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Beste parochianen,
De zomer gaat langzaam naar zijn einde, zelf ben ik enige tijd
geleden teruggekomen van een vakantie in Bretagne en België. Het
was geweldig om weer naar het buitenland te kunnen en te kunnen
genieten van musea, kathedralen en kastelen, want vooraf was dat
nog helemaal niet zo zeker. Maar volledig ingeënt, de coronacheckapp op onze telefoon en binnen steeds een mondkapje op konden
we weer overal naar binnen. Dat je overal bij entree gecontroleerd
werd, gaf ons juist een veilig gevoel. Dat mensen ook snel het
gevoel kunnen hebben dat het ‘oude normaal’ weer terug is,
merkten we bij Mont Saint-Michel op de grens van Normandië en
Bretagne. Bij deze populaire
bezienswaardigheid was het
alweer zo druk dat 1,5 meter
afstand houden een illusie
was, bezoekers begaven zich
in dichte drommen bij eb naar
het eiland en de kathedraal op
de top van de berg. We zijn er
maar omheen gereden en
hebben van een afstand van
het uitzicht genoten.
Ook hier thuis, bij ons in de parochie is het goed om nog steeds
voldoende voorzichtigheid in acht te nemen. Tijdens de vieringen
hoeven mondkapjes niet meer op en kunnen meer mensen
meevieren, maar houden we wel nog 1,5 meter afstand en is
samenzang nog niet toegestaan. Toch krijg je onmiskenbaar het
gevoel dat we de goede kant uitgaan. Niets mooiers dan berichten
in het nieuws over steeds verder dalende besmettingscijfers en een
stijgende vaccinatiegraad. Het houdt de hoop gaande dat verdere
versoepelingen zullen volgen de komende tijd, en we weer steeds
meer kunnen doen zoals we dat gewend waren.

Goed nieuws is ook dat we pastor Tom Kouijzer mochten
verwelkomen als versterking van ons pastoraal team. Op zaterdag
28 augustus werd zijn aanstelling door de bisschop in onze parochie
formeel gevierd met een viering waarbij vicaris-generaal Van
Deelen voorging. Dat hij met enthousiasme zijn werk gestart is,
mag blijken uit het feit dat hij direct de pen ter hand heeft
genomen en een bijdrage heeft geleverd aan deze Nieuwsbrief.
Ik hoop nog op een mooie nazomer, waarbij we de zon wat meer
zullen zien dan in de afgelopen weken, en kunnen genieten in de
tuin of op het balkon. Op dit moment doen we nog heel voorzichtig,
maar hopelijk kunnen we binnenkort weer met elkaar koffie drinken
na de vieringen, en in een goed gesprek de verhalen delen over wat
we deze zomer hebben meegemaakt. Veel plezier met het lezen
van deze Nieuwsbrief en wellicht tot ziens.
Henk-Jan Kok, vicevoorzitter parochiebestuur

Van het pastoraal team
Pastoraal woord: Nieuw begin
Voor veel mensen staat de maand september in het teken van
opnieuw beginnen. De zomervakantie is weer voorbij en velen van
ons gaan weer aan het werk of naar school. Voor sommigen is deze
ervaring van een nieuw begin maken in september nog sterker,
bijvoorbeeld voor kinderen die van de basisschool naar de
middelbare school gaan of voor jongeren die beginnen aan hun
eerste jaar aan MBO, HBO of universiteit. Iets nieuws beginnen
biedt mogelijkheden om mensen te leren kennen, talenten te
ontwikkelen en te groeien als mens. In zekere zin dwingt het ons
om onszelf opnieuw uit te vinden in verhouding tot een nieuwe
omgeving. Dit is verrijkend maar vaak ook spannend. Velen van
ons zullen zich het gevoel herinneren van de ‘eerste schooldag’.
Het onbekende schrikt vaak af. Misschien is het daarom dat we als
mensen soms geneigd zijn om alles zoveel mogelijk bij het oude te
willen laten.
Zelf bevind ik mij
momenteel ook in de
positie dat ik een
nieuw begin mag
maken als priester in uw midden en als lid van het pastoraal team.
Op het moment van schrijven heb ik net mijn eerste schreden gezet
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in de verschillende kerken van onze parochie en al een aantal
parochianen en vrijwilligers mogen ontmoeten. In de komende
periode hoop ik nog veel meer van u te mogen ontmoeten en ik zie
zeer uit naar een prettige en vruchtbare samenwerking.
Wat het liturgisch jaar betreft, bevinden we ons midden in de tijd
door het jaar. In de liturgie volgen we Jezus in zijn omgang met
mensen, zijn genezingswonderen en zijn onderricht in woord en
daad. Als we de evangelielezingen van september lezen dan wordt
duidelijk dat de noodzaak om steeds opnieuw te beginnen ook gold
voor de eerste leerlingen van Christus. De apostelen moesten leren
om hun vastgeroeste ideeën los te laten en zich open te stellen
voor het evangelie. Met
vallen en opstaan
ontdekten ze wat het
betekent om Jezus echt na
te volgen. Of het nu gaat
om de apostel Petrus die
Christus ervan wilde
weerhouden om zijn
zending te volbrengen
(Marcus 8,27-35) of de
apostel Johannes die
anderen ervan wilde
weerhouden om duivels uit te drijven in Jezus’ naam (Marcus 9,3841), de apostelen liepen vaak tegen hun eigen grenzen aan. Toch is
het duidelijk dat Jezus van zijn vrienden verlangde dat ze zouden
groeien en een nieuwe visie zouden ontwikkelen. De Heer daagde
zijn leerlingen uit om zichzelf opnieuw uit te vinden door iedere
keer weer een nieuw begin te maken.
Steeds weer opnieuw beginnen hoort bij het leven als volgeling van
Jezus. Paulus drukt dit krachtig uit in zijn brief aan de christenen
van Rome: “Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zult
u in staat zijn om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is,
wat zéér goed is en volmaakt” (Romeinen 12,2). Deze uitdaging is
nu nog even actueel als toen. Daarom beginnen we onze liturgische
vieringen altijd met een gebed om Gods ontferming. We belijden
dan onze tekortkomingen. Niet omdat we alle nadruk willen leggen
op wat er fout gaat, maar wel omdat we ons realiseren dat het
leven met God altijd een beetje opnieuw beginnen is. Als leerlingen
van Jezus bevinden we ons op een weg van navolging van Hem die
onze Heer is. Dit is een weg van vallen en opstaan waarbij we ons
steeds opnieuw mogen laten inspireren door Gods woord en nieuwe
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kracht ontvangen door het gebed en de sacramenten. Als we ons
hiervoor openstellen, ontdekken we nieuwe mogelijkheden in
onszelf en onze geloofsgemeenschappen. Dan ondervinden we
hoeveel moois God ons wil geven en tot hoeveel goeds wijzelf in
staat zijn als we gezamenlijk optrekken als leerlingen van de Heer.
Aan het begin van dit nieuwe school-, college- en werkjaar wens ik
ons allen toe dat wij moedig verder mogen gaan op deze weg van
navolging van Jezus. Een weg die van ons vraagt dat wij ons – net
als de apostelen – openstellen voor de aanwezigheid van God in de
omstandigheden van ons dagelijks leven. Juist ook wanneer dit
betekent dat we nieuwe wegen moeten vinden om trouw te blijven
aan de Heer in een veranderende maatschappij en een
veranderende kerk. Met de hulp van Gods genade is dit zeker
mogelijk en de moeite waard, daar ben ik vast van overtuigd!
Namens het pastoraal team, pastor Tom Kouijzer
Vieringen in september
Van de Nederlandse bisschoppen zijn nog geen wijzigingen op de
coronamaatregelen bij liturgische bijeenkomsten ontvangen.
Daarom zetten we voorlopig het in juli en augustus gehanteerde
coronabeleid voort:
- aantal toegestane kerkgangers is gebaseerd op aantal
beschikbare zitplaatsen op minimaal 1,5 meter van elkaar,
- geen verplichting voor dragen mondkapjes,
- we blijven op 1,5 meter afstand van elkaar,
- voor de vieringen in het weekend blijft vooraf reserveren
noodzakelijk,
- basis-hygiëneregels blijven van kracht: handen reinigen/
desinfecteren, hoesten en niezen in de elleboog, thuis blijven bij
klachten, onderling lichamelijk contact vermijden,
- samenzang niet toegestaan, koor mag uit maximaal 12
vocalisten bestaan,
- uitreiken communie met eucharistisch pincet van achter een
hoestscherm.
Doordat we nog steeds een onderlinge afstand van 1,5 meter
moeten hanteren, blijft het koffiedrinken na afloop van de
zondagsviering lastig te organiseren. Hoewel velen uitkijken naar
het koffiemoment na de viering op zondag, zal dit helaas nog niet
structureel kunnen plaatsvinden. Na de vieringen op werkdagen
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gebeurt dat al wel. Dan is door het beperkte aantal kerkbezoekers,
de 1,5 meter afstand tijdens het koffiedrinken goed te handhaven.
Hieronder treft u het overzicht van de in september en het eerste
weekend van oktober geplande zondagsvieringen aan.
Datum Dag
04 sep zat. 23e zondag
door ‘t jaar
05 sep zon. 23e zondag
door ‘t jaar

EMM
MED
13.00 u.W&C
Kuhlmann
10.00 u. E
10.00 u. E
Hayon
Kouijzer

11 sep zat. 24e zondag 13.00 u. E
door ‘t jaar Hayon
12 sep zon. 24e zondag
door ‘t jaar
18 sep zat. 25e zondag
door ‘t jaar
19 sep zon. 25e zondag
door ‘t jaar

ARS
TB
17.00 u. E
Kouijzer
10.30 u. W&C 10.30 u. E
Kuhlmann
Pex
17.00 u. E
Hayon

10.00 u. E
Pex
13.00 u. E
Kouijzer
10.00 u. E
Kouijzer

10.00 u. E
Hayon

10.30 u. E
Vervooren
17.00 u. E
Kouijzer
10.00 u. W&C 10.30 u. E
v. Adrichem
Hayon

25 sep zat. 26e zondag 13.00 u. E
door ‘t jaar Kouijzer
26 sep zon. 26e zondag 10.00 u. E
10.00 u. E
door ‘t jaar Dernee
Pex
e
2 okt
zat. 27 zondag 13.00 u. E
17.00 u. E
door ‘t jaar Hayon
Kouijzer
e
3 okt
zon. 27 zondag 10.00 u. E
10.00 u. W&C
door ‘t jaar Hayon
Adrichem
E= Eucharistie, W&C=Woord-/Communieviering

10.30 u. W&C
Wielzen

10.30 u.
Oecumenische
gebedsdienst
ds. Elseman

17.00 u. E
Hayon
10.30 u. E
Kouijzer

10.30 u. E
Hayon

10.30 u. E
Kouijzer

10.30 u. E
Pex

Ook bij onze vieringen op werkdagen bent u van harte welkom.
Deze vinden standaard volgens onderstaand schema plaats.
viering op
Geloofsgemeenschap werkdag
Maria van Eik en
dinsdag
10.00 u
Duinen
Emmaus
woensdag 10.00 u
donderdag 10.00 u
H. Pastoor van Ars
vrijdag
09.00 u
Titus Brandsma
vrijdag
10.00 u
Doopviering
De eerstvolgende doopviering, waarvoor tot uiterlijk 5 september
kinderen kunnen worden aangemeld, is gepland op zondag 26
september a.s. bij de geloofsgemeenschap Titus Brandsma. Als u
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uw kind die zondag wilt laten dopen, kunt u dat kenbaar maken aan
het centraal parochiesecretariaat (voor contactgegevens, zie eind
van deze Nieuwsbrief). U ontvangt dan het aanmeldformulier en de
nodige informatie betreffende de voorbereiding en de viering van
de doop.
Daarna zal op zondag 7 november aanstaande pas weer een
doopviering plaatsvinden, dan bij de geloofsgemeenschap Maria
van Eik en Duinen. Voor deze doopviering kunt u uw kind
aanmelden tot uiterlijk 17 oktober aanstaande.
Oecumenisch vredesgebed
Het oecumenisch vredesgebed wordt elke eerste vrijdag van de
maand gehouden, bij goed weer op het kerkplein van de
Emmauskerk, en anders in de kerk. Deze maand is dat vrijdag 3
september. Om 13.30 uur vangt het gebed aan. Het is, zeker in
deze tijd, met allerlei spanningen en grote en kleine conflicten in de
wereld, heel belangrijk om voor de vrede te blijven bidden. Goed
om dat met elkaar te doen. U bent van harte uitgenodigd!
Geen gemeenschappelijke ziekenzalving op ziekenzondag
Het is in onze parochie een goed gebruik om op of rond
ziekenzondag (dit jaar op 12 september) tijdens een zondagse
eucharistieviering, aan parochianen die dat wensen, het sacrament
van de zieken (ziekenzalving) toe te dienen. De coronamaatregelen, waar we ons bij liturgische bijeenkomsten nog steeds
aan moeten houden, maken zo’n gemeenschappelijke ziekenzalving
echter lastig uit te voeren. De afstand moet worden bewaard en er
zou bijvoorbeeld ook met een hoestscherm moeten worden
gewerkt. Dat is voor een sacrament waarbij ‘aanraking’ centraal
staat, niet wenselijk.
Net als vorig jaar vinden dus ook dit jaar helaas geen vieringen met
gemeenschappelijke ziekenzalving plaats. Het is voor parochianen
die daar behoefte aan hebben, echter wel mogelijk om een
individuele ziekenzalving te ontvangen. Wanneer u deze behoefte
heeft, dan kunt u die aangeven bij het centraal parochiesecretariaat (voor contactgegevens, zie eind van deze Nieuwsbrief).
Pater Klemens Hayon of pastor Tom Kouijzer zal dan contact met u
opnemen om een afspraak te maken voor het toedienen van de
ziekenzalving bij u thuis.
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Voorbereiding voor het H. Vormsel gaat weer van start
In oktober willen we weer starten met de voorbereiding van een
nieuwe groep tieners op het ontvangen van het H. vormsel.
Tieners vanaf groep 8 kunnen aan deze voorbereiding deelnemen.
Een digitaal aanmeldformulier op de parochie-website is in de
maak. Als u uw kind(eren) aan de voorbereiding wil laten
deelnemen, meld dat dan alvast bij het centraal
parochiesecretariaat (voor contactgegevens, zie eind van deze
Nieuwsbrief). Laat daar in ieder geval uw naam, mailadres en
telefoonnummer achter. Reserveer ook alvast de startbijeenkomst
voor ouders en kinderen in uw agenda: woensdagavond 6 oktober
aanstaande. U krijgt daar nog een uitnodiging voor. Voor meer
informatie over het vormselproject kunt u contact opnemen met
Engeline van der Ark (e-mail: engelinevdark@gmail.com, tel: 06
34650320).
Dankwoord van pater Antony Varghese
30 juli jongstleden was de laatste werkdag van pater Antony in
onze parochie. Zijn traject van inburgering in het pastoraat in
Nederland, heeft hij met succes in onze parochie doorlopen en
afgerond. Wij hebben hem als een hele prettige en enthousiaste
collega ervaren en wensen hem veel succes in de parochie in
Roosendaal, waar hij deel uit zal maken van een nieuwe SVDcommuniteit.
Hieronder leest u een dankwoord van pater Antony aan de
parochie.
Beste parochianen,
Langs deze weg wil ik God en jullie bedanken voor
de gelegenheid die mij geboden werd om mijn
stage in de Parochie de Vier Evangelisten te lopen.
De coronapandemie heeft ons allemaal geraakt en
ik was geen uitzondering. Toch ben ik blij dat ik in
deze maanden veel dingen heb kunnen leren. Ik
ben jullie dankbaar voor het warme welkom, voor
het thuisgevoel en voor de goede ontvangsten.
Als stagiair in de Parochie de Vier Evangelisten heb
ik geobserveerd, meegedaan en geleerd hoe ik als priester in de
Nederlandse context kan voorgaan, vooral in de eucharistievieringen en ook in de toediening van de sacramenten zoals het
doopsel, de biecht en de ziekenzalving. Het was echt een zegening
voor mij om vanaf de eerste dag van mijn stage de dag in de
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parochie met een eucharistieviering te beginnen die mijn leven
heeft gesterkt. Ondanks alle coronabeperkingen kon ik de laatste
maanden door het ontmoeten na de vieringen in de kerken en door
het brengen van communie thuis een aantal parochianen leren
kennen. Tijdens deze periode heb ik ook gelegenheid gehad om
biechten in het Nederlands aan te horen, om de ziekenzalving toe
te dienen, om meer mensen te zegenen en voor meer mensen te
bidden. Het was vooral persoonlijk verrijkend om naar de verhalen
van de mensen te luisteren en om hen te inspireren en te
versterken door mijn aanwezigheid, een kort geloofsgesprek, een
gebedsmoment, enzovoorts.
Het was voor mij ook een bijzondere gelegenheid om samen met de
vrijwilligers van onze parochie te koken voor de daklozen in het
Westeinde en in het Multicultureel Ontmoetings Centrum (MOC) in
de Schilderswijk. Die activiteiten leerden mij dat het samenwerken
ons brengt tot het beste dat wij in ons hebben. Ik realiseer me dat
een klein gebaar een groot verschil kan maken in het leven van
andere mensen.
Aan de andere kant vergeet ik niet de spanningen en de
moeilijkheden die ik tijdens mijn stage ben tegengekomen. Eerlijk
gezegd vond ik het soms lastig om goed te kunnen volgen wat
sommige parochianen zeiden, vooral wanneer ze snel praatten.
Dankzij mijn preekcoach Ria Scholtes, die mij met veel plezier heeft
geholpen met betrekking tot mijn preekvoorbereiding, goede
uitspraak en taalverbeteringen, ben ik ook gegroeid.
Ter afsluiting wil ik iedereen nogmaals hartelijk danken voor uw
inzet om mij te begeleiden, te informeren, rond te leiden en te
verbeteren. Het was een leerrijke tijd, het heeft mijn leven als
priester zeker verrijkt. Het ga u goed en ik wens u van harte
Gods zegen toe.
Antony Varghese SVD

Mededelingen van het parochieteam
Aanmelden voor vieringen op zaterdag en zondag
Voor de vieringen op zaterdag en zondag is het noodzakelijk dat u
zich vooraf aanmeldt. U loopt anders de kans dat u geen toegang
tot de kerk wordt verleend omdat het maximaal aantal toegestane
kerkbezoekers is bereikt.
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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
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 09.3012.00 uur; 070-3080414 of 06-41822225).
Uw gegevens worden alleen gebruikt 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
Heeft u een computer en internet, vier dan de zondagse
eucharistievieringen en andere bijzondere vieringen mee via
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live.
Voor parochianen zonder internet biedt de eucharistieviering op
televisie natuurlijk ook een goede mogelijkheid om in
verbondenheid met de Kerk de zondag te vieren.
Collecte
In de kerken staan na de viering schalen gereed voor uw bijdrage
aan de collecte. Daarnaast kunt uw bijdrage ook aan de parochie
overmaken; bankrekeningnummer
NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten
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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.
Vrijwilligers opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV-er)
Omdat het belangrijk is om geschoolde vrijwilligers te hebben om
tijdens bijeenkomsten op te kunnen treden als hulpverlener, is door
zorg van het parochiebestuur aan
vrijwilligers de mogelijkheid
geboden om daartoe een cursus te
volgen. Vanuit de verschillende
geloofsgemeenschappen hebben
twaalf vrijwilligers aan de cursus
meegedaan. Op twee zaterdagen in
juli hebben zij les gehad en door
middel van toetsen hun certificaat
behaald. Op 30 juli heb ik deze vrijwilligers hun BHV-pas uitgereikt,
het bewijs dat zij opgeleide BHV-ers zijn. Parochiebreed zijn er nu
meer mensen beschikbaar om als hulpverlener tijdens de vieringen
in onze kerken ingezet te kunnen worden. Ook als de pandemie
straks hopelijk voorbij is, blijven we als kerkorganisatie verplicht te
zorgen dat tijdens bijeenkomsten in onze kerken een BHV-er
aanwezig is.
Namens het parochiebestuur bedank ik de twaalf nieuwe BHV-ers
voor het willen deelnemen aan de cursus. Harry Grimbergen,
Wim Hartman, Reini van Vliet, Gerard Broodbakker, Peter The,
Marjolein Kramps, Monique de Jager, Evelyn Duivenman,
Christina Mariadasan, Greet Hoos-Lorsheid, Hetty van der WantWortel, Toos Verboon-Beukers, van harte gefeliciteerd met het
behalen van jullie certificaat!
Yvonne Hartman – van der Ark
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Berichten uit onze geloofsgemeenschappen
Speciale uitnodiging voor jongeren
Beste jongeren,
Na lange tijd komen we op zondag 5 september aanstaande van
12.00 tot 14.30 uur voor het eerst weer bij elkaar in de
jongerenruimte in de Emmaus. Wij kijken ernaar uit!
We verzorgen deze middag een lunch, willen het met jullie hebben
over wat jullie als jongeren in de parochie zouden willen doen en
sluiten natuurlijk af met een spel! Iedereen van ca. 12 tot en met
30 jaar is voor deze bijeenkomst welkom! Neem dus iedereen mee
die graag andere jongeren ontmoet!
Gezien de lunch is het fijn als je je vooraf aanmeldt. Dat kan via
bart_v_leeuwen@hotmail.com. Mocht je het aanmelden vergeten
zijn, kom gerust, want we zullen vast genoeg te eten en drinken
hebben, en anders is er zo een broodje bijgehaald. Komen dus! We
kijken naar jullie uit! Tot zondag 5 september!
Groetjes, Sanne en Bart van Leeuwen
Dierbare overledenen van de afgelopen maand
Overleden:

Bijzonderheden

Greet van Wees - van
Reenen, op 26 juni, in
de leeftijd van
92 jaar

‘Een engel op aarde is van ons heengegaan’ was
op haar rouwkaart te lezen. Greet leefde zonder
vooroordelen over wie dan ook, was heel gastvrij
en hielp anderen ‘uit de brand’. Zo heeft ze een
tijd op een kindje van een tienermoeder gepast
zodat deze jonge moeder naar school kon om aan
een toekomst voor haar en het kind te werken.

Tiny KluijtmansKwinten, op 1 juli, in
de leeftijd van 83 jaar

Tiny overleed als gevolg van een afschuwelijk
ongeval. Zij was nog heel vitaal en bekend en
geliefd bij vele parochianen, die ook bij haar thuis
over de vloer kwamen en die zeer aangedaan zijn
door haar dood. Jarenlang was zij actief in het
koffieteam, totdat dat recent te zwaar werd. Ze
was daarin zeer precies en proper. Wij missen
haar opgewekte aanwezigheid.
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Maria Fischer - Groot,
op 2 juli, in de leeftijd
van 93 jaar

Samen met haar man Rudy had ze een gezin met
drie kinderen en nog een aantal kleinkinderen.
Twee jaar geleden vierden zij hun diamanten
huwelijksfeest met ook een felicitatie van de
koning en koningin. Na 62 jaar lief en leed met
elkaar gedeeld te hebben, is Maria als eerste in
het hemels huis van God de Vader opgenomen.

Lies de Wit –
Duivesteijn, op 11 juli,
in de leeftijd van 89
jaar.

Lies is na het overlijden van haar man nog lange
tijd blijven wonen in hun huisje in de Ermelostraat. Ze was erg actief in het vrijwilligerswerk,
vooral in het wijkwerk, de scouting, school en
kerk. In 2018 kon ze niet meer zelfstandig blijven
wonen en verhuisde ze, eerst naar Tabitha en later
naar het Wijndaelercentrum. Door een
herseninfarct had ze de laatste tijd veel zorg
nodig. Na het ontvangen van de ziekenzegen is zij
rustig ingeslapen.

Leo Koks, op 14 juli, in Een echte Loosduiner die zich jaren lang als
de leeftijd van 83 jaar. vrijwilliger heeft ingezet voor het Loosduins
museum, de begraafplaats met kapel Sint Jozef en
de kerk O.L.V. Hemelvaart. Daar was hij tot begin
2020 koster, lid van de beheercommissie en
dagelijks werkzaam op het secretariaat. Een
herstelkarweitje of ander klusje, Leo had het zo
gedaan. Zijn inzet voor en betrokkenheid bij de
kerk zullen we niet vergeten. Zijn geest wilde niet
stoppen, maar zijn lijf liet hem de laatste twee
jaar helaas steeds meer in de steek.
Ans Kroon - Spierings,
op 19 juli, in de
leeftijd van 96 jaar.

Ans leefde vanuit haar geloof: zachtmoedig,
zorgzaam, liefdevol; kortom een vrouw, moeder,
oma om trots op te zijn! Dat mag en kan in het
vertrouwen dat Gods Liefde nu als een mantel om
haar is heengeslagen.

Leo Hijdra, op 23 juli,
een dag voor zijn 91e
verjaardag.

Zijn echtgenote, Jeanne, maakte jarenlang deel uit
van het kerkbestuur van de Ars. Zij waren recent
verhuisd van de Willem Pijperstraat naar een zorgappartement bij Eykenburg. Na een ongelukkige
val is hij rustig heengegaan.

Kees de Ridder, op
25 juli, in de leeftijd
van 84 jaar.

Lid van de jubileumcommissie van de O.L.V.
Hemelvaartskerk, was het begin van zijn
jarenlange inzet als vrijwilliger in deze kerk. Kees
was 20 jaar medeverantwoordelijk voor de
12

schrijfacties van Amnesty International binnen de
geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen. Ook
was hij tot kort geleden actief lid van de
werkgroep oecumene Loosduinen.
Wim van den Hoogen,
op 25 juli, in de
leeftijd van 79 jaar.

Het bericht van zijn overlijden kwam geheel
onverwachts. Wim overleed aan de gevolgen van
corona. Hij was jarenlang organist in de Ars, en
begeleidde daarbij het parochiekoor, onder diverse
dirigenten. De Ars is hem veel dank verschuldigd
voor zijn inzet gedurende meerdere decennia.

Frida Koolmees - Eblé,
op 28 juli, in de
leeftijd van 77 jaar.

Niet voorbij gaan aan, maar zien en handelen
vanuit je hart als eens de barmhartige
Samaritaan. Iedere seconde besteed aan een
naaste, doet niet alleen de ander maar ook jezelf
léven. Dat was Frida, een positief, hartelijk,
meelevend mens. Laten we verdergaan en doen
zoals zij.

Frans Middendorp, op
2 augustus, in de
leeftijd van 79 jaar.

Na heel wat jaren op de groenteafdeling van een
grote supermarkt opende Frans zijn eigen
groentewinkel op Waldeck. Frans hield ondanks de
vele lange arbeidsuren tijd over om zijn hobby’s te
beoefenen: wielrennen en vliegvissen. Toen de
ziekte ALS bij hem werd geconstateerd moest
Frans vele stappen terugdoen.

Hans van Rooijen, op
11 augustus, in de
leeftijd van 91 jaar.

Hans is vele jaren directeur geweest bij een
beleggingskantoor. Zang en muziek waren zijn
hobby. Tot aan de sluiting van de H. Sacramentskerk is Hans lid geweest van verschillende koren.
Daarna heeft hij nog regelmatig gezongen bij
vieringen in de kapel van Verzorgingshuis
Eykenburg.

Arnold Koehler, op 13
Op jonge leeftijd ging Arnold werken in de
augustus, in de leeftijd tuinderij van zijn vader. Daarna nam hij het van
van 99 jaar.
hem over en is tot op zeer hoge leeftijd betrokken
gebleven. Arnold is vele jaren trouw lid geweest
van het Loosduinse koor Deo Sacrum. Zang,
theater, het maken van sketches en de dichtkunst
waren zijn passies.
Co Lander – Goorden,
op 19 augustus, in de
leeftijd van 98 jaar.

Co was een zeer gelovige vrouw. Zij ervaarde de
aanwezigheid van God, Jezus, in haar leven.
Vroeger was ze vooral actief in de Pauluskerk, als
koster, lector en aanspreekpunt.
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Na 60 jaar te hebben gewoond in de
Amandelstraat, verhuisde ze naar verzorgingshuis
Duinhage. Ze werd steeds hulpbehoevender.
Na bewust afscheid te hebben genomen van al
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen is ze
rustig ingeslapen.

Wij bidden voor deze overledenen en wensen hun nabestaanden
veel sterkte toe bij het dragen van het verlies van hun dierbaren.
Uit de Pastoor van Ars
Leerhuis 2021/2022: Wij zijn de tijden: Zoeken naar zin in
het ouder worden
In september hervat pater dr. Frans Vervooren, ocd, het Leerhuis in
fysieke vorm. Op de eerste dinsdag van de maand, van 14-16 uur
(onder voorbehoud van wijzigende coronamaatregelen), komen we
samen in de Bergerie rond het thema ‘Wij zijn de tijden: zoeken
naar zin in het ouder worden’.
Een citaat uit het boek ‘Zin in de ouderdom’ (2015) ter inleiding:
“Het is een bekend gezegde: je bent zo oud als je je voelt.
Kalenderleeftijd zegt niet veel over ouderdom. We kunnen wel van
alles beweren over onze jaren, maar, zo betoogt filosoof en
kerkvader Augustinus: “Het zijn slechte tijden! het zijn moeilijke
tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed
leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals
wij zijn, zo zijn de tijden.”
In 10 bijeenkomsten willen we aan de hand van het boek ‘Zin in de
ouderdom’ gedachten en verhalen delen op de onontkoombare weg
van het ouder worden. Voor sommigen wel, voor anderen geen
feest. Het boek geeft ruime mogelijkheden tot verbindingen met de
verhalen uit de Schriften. We lezen die als wegwijzers naar een
goede toekomst. Iedereen is welkom, geen eigen bijdrage, behalve
aanschaf van het genoemde boek. Nadere informatie of vragen bij
c.montes@hetnet.nl. Data dit jaar: 7 september, 5 oktober, 9
november, 7 december.
Kinderwoorddienst, 2e zondag van de maand
Vanaf september zijn op de tweede zondag van de maand, tijdens
de viering met Connection, de kinderen weer welkom bij de
kinderwoorddienst. Op zondag 12 september beginnen we daar dus
weer mee.
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Uit de Emmaus
Vanuit de Emmaus is deze maand geen kopij aangedragen. Ook de
rubriek ‘In de kijker’ is nog even met vakantie. We kijken al uit
naar weer zo’n interessant interview met één van onze
parochianen.
Uit de Maria van Eik en Duinen
Geloven Nu, ‘nieuwe stijl’
Al vele jaren komen parochianen in de pastorie van Maria van Eik
en Duinen bijeen voor de cursus ‘Geloven Nu’. Ook nadat de
uitgave van deze serie boeken werd gestopt, zijn de bijeenkomsten
doorgegaan, totdat de coronapandemie hieraan abrupt een einde
maakte. Bij de bijeenkomsten vormen verhalen uit de Bijbel de
leidraad. In september vangen deze bijeenkomsten weer aan. Op
de eerste bijeenkomst van maandag 13 september komen wij
informeel bij elkaar, om onder het genot van een hapje en drankje
eerst bij elkaar op verhaal te komen. Tijdstip 19.30 uur. Dan wordt
in overleg het materiaal voor de bijeenkomsten gekozen. De
vervolgbijeenkomsten zijn iedere eerste maandag van de maand
van 20.00-21.30 uur onder leiding van Duncan Wielzen, pastoraal
werker. Aanmelding bij: Gerda Klaver. E-mail: gjmklaver@tiscali.nl
Tel. 070-3973645.
Poetsen voor onze missie
Toen mijn hoogbejaarde tante overleed,
vertelde de pastoor vol bewondering over
haar voorbije actieve leven. Eens was zij
‘huishoudster’ van de pastoor, kosteres, zij
bezocht de zieken, bracht communie rond en
noem maar op. Zo’n beetje tot haar laatste
dag was ze nog steeds één keer in de week in
de sacristie om het koperwerk te poetsen,
met de anderen van de werkgroep. Dat werk
voor de kerk bracht haar vreugde, maar het
maakte haar ook tot een levende bouwsteen
van de Kerk. Met al die woorden in gedachten
droomde ik nog even weg naar ‘vroeger’.
Bij het binnengaan van de kerk kon je het
haast niet missen. Net naast de deur het
wijwaterbakje, daarnaast hing een groot
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kruisbeeld. Het missiekruis. Geplant, ergens in 1946. Gek hè, als
kind dacht ik altijd dat dat iets met de kindertjes ver weg te maken
had, met achtergebleven gebieden en armoede, en zo, over
mensen waar het geloof nog niet was doorgedrongen. Dat het
missiekruis was geplant bij gelegenheid van het uitzenden van een
missionaris naar zo’n ver land. En dat wij flink voor hem moesten
bidden. Het missiekruis is me bezig blijven houden. Eigenlijk kon
dat toch niet, vóór 1946 was de missie er toch ook al, na 1946 zijn
we er gewoon mee doorgegaan… En zo kom je dan, jaren later tot
de conclusie dat het missiekruis iets met onszelf te maken heeft.
Sinds een aantal jaren hangt het missiekruis bij ons in de kerk
boven het priesterkoor, om ons regelmatig aan onze eigen opdracht
te herinneren.
In het bedrijf waar ik werk hebben we er
jaren mee geworsteld. Eerst alsof het iets was
dat de buitenwereld ons afdwong, maar later
met steeds meer overtuiging: de missie van
ons bedrijf, wat is dat eigenlijk, waar staan
we voor, hoe staan we in de wereld, wat mag
de klant van ons verwachten? En zo drong
dan eindelijk ook de diepere betekenis van
het missiekruis tot me door. Het ging over
mij. Het hing bij de deur om me er meteen
aan te herinneren: je hebt een opdracht, je
bent er niet zomaar, je moet iets doen.
Toen ik al een paar jaar meedraaide in de scoutsbeweging, kwam ik
iets heel aardigs op het spoor. We zaten in een eenvoudige
(arbeiders-) buurt. Veel jongens van de LTS en de MULO, een
enkeling van de HBS, dat was het wel. Iedereen wilde graag zijn
mouw vol insignes en zo zijn kwaliteiten laten zien. En dat kon ook.
Er waren insignes voor elektricien,
hoefsmid, metselaar, loodgieter, maar
ook tolk en journalist (en acoliet,
zanger Gregoriaans). Niemand hoefde
achter te blijven. Voor wie wilde, was
er keus genoeg, altijd iets te doen
waar je goed in bent.
We staan aan het begin van het nieuwe werkjaar. We hebben een
bewogen tijd achter de rug en wie weet, wat ons nog te wachten
staat. Maar al die onzekerheid mag ons niet laten verslappen in
aandacht voor elkaar en voor de gemeenschap die wij vormen.
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Iedere gelovige maakt deel uit van dat Volk van God en samen
ontdekken we welke richting die kerk op gaat. Iedereen hoort erbij
en onder andere door ons werken kunnen we dat zichtbaar maken.
En dat gebeurt als we allemaal onze plaats innemen in die
gemeenschap en doen waar we goed in zijn, doen waar we een
wezenlijke bijdrage kunnen leveren.
Gerard van Di
Kinderwoorddienst
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Bent u, na de coronacrisis, er weer aan toe om met het hele gezin
naar de zondagsviering in de Maria van Eik en Duinen te komen?
Uw kinderen zijn van harte welkom bij de kinderwoorddienst op de
1e en 3e zondag van de maand.
Uit de Titus Brandsma
Oecumenische Vredesviering
Op zondag 19 september aanstaande is
er om 10.30 uur bij de
geloofsgemeenschap Titus Brandsma een
oecumenische viering in het kader van de
vredesweek. In tegenstelling tot eerdere
berichtgeving is de kerk open. Vanwege
het beperkte aantal van 60 deelnemers is besloten deze viering
zowel in de Bergkerk (Daal en Bergselaan 50A, 10.00 uur) als in de
H. Familiekerk te houden. Er is sprake van ‘kanselruil’: de
voorganger in de H. Familiekerk is dan ds. Olivier Elseman, en voor
de Bergkerk is dat pastor Duncan Wielzen. Voor deelname aan één
van deze vieringen dient u zich vooraf aan te melden:
H. Familiekerk:
https://meevieren.nl/devierevangelistendenhaag/?kerk=titus of
bellen met het lokale secretariaat op nummer 070-3255675 (ma,
wo, vr. 9.00-12.00 uur).
Bergkerk: mailen naar bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl of bellen
met koster Leonore Brons op nummer 06 - 8148 675.
Eeuwfeest H. Familiekerk
Eind van dit jaar bestaat onze kerk 100 jaar.
Oorspronkelijk zou dat op zondag 21
november 2021 groots worden gevierd.
Corona zette een flinke streep door de
rekening en de feestcommissie besloot dit
jubileum een jaar door te schuiven en wel
naar 6 november 2022. Natuurlijk hopen we
dat tegen die tijd onze kerk stampvol zit en
we van alle coronaregels af zijn.
Graag stel ik de feestcommissie aan u voor:
Hari Anthony (voorzitter), Frans Boesten, Ank Schrever, Martha en
Bert Vermeulen, Andree van der Meijs en Marijke van Breukelen.
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Tevens heeft Claartje Vinkesteijn aangegeven dat we haar altijd om
advies kunnen vragen.
We willen echter 21 november aanstaande een en ander niet
ongemerkt voorbij laten gaan. U bent van harte welkom bij de
feestelijke eucharistieviering, waarna u koffie met een traktatie
wordt aangeboden. Dit kan gezien worden als start van een
jubileumjaar vol met verrassingen.
Namens de feestcommissie, Marijke van Breukelen
N.B.:
In onze geloofsgemeenschap zijn er ongetwijfeld
mensen die al meer dan 50 jaar
parochiaan/kerkganger bij de Titus Brandsma zijn.
Wat zou het leuk zijn als u de pen ter hand zou
nemen om ons hierover te schrijven. We denken dan bijvoorbeeld
aan een anekdote of een bijzondere gebeurtenis. We zijn van plan
om een boekje uit te geven met onder andere uw ingezonden
brieven. Bij voorkeur graag niet te lang, maar ‘to the point’. U kunt
hiervoor contact opnemen met Ank Schrever, die dit gaat
coördineren. Zij is ook bereid om u te interviewen. Tel.: 0703686243.
E-mail: amschrever@hetnet.nl
Reünie Scoutinggroep St. Brigitta
Oproep aan stafleden die een kabouter-/gidsen-/
senioren-/sherpagroep gedraaid hebben vanaf het
einde van de oorlog tot 1980, op de zolder van de
jongensschool in de Hortensiastraat, oftewel ‘De HIT’, ‘Hoog In
Top’.
De reünie is vrijdag 8 oktober 2021 van 14.00 uur tot 20.00 uur in
het clubgebouw van de nog steeds bestaande Brigitta groep, maar
nu als gemengde groep. Als u/je nog geen uitnodiging hebt
ontvangen en naar de reünie wil komen, laat het dan graag via het
volgende e-mailadres aan mij weten: amschrever@hetnet.nl.
Hartelijke groeten, Ank Schrever
Sint Jozef – The Spice of Life (1) (Denis C Hartnett mhm)
We leven in een tijd waarin we geneigd zijn vooral het nut der
dingen te waarderen, vaak vanuit een eng en egoïstisch
perspectief. Dat geldt niet alleen voor het gebruik van onze aardse
grondstoffen, maar helaas ook voor de relatie met onze medemens.
Een voorbeeld hiervan is duidelijk geworden tijdens de huidige
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pandemie. De rijke landen hebben getracht zich te verzekeren van
voldoende vaccins, ten nadele van de armere landen. Het hoofd van
de WHO vatte het kort en bondig samen, toen hij zei dat ‘de rijke
landen vechten over de vaccinatie cake, terwijl de armere landen
amper de kruimels ervan kunnen oppakken’.
Sint Jozef was verre van utilitair toen hij de eenvoud van het geloof
ruimhartig in de praktijk bracht. Hij zette zich voortdurend en
belangeloos in voor anderen. Integer als hij was belichaamde hij de
eenvoud van een levend geloof.
Het is bijna ironisch dat juist dit pandemiejaar is gewijd aan Sint
Jozef, die binnen de geschiedenis van de Katholieke Kerk
grotendeels aan de zijlijn heeft gestaan. En terwijl hij nagenoeg
onzichtbaar werd gemaakt, dragen titels als Bewaker van de
Universele Kerk, Beschermer van de Kerk, Grandeur van de
Aartsvaderen extra bij aan genoemde ironie. Titels als deze staan
ver af van de eenvoud van Sint Jozef. Ze zijn hol en missen elke
vorm van bewustzijn van de menselijke ziel.

Sint Jozef is voor mij ‘the spice of life’, een levenskruid; de man die
simpelweg elke dag weer integriteit praktiseerde. Hij liet een
intrinsieke geloofsgroei toe in zijn leven, en als antwoord aan God.
Sint Jozef is de ware stille getuige van de Schrift. Het evangelie
besteedt geen enkel vers aan hem. Integer als hij was wijdde hij
echter zijn leven – zonder woorden - aan liefde en dienstbaarheid.
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Sint Jozef beantwoordde aan de noden die hij voor zich zag. Hij
vervulde zijn roeping door trouw en onvoorwaardelijk aan de
opdracht van God te gehoorzamen. Hij voelde zich verantwoordelijk
voor zijn leven en zijn handelingen. Sint Jozef deed wat hem te
doen stond, beantwoordde zwijgend aan zijn geestelijke roeping. Er
valt voor elk van ons nog iets te leren wanneer wij ons geroepen
voelen. Beantwoorden wij aan wat wij voor ons zien in onze
opdracht tot dienstbaarheid? Hebben wij oog voor wat wij
tegenkomen op ons pad of zitten wij gevangen in spijt over ons
verleden of drijven we in de mist van een onvervulde toekomst?
Sint Jozef leefde altijd in het heden, stelde zich dienstbaar op en
beantwoordde integer aan het ‘nu’.
De geestelijke eenvoud van Jozef werd overgenomen door Jezus,
toen deze zijn openbare pastoraat begon. Jezus zag, strekte uit en
raakte aan, keek uit over de menigte en gaf gehoor aan wat hij
zag. Jezus volgde het voorbeeld van Jozef door oog te hebben voor
wat zich aan hem openbaarde. Jozef bleef volharden in zijn integere
opdracht, en gaf mensen aan de randen van de samenleving de
gelegenheid te blijven dromen. Geven wij hen ook die gelegenheid?
Of sluiten wij mensen uit die niet beantwoorden aan onze inzichten
en dromen?
Paus Franciscus geeft aan dat Jozef weliswaar ‘in de schaduw’ mag
hebben geleefd, maar dat wij er toe kunnen bijdragen hem op de
voorgrond te plaatsen door gelegenheid te geven zijn spiritualiteit
van liefde en dienstbaarheid te laten groeien en bloeien. Laten we
de essentie van Sint Jozef niet verliezen in betekenisloze en
obscure titels, maar laten we hem zichtbaar maken in de Kerk, door
– evenals hij - eenvoud en integriteit na te streven.
Voor dit artikel is dankbaar en met toestemming gebruik gemaakt
van Engelstalige artikelen op de website
https://millhillmissionaries.com. Met dank aan Loek Ruijters voor
de vertaling.

Activiteiten in relatie met onze parochie
Vredesfeest 2021 in Moerwijk uitgesteld
De oecumenische werkgroep en wijkcentrum De Pit van Moerwijk
zien zich genoodzaakt de daar geplande vredesactiviteiten in de
Vredesweek uit te stellen.
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Er zijn vergevorderde plannen voor een feest in 2022 gericht op
ontmoeting van Moerwijkers van verschillende culturele en
religieuze achtergrond met elkaar en met ons. Stap over je eigen
vooroordelen heen en zoek de overeenkomsten bij elkaar. Maak
samen muziek, eet met elkaar en luister vooral naar elkaar. Door
verbinding met de ander te zoeken, over je grenzen heen te kijken
breng je de vrede dichterbij. Knoop informele contacten met elkaar
aan en ga met elkaar in gesprek. Ga buurten voor vrede!
De werkgroep Vrede heeft jarenlange ervaring met Vredesfeesten
in ons parochiegebied, in de Schilderswijk en in het centrum van de
stad.
Henny van der Most, verbonden aan de Pit van Moerwijk, vond en
vindt zo’n Vredesfeest een fantastisch idee en zeer de moeite
waard om uit te voeren. Ze werkte met anderen er graag hard aan
om dit in 2021 mogelijk te maken. Ze legde contacten, vroeg
subsidie aan, regelde partytenten en benaderde
gemeenteraadsleden die met wijkbewoners in discussie willen gaan.
Maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Bij de huidige
maatregelen wordt het Vredesfeest in 2021 een mission impossible.
We spreken nu over vier kleinschalige deelfeesten in de wijk, elk op
een eigen locatie. We hebben gewoon te weinig mensen om dit tot
een succes te maken. Nog afgezien van de lage vaccinatiegraad en
het risico van besmettingen in september.
Daarom besloot Henny met ons het Vredesfeest uit te stellen tot
volgend jaar. Henny wil de voorbereide activiteiten en de
financiering ervan vasthouden ter realisatie in 2022.
Voor de vredesweek in 2021 is wel een aantal kleinschalige
vredesactiviteiten gepland die coronaproof kunnen worden
uitgevoerd. Eén ervan is een mini ‘Walk of peace’ in het Zuiderpark.
Zie het bericht hieronder.
Arnim van Oorschot, namens Werkgroep Vrede
Mini ‘Walk of peace’ in het Zuiderpark
Als alternatief voor het naar 2022 uitgestelde programma, wordt
tijdens de Vredesweek 2021 onder andere een mini ‘Walk of peace’
gehouden, met als thema: ‘Inclusief samenleven’. Deze korte
wandeling voor de vrede vindt plaats op vrijdag 24 september 2021
en begint om 16.00 uur bij ‘Parkoers’, het maatschappelijk
betrokken en duurzame restaurant aan de rand van het Zuiderpark,
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ingang Hengelolaan.
De Heer en Mevrouw Wolthuizen begeleiden deze wandeling en
geven uitleg over enkele beelden in het Zuiderpark die verbinding
hebben met de thema’s ‘vrede’ en ‘inclusief samenleven’. De
wandeling wordt op enkele plaatsen onderweg muzikaal
opgeluisterd door leden van het orkest ‘Morgenstond’.
De wandeling eindigt bij het kerkgebouw van het Apostolisch
Genootschap, Loevesteinlaan 170. Om 17.00 uur wordt daar samen
een drankje gedronken en aansluitend houdt George Gelauff,
programmaleider Maatschappelijke betrokkenheid bij het
Apostolisch Genootschap, een lezing bij het thema. Slotwoord en
afsluiting zijn gepland om 18.00 uur.
Deze activiteit wordt georganiseerd door de Haagse ambassades
van vrede: Apostolisch Genootschap en RK Parochie de Vier
Evangelisten, het Haags Vredesinitiatief en de Gemeente Den Haag.
Begin september worden flyers over deze wandeling verspreid,
waarin u ook kunt lezen op welke wijze u zich voor deelname kunt
aanmelden.
Paul Kuhlmann, diaken.
Boekbespreking Rik Torfs: De Kerk is fantastisch
Onder deze titel schreef hoogleraar kerkelijk recht, televisiemaker,
columnist en ex rector magnificus van de Universiteit van Leuven
Rik Torfs een boek. Die beschrijving is niet altijd mooi, maar vaak
wel. Want al is de kerk óók een plaats van verrotting, lijkt ze niet
zelden een angstige hoedster van de absolute waarheid en een
zedemeesteres die het zelf met de moraal niet altijd even nauw
neemt, toch waardeert Torfs haar zeer. Want ze draagt ook veel
moois, veel goeds en veel waars met zich mee. Ze is veel meer dan
wat
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mensen van haar maken maar ze is óók gewoon mensenwerk. Met
milde humor en realisme vertelt Torfs hierover. Deze kerk gaat
hem aan het hart en dat alleen al is de moeite van het aanhoren
waard. Met moderator Ad van der Helm kunt u er met Torfs na zijn
inleiding over in gesprek.
Datum: Maandag 27 september
Tijd: 19.30 – 21.15u
Organisatie: DEZINNEN
Locatie: Christus Triomfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154
Toegang € 8,Inschrijven t/m 24/09 via: info@dezinnen.nl
Midweek 50-plus: Verlangen naar vertrouwen
Van 10 t/m 13 oktober 2021 is er in Helvoirt een midweek voor 50plussers met het thema ‘Verlangen naar vertrouwen’. Het
programma is afgestemd op mensen die een mix zoeken van
geloofsverdieping, ontmoeting en ontspanning. Vooral voor mensen
die niet (meer) zo bezig zijn met geloof en kerk kan deze midweek
een relaxte manier van bezinning zijn. De sfeer is open en hartelijk,
vrijheid in deelname aan activiteiten staat voorop.
Van harte welkom! Informatie en aanmelding:
www.emmanuelnederland.nl/activiteiten of bel 077-382 82 49
of 0346-56 73 41.
Kliederkerk in buurt-en-kerkhuis Bethel
Op zondag 26 september organiseert de protestantse wijkgemeente
in Den Haag-West voor het eerst een Kliederkerk. Dit is een vrolijke
en speelse activiteit op een zondagmiddag. Iedereen is welkom:
kinderen en ouders, jongeren en ouderen, mensen uit de buurt, of
je nu kerkelijk bent of helemaal niet; dus neem gerust nog iemand
mee!
Het thema van deze eerste keer is: ‘Sporen zoeken’. We gaan op
zoek naar sporen van God en van het goede. En welke sporen laten
we zelf na? We maken (voor het eerst of opnieuw) kennis met
Zacheus, een nieuwsgierige en moedige spoorzoeker uit de bijbel.
Na een creatieve ronde (waarin je kunt kiezen uit diverse
activiteiten) is er een korte viering. En we sluiten af met een
eenvoudige maaltijd.
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Welkom op zondag 26 september 2021 van 16.00 tot 18.00 uur
in buurt-en-kerkhuis Bethel (Thomas Schwenckestraat 28/30) te
Den Haag.
Aanmelden vóór woensdag 22 september bij
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl, onder vermelding van:
Kliederkerk, aantal volwassenen, aantal kinderen tot 12 jaar.
Wil je meer weten? Bel, app of mail: ds. Martine Nijveld (predikante
Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West), me.nijveld@ziggo.nl
// 06 16 733 742 of Nelleke van Kooij (jeugdwerk Den Haag-West),
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl // 06 10 235 321.

Misschien iets voor u?
Loop je er misschien al een tijdje aan te denken om
vrijwilligerswerk te gaan doen, of, als je al vrijwilliger bent, weer
eens iets anders te willen doen binnen onze parochie?
Misschien heb je interesse in één van onderstaande
werkzaamheden waarvoor we dringend vrijwilligers zoeken:
- redactie en/of vormgeving van een nieuw op te zetten
parochieblad. Heb je oog voor ontwikkelingen en activiteiten die de
moeite waard zijn om de lezers daarover te informeren, vind je het
leuk om te schrijven of misschien wel te fotograferen voor het
parochieblad? Misschien heb je andere talenten die je voor het
samenstellen van het parochieblad zou kunnen en willen inzetten?
Interesse? Meld je aan bij het centraal parochiesecretariaat (voor
contactgegevens, zie eind van deze Nieuwsbrief) voor een
vrijblijvend gesprek met één van de bestuursleden.
- werkgroep vormselvoorbereiding. Draag je
graag je steentje bij aan de voorbereiding
van tieners op het ontvangen van het H.
vormsel, door mede leiding te geven tijdens
de voorbereidingsavonden, of meer facilitair
te ondersteunen (zorgen voor limonade,
koekje/snoepje e.d. en de benodigde
lesmaterialen), neem dan contact op met
Engeline van der Ark
(e-mail: engelinevdark@gmail.com, tel: 06
34650320).
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- tuinonderhoud. Het onderhoud van de tuin bij de kerk en pastorie
van de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen wordt voor
Kees van Dijk alleen te veel. Daarom zou het fijn zijn als iemand
met groene vingers hem versterking biedt. Heb je een beetje vrije
tijd en plezier in/gevoel voor tuinieren, meld je dan bij het
secretariaat Maria van Eik en Duinen (e-mail:
mariavaneikenduinen@p4ev.nl, tel: 070-3979413).
Zou je graag vrijwilligerswerk bij de parochie willen doen, maar
weet je niet precies wat dat zou kunnen zijn, of heb je bepaalde
talenten/kwaliteiten die je graag zou willen inzetten, maar waarvan
je je afvraagt of je de parochie daarmee van dienst kan zijn, meld
je dan alsjeblieft aan voor een vrijblijvend gesprek. Als we creatief
zijn, kunnen we misschien meer voor elkaar betekenen dan we in
eerste instantie denken. Zo kan jij ons misschien helpen bij een
project en bieden wij jou daarmee de gelegenheid om ervaring op
het gebied van jouw vak of hobby op te doen. Als je je meldt bij het
centraal parochiesecretariaat (voor contactgegevens, zie eind van
deze Nieuwsbrief), dan neemt, afhankelijk van de door jou
aangegeven interesse(s), een lid van het parochiebestuur of van
het pastoresteam contact met je op.

Tot besluit
Delen van de Nieuwsbrief
Als u deze Nieuwsbrief per mail ontvangt en u kent een medeparochiaan in uw directe omgeving die geen e-mailfaciliteiten heeft,
dan wilt u misschien de Nieuwsbrief voor hem/haar uitprinten en bij
hem/haar in de brievenbus doen of hem/haar opbellen en de
belangrijkste informatie doorgeven.
Als u de geprinte versie van de Nieuwsbrief in de kerk ophaalt voor
uzelf, dan kunt u er mogelijk ook één meenemen voor een
parochiaan in de buurt en bij hem/haar in de brievenbus doen.
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 nieuwsbrief26

correspondent 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)
Peter The voor de Emmaus (peter.the@geodww.nl).
Kopij volgende Nieuwsbrief
Voor de Nieuwsbrief van de maand oktober kunt u tot uiterlijk
18 september aanstaande kopij aanleveren bij uw nieuwsbriefcorrespondent. Alvast hartelijk dank!
Contactgegevens centraal parochiesecretariaat
Mail:
cps@p4ev.nl
Telefoon: elke werkdag van 09.30-12.00 uur;
070-3080414 of 06-41822225).
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