oproep van
Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de
oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland,
hebben dit thema uitgewerkt en het liturgisch materiaal samengesteld.
Deze gemeenschap is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en
gebed. De gebedsdienst in de Emmaus zal zo mogelijk via livestream
te volgen zijn. Op de website van de parochie treft u daarvoor de link
aan.
Heb je ook een favoriet Bijbelverhaal?
Sinds dit jaar vieren we in de kerk op de derde zondag door het jaar
de zondag van het Goddelijk Woord. We hebben daar dit jaar op die
derde zondag in onze kerken tijdens de liturgie ook aandacht aan
geschonken, onder andere door de Bijbel een prominente plaats te
geven. In 2021 willen we op of rond die zondag, deze valt dan op
24 januari, graag starten met een nieuwe parochiebrede activiteit rond
de Bijbel. Maar daarvoor willen we eerst weten of er voldoende
parochianen zijn die hieraan mee willen doen. Het is namelijk heel
boeiend en verrijkend om van elkaar te horen welk Bijbelverhaal jou in
het bijzonder aanspreekt. Wij zijn dus op zoek naar parochianen die
dat met anderen willen delen, die dat favoriete verhaal met eigen
woorden willen vertellen en daarna ook willen aangeven wat hen in
het bijzonder in dat verhaal raakt, wat voor hen de boodschap van dat
verhaal is, die ze ook graag aan de ander willen meegeven.
Het plan is om de verhalen op video op te nemen en deze beschikbaar
te stellen aan de parochianen die hieraan willen deelnemen. Als je
meedoet, wordt dus je eigen verhaal gevraagd en opgenomen, en
krijg je ook de filmpjes met verhalen van de andere deelnemers te
zien. De filmpjes worden dus niet openbaar op internet geplaatst,
maar blijven binnen de groep deelnemers. Wanneer er behoefte is om
met elkaar over de verhalen te spreken, kunnen, afhankelijk van de
dan geldende coronamaatregelen, fysieke of online bijeenkomsten
worden georganiseerd. Voor parochianen die mee willen doen maar
niet over internet beschikken, wordt, zodra het kan, één of meer
fysieke bijeenkomsten georganiseerd om de verhalen met elkaar te
delen.
Ben je enthousiast over deze nieuwe activiteit, met als doel elkaar te
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inspireren, meld je dan uiterlijk 10 januari 2021 aan bij het centraal
parochiesecretariaat. In de week daarna ontvang je bericht of de
activiteit doorgaat en, als dat het geval is, detailinformatie over de
uitvoering.
Bedevaarten Assisi en Lourdes
De in september van dit jaar geplande bedevaart naar Assisi is door
de coronacrisis helaas niet doorgegaan, maar we zijn hoopvol dat de
reis in 2021 wel door kan gaan. De afspraken die met onder andere de
hotels en busmaatschappij zijn gemaakt, zijn allemaal doorgeschoven
naar dezelfde periode in 2021. De 9-daagse reis is nu gepland van 22
tot en met 30 september 2021. Het doorgaan is echter van twee
factoren afhankelijk: het verloop van de coronacrisis en het
overnemen van de organisatie door een nieuwe reisorganisatie. De
Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB) heeft namelijk mede door
de coronacrisis haar deuren definitief moeten sluiten. Er vonden al
gesprekken plaats met ‘Het huis van de pelgrims’, de opvolger van de
Limburgse bedevaarten, voor intensieve samenwerking, maar die
gesprekken zijn nu gesprekken geworden voor overname van de VNB.
En daar hoort ook de overname van de bedevaart naar Assisi bij. Wij
hopen in de volgende Nieuwsbrief te kunnen berichten dat de reis
doorgaat. Ook parochianen van Maria Sterre der Zee worden
uitgenodigd om mee te gaan. Het wordt dan dus een gezamenlijke
bedevaart van katholiek Den Haag. Ook is het plan om in het voorjaar
of voorzomer van 2022 vanuit beide parochies een gezamenlijke
bedevaart naar Lourdes te maken. Hopelijk is de coronacrisis dan
volledig achter de rug en gaan we Maria bedanken dat we verlost zijn
van het ellendige virus en dat haar voorspraak ons door deze tijd heen
heeft geleid. Wij houden u op de hoogte via onze website en de
Nieuwsbrieven.
Groetenkaarten van Amnesty
Evenals in voorgaande jaren bent u in december in de gelegenheid om
na de viering in de H.Familiekerk (Titus Brandsma) zogenaamde
Groetenkaarten van Amnesty te kopen. De kaarten kosten € 2,- per
stuk (inclusief internationale postzegel); een setje van vier kaarten
kost € 8,-. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te
komen, kunt u de kaarten ook per e-mail bestellen bij
engelinevdark@gmail.com. Voor gevangenen en gewetensbezwaarden
vormen de kaarten een lichtpunt in deze donkere tijden. Voor meer
informatie over deze actie verwijs ik graag naar de website:
https://www.amnesty.nl/write-for-rights/groetenkaarten
Engeline v.d. Ark
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Delen van de Nieuwsbrief
Deze gedrukte Nieuwsbrief van de parochie verschijnt 4 keer per jaar.
Maandelijks verspreiden we een digitale Nieuwsbrief. Als u nog geen
digitale Nieuwsbrief ontvangt, maar wel een e-mail hebt en de
maandelijkse Nieuwsbrief graag wil ontvangen, laat dit dan weten
door een mailbericht aan het centraal parochiesecretariaat. U wordt
dan opgenomen in het e-mailadressenbestand van de parochie en
ontvangt de Nieuwsbrief en eventuele andere berichten van de
parochie dan automatisch.
Delen van ervaringen en opmerkelijke dingen in deze tijd
In deze tijd dat we elkaar minder dan anders ontmoeten, wordt het
zeer gewaardeerd als we iets van elkaar vernemen. Misschien wilt u
ook uw verhaal, dat u anders tijdens de koffie na de viering zou
vertellen, heel graag met de lezers van de Nieuwsbrief delen.
Misschien heeft u interesse in het interview van ‘In de kijker’ of kent u
iemand die ‘geknipt’ is voor deze rubriek. Uw nieuwsbriefcorrespondent verneemt het graag van u. Ook op- of aanmerkingen
en nieuwe ideeën voor de Nieuwsbrief kunt u bij hem of haar
aangeven. De correspondenten zijn:
Wil van der Lans voor MvED (chrisenwilvanderlans@ziggo.nl),
Ineke Giezeman voor de PvArs (I.Giezeman@hetnet.nl),
Loek Ruijters voor de Titus (eller@ziggo.nl),
en Peter The voor de Emmaus (peter.the@geodww.nl).
Kopij volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief is de Nieuwsbrief van februari 2021.
Dit is weer een digitale editie. Kopij kunt u uiterlijk 20 januari 2021
aanleveren bij uw nieuwsbriefcorrespondent. Alvast hartelijk dank!
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Wilt u de parochie steunen
Wanneer u de parochie financieel wilt steunen, kunt u uw bijdrage
overmaken aan de geloofsgemeenschap waar u zich het meeste mee
verbonden voelt. Hiervoor kunt u gebruik maken van één van de
onderstaande rekeningnummers.
NL90INGB0000114800 t.n.v Parochie de Vier Evangelisten, bijdrage
Maria van Eik en Duinen
NL58INGB0002395749 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten, bijdrage
Pastoor van Ars
NL54INGB0000558447 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten, wijkkerk
Emmaus
NL83INGB0003259860 t.n.v. Kerkbijdrage Titus Brandsma
Wanneer u geen bijzondere band heeft met één van de geloofsgemeenschappen, en de parochie toch financieel wilt steunen,
kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer:
NL62RABO0106974904 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten
Wij danken u hartelijk voor uw financiële steun!

Ook voor niet-materiële steun houden we ons aanbevolen. Misschien
bent u in deze Nieuwsbrief activiteiten tegengekomen waarvan u
denkt: daar zou ik best als vrijwilliger aan mee willen werken. Of
misschien bent u bij het doorlezen van de informatie zo enthousiast
over de parochie geraakt dat u overweegt om vrijwilligerswerk bij ons
te komen doen. Er zijn vele mogelijkheden om uw talenten bij
Parochie de Vier Evangelisten tot hun recht te laten komen. Neem
contact met ons op (voor gegevens, zie achterzijde boekje) en we
bespreken graag, geheel vrijblijvend, de mogelijkheden.
Het Parochieteam van RK-Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap
H. Pastoor van Ars
Aaltje Noordewierstraat 4
2551 GA Den Haag
070 3257269
pastoorvanars@p4ev.nl

Geloofsgemeenschap
Titus Brandsma
Kamperfoeliestraat 279
2563 KH Den Haag
070 3255675
titusbrandsma@p4ev.nl
’t Praethuys,
ingang
Verlengde
2e Braamstraat
2563TZ Den
Haag

Geloofsgemeenschap
Maria van Eik en Duinen
Loosduinse Hoofdstraat 4
2552 AJ Den Haag
070 3979413
mariavaneikenduinen@p4ev.nl

Geloofsgemeenschap
Emmaus Leyweg 930
2545 GV Den Haag
070 3665562
emmaus@p4ev.nl

Centraal parochiesecretariaat:
070 3080414 / 06 41822225 of cps@p4ev.nl
Voor actuele informatie: www.rkparochiedevierevangelisten.nl

