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Beste parochianen,
Vlak voordat de Nieuwsbrief van oktober uitkwam, kwamen wij
terug van een mooie bedevaart naar Assisi. In die Nieuwsbrief heb
ik u dus nog niet kunnen informeren over deze reis, maar
verschillenden van u hebben mij inmiddels aangegeven het verslag,
verzorgd door Gerard van Dijk, één van de pelgrims, op de website
of op de facebookpagina van de parochie, te hebben gelezen. Als u
dat nog niet heeft gedaan en benieuwd bent hoe het geweest is,
dan kunt u dat misschien alsnog doen. Zelf kijk ik met veel vreugde
terug op onze reis in de voetsporen van de HH. Franciscus en Clara.
Het was een mooie tocht, met een mooi gezelschap met mooie
verhalen, met mooie momenten van vieren en bidden, met veel
mooi weer; bijna te mooi om waar te zijn. Ik vind het ook fijn om
te zien hoe parochianen van onze vier geloofsgemeenschappen, die
elkaar vooraf niet kenden, tijdens de bedevaart met elkaar
optrokken, en hoe
sommigen elkaar, nu na
deze reis, weten te vinden.
Van de plekken die we
bezocht hebben, sprak San
Damiano, een kerk met
een klooster, aan de rand
van Assisi, mij denk ik wel
het meeste aan. Het is een
plek die voor zowel
Franciscus als Clara van grote betekenis is geweest. Clara is daar
met enkele medezusters begonnen en heeft zo het fundament
gelegd voor de orde van de clarissen. Franciscus had daar eerder
de stem van Christus aan het kruis gehoord die hem duidelijk
maakte wat zijn roeping was: "Franciscus, ga en herstel mijn huis,
dat op instorten staat."
Het voelt soms alsof de Kerk van vandaag ook op instorten staat.
We weten allemaal dat de secularisatie en individualisering van de
samenleving voor enorme daling van het aantal kerkgangers heeft
gezorgd en de coronapandemie heeft deze daling alleen maar
versneld. Onze paus, die als eerste in de geschiedenis voor de
naam Franciscus koos, naar de H. Franciscus van Assisi, laat vanaf

het begin van zijn pontificaat zien de kerk van deze tijd te willen
herstellen, onder andere door net als H. Franciscus te kiezen voor
een sobere kerk die zich in dienst van de armen stelt. Dat heeft hij
onlangs in zijn preek bij de start van de voorbereidingen op de
algemene bisschoppensynode in 2023 weer eens aangegeven: “Ik
ben het niet die dit zegt, maar de Heer, dat ‘de armen, de
bedelaars, de jonge drugsverslaafden, al die mensen die de
maatschappij afdankt’ op hun manier ook deel uitmaken van de
kerk.” Volgens de paus zouden deze mensen bij de voorbereidingen
op de synode, waarmee alle bisdommen nu aan de slag zijn, ook
gehoord moeten worden. Ook ons bisdom is nu dus bezig met de
voorbereidingen op de synode van 2023, met als thema ‘Voor een
synodale Kerk’, dat wil zeggen een
Kerk van participatie en medeverantwoordelijkheid van alle
gelovigen. De synode is daarmee in
lijn met wat er tijdens het tweede
Vaticaans Concilie in gang is gezet en
dat de Kerk nog steeds aan het
uitwerken en invullen is. Op dit
moment is nog niet bekend in hoeverre
u persoonlijk bij de voorbereidingen op
de synode betrokken zult worden. Wij
wachten daarover nadere informatie vanuit het bisdom af. Onze
bisschop heeft tegelijk met de start van deze voorbereidingsfase,
tijdens een speciale eucharistieviering op zondag 17 oktober j.l.,
een nieuw diocesaan themajaar ingeluid: het jaar van de
Sacramenten. Dit themajaar zal bij de bedevaart in Brielle, op 9 juli
2022, worden afgesloten. Van dit themajaar gaat u in ieder geval
wel iets merken, want we willen daar elke maand in de Nieuwsbrief
aandacht aan schenken en ook op andere wijze, tijdens vieringen
en wellicht ook andere activiteiten, vorm aan geven. In januari
2022 (het december-januarinummer van de Nieuwsbrief) starten
we met het Sacrament van de Doop. Deze actieve invulling van het
diocesane thema draagt, net als de bedevaart, hopelijk ook bij aan
nieuwe onderlinge banden tussen parochianen van onze geloofsgemeenschappen en versterking van het gevoel deel uit te maken
van een geloofsgemeenschap die groter is dan onze eigen
vertrouwde (parochie)gemeenschap. Die onderlinge band kunnen
we denk ik goed gebruiken voor het werken aan de toekomst van
onze Kerk!
Namens het parochieteam, diaken Jos van Adrichem
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Van het pastoraal team
Pastoraal woord: zorgen voor ons gemeenschappelijk huis
Geconfronteerd met de hebzucht en de arrogantie van de mens
tegen onze moeder aarde, herhaalt paus Franciscus in zijn
encycliek ‘Laudato si, de zorg voor ons gemeenschappelijk huis’ de
oproep van H. Johannes Paulus II, om een ‘ecologische bekering’
uit te voeren. In dit pastoraal woord vraag ik uw aandacht voor
deze oproep van de paus en de concrete acties in uw leven, zowel
thuis als op het werk of in de kerk in het komende nieuwe kerkelijk
jaar.
Als de huidige bewoners van onze aarde, als de huidige bewoners
van ons gemeenschappelijk huis, worden wij uitgenodigd door de
paus om ons te bezinnen, om te keren, en onze mentaliteit van
doen en denken te veranderen. Nieuwe patronen van denken en
handelen moeten herhaald worden. Het nieuwe patroon heeft
betrekking op ‘een manier van zorgen voor de schoonheid van de
natuur en op het
verantwoordelijkheidsgevoel
om ons gemeenschappelijke
huis te behouden’ in plaats
van de rijkdommen van de
aarde te exploiteren en haar
schoonheid te elimineren.
De paus benadrukt dat er te
midden van de razernij van
de verkrachting tegen
moeder aarde nog hoop is. Er
zijn nog veel mensen op deze
planeet die een goede ziel en
geest hebben om voor moeder aarde, ons gemeenschappelijke
huis, te zorgen. Overal ontkiemt en bloeit het bewustzijn onder
mensen die goedhartig zijn om aandacht te besteden aan het
milieu, de natuur te beschermen, water te behouden, bomen te
laten groeien en luchtvervuiling te overwinnen. De herkenning van
deze positieve werkelijkheid onder de mensen is een intrinsiek
onderdeel van deze encycliek. Paus Franciscus erkent dit feit en
benadrukt: “Wij mensen hebben het vermogen om positieve acties
voor moeder aarde teweeg te brengen, hoewel het onmiskenbaar
is, dat wij ook willekeurig tegenover moeder aarde handelen. Laten
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we ervoor kiezen om positieve vermogens in onszelf te
ontwikkelen. Dit is het moment voor ons om ‘opnieuw te beginnen’
en te handelen in de geest van ‘ecologische bekering’.”
De boodschap van deze encycliek komt neer op de essentie van het
menselijk leven. De gebeurtenissen van menselijke ontmoetingen
worden in harmonie gebracht met de zorg voor moeder aarde. Paus
Franciscus richt deze leer in de eerste plaats tot ons. Hij herinnert
ons eraan: “Wees je bewust van je verantwoordelijkheid tegenover
Gods schepping en je verplichting voor het universum en de
Schepper. De uitvoering van deze verantwoordelijkheden en
verplichtingen is een integraal en essentieel onderdeel van het
geloofsleven”.
Paus Franciscus heeft zijn zinnen gezet op alle medemensen die
deze planeet aarde bewonen. Hij geeft toe dat er bewegingen zijn
om de aarde te beschermen die worden aangestuurd door andere
christelijke kerken en ook door mensen van andere religies. Hij
erkent ook de instellingen, humanitaire stichtingen die prioriteit
geven aan het redden van moeder aarde. Paus Franciscus erkent
deze bemoedigende realiteit en nodigt ons allemaal uit om de actie
tot dialoog tussen mensen te vergroten met een focus op ‘Laudato
si, zorgen voor ons gemeenschappelijk huis’.
Namens het pastoraal team, pater Klemens Hayon SVD
Vieringen bijna zoals vanouds en weer samen koffie drinken
De afgelopen maand konden we weer samen vieren in onze kerken
zonder dat we ons vooraf hoefden aan te melden. Ook konden de
koren weer voltallig zingen en hebben we zelfs kunnen meezingen.
Het was weer bijna zoals vanouds. De lege wijwaterbakjes, de
manier van vredewensen, het gebruik van het kuchscherm bij de
communie-uitreiking en het collecteren na afloop van de viering
herinneren ons eraan dat we nog steeds met het COVID-19-virus te
maken hebben.
Vanaf 1 november zal bij alle geloofsgemeenschappen na de viering
op zondag weer gelegenheid zijn om samen koffie/thee te drinken.
Ook wat dat betreft wordt het dus weer redelijk zoals we voor de
coronapandemie gewend waren.
We hopen dat we zo de hele winter door kunnen blijven gaan.
Gezien de recente berichten over een stijgend aantal coronabesmettingen, moeten we er echter rekening mee houden dat de
situatie toch weer kan veranderen. In ieder geval is het belangrijk
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dat we ons bewust blijven dat het virus nog niet weg is, dat we de
basismaatregelen blijven toepassen (handen wassen, hoesten en
niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten die kunnen
wijzen op corona), rekening houden met elkaar en eventuele
aanwijzingen van een coördinator, gastvrouw of -heer, serieus
nemen en opvolgen.
Vieringen in november
Hieronder treft u het overzicht van de in november tot en met het
eerste weekend van december geplande (zondags)vieringen aan.
Datum Dag
EMM
1 nov ma. Allerheiligen 10.00 u. E
Kouijzer
2 nov di.
Allerzielen 10.00 u. E
Kouijzer/
Kuhlmann
6 nov zat. 32e zondag 13.00 u. E
door ‘t jaar Kouijzer

MED

7 nov

10.00 u. W&C 10.30 u. E
Kuhlmann
Kouijzer
17.00 u. E
Hayon

zon. 32e zondag
door ‘t jaar
13 nov zat. Werelddag
v.d. armen

19.00 u. E
Kouijzer/
v. Adrichem

ARS
19.00 u. E
Hayon
10.30 u. E
Hayon

TB

15.00 u. W&C
Wielzen/
Scholtes

17.00 u. E
Hayon

10.00 u. E
Hayon
13.00 u. E
Hayon

14 nov zon. Werelddag 10.00 u. E
v.d. armen Pex

10.00 u. E
Vervooren

10.30 u. W&C 10.30 u. E
Wielzen
Hayon

20 nov zat. Hoogfeest
Christus
Koning
21 nov zon. Hoogfeest
Christus
Koning
27 nov zat. 1e zondag
Advent

13.00 u. E
Kouijzer

17.00 u. E
Kouijzer

10.00 u. E
Hayon

10.00 u. E
10.30 u. E
Groenewegen Vervooren

28 nov zon. 1e zondag
Advent

10.00 u. E
Kouijzer

10.00 u. E
Pex

04 dec zat. 2e zondag
Advent

13.00 u. E
Kouijzer

17.00 u. E
Hayon

05 dec zon. 2e zondag
Advent

10.00 u. E
Hayon

10.00 u. E
Kouijzer

13.00 u.W&C
v. Adrichem

10.30 u. E
Kouijzer/
Wielzen

17.00 u. E
Kouijzer

E= Eucharistie, W&C=Woord-/Communieviering
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10.30 u. E
Pex

10.30 u. E
Hayon

10.30 u. W&C
v. Adrichem

10.30 u. W&C 10.30 u. E
v. Adrichem
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 gemeenschappelijke doopviering van deze maand vindt plaats
op zondag 7 november a.s. bij de geloofsgemeenschap Maria van
Eik en Duinen. De ouders van de kinderen die dan worden gedoopt,
worden momenteel voorbereid op het ontvangen van dit
sacrament. De eerstvolgende doopviering is gepland op zondag 19
december a.s. Deze vindt plaats bij de
Emmausgeloofsgemeenschap. Als u uw kind die zondag wilt laten
dopen, kunt u dat uiterlijk 28 november a.s. 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.
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
5 november. 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!
Interactieve presentatie over H. Hildegard van Bingen
Op dinsdagochtend 9 november, om 11.00 uur, geeft emeritus
pastor John Batist een interactieve presentatie over Hildegard van
Bingen, de in 2012 heilig verklaarde en tot kerklerares benoemde
Duitse benedictijnse abdis uit de 12e eeuw. Zij geldt als eerste
vertegenwoordigster van de Duitse middeleeuwse mystiek en heeft
haar sporen nagelaten op diverse gebieden: religie, kosmologie,
filosofie, compositie en muziekbeoefening, poëzie, plantkunde en
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linguïstiek. Zij was de eerste componiste uit de geschiedenis van
de klassieke muziek die bij naam bekend is.
De presentatie vindt plaats in de pastorie van de Maria van Eik en
Duinen. Na afloop wordt u een eenvoudige lunch aangeboden. Meld
u vooraf wel even aan bij het centraal parochiesecretariaat
(contactgegevens, zie eind van deze Nieuwsbrief), zodat wij weten
op welk aantal deelnemers we mogen rekenen.
De weken na deze presentatie gaat een leesgroep het boek Leven
en werk van Hildegard van Bingen, geschreven door Hans Wilbrink,
lezen. Deze leesgroep komt bijeen op dinsdagochtenden in de
pastorie van Maria van Eik en Duinen. Van 11.15 uur (na de
eucharistieviering van 10.00 uur en het koffiedrinken daarna) tot
12.45 uur wordt samen gelezen en gesproken over de inhoud van
het betreffende hoofdstuk. Daarna kunnen degenen die willen,
gebruik maken van een gezamenlijke lunch, waarvoor een vrije
bijdrage wordt gevraagd. U bent van harte uitgenodigd om aan de
leesgroep deel te nemen.
Wensbomen
Het weekend van 6 en 7 november a.s.
staan ze weer in onze kerken: de bomen
met wensen van zieke kinderen en hun
eventuele zusjes en broertjes die in het
MCH-ziekenhuis tijdens een gezellig
Sinterklaasfeest een cadeautje van de
Goedheiligman zullen ontvangen. Naast
deze wensen hangen er dit jaar ook
wensen in van kinderen uit arme gezinnen
die we kennen via de Noodhulp van de
parochie. Voor deze kinderen organiseren
we zaterdagmiddag 27 november in de
Emmauskerk een Sinterklaasfeest. We
hopen dat u weer meedoet en voor één of
meer kinderen een cadeautje wil kopen.
Hoe werkt het ook al weer? Haal na de
viering op 6 of 7 november een wens uit
de boom en noteer uw gegevens op de
lijst achter de naam van het kind dat op het wensbriefje staat. Deze
lijst ligt bij de boom. Koop voor een bedrag van ca. € 10,- één of
meer cadeautjes voor het kind en maak er een mooi
Sinterklaascadeau van. Schrijf er duidelijk zichtbaar (op een
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sticker) de naam van het kind op en breng het pakje naar de kerk
(of het secretariaat van de geloofsgemeenschap) waar u de wens
uit de boom heeft gehaald. Als u dat uiterlijk zondag 21 november
wil doen, dan kunnen wij er voor zorgen dat Sinterklaas de pakjes
nog op tijd voor zijn verjaardagsfeesten met de kinderen heeft.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking aan deze actie waar we
de betreffende kinderen en hun ouders enorm plezier mee doen.
Werelddag van de armen
Zondag 14 november a.s. is het de 5e Werelddag van de armen. In
2017 heeft paus Franciscus de 33e zondag van het kerkelijk jaar als
zodanig ingesteld. De vieringen in het weekend van 13 en 14
november staan daarom in het teken van deze Werelddag van de
armen. Aan het eind van de vieringen zal dan ook een schaal voor
een tweede collecte klaarstaan, bestemd voor de diaconie in onze
parochie. Daarmee kunnen we structurele diaconale activiteiten van
onze parochie, waartoe ook de Noodhulp behoort, en diaconale
projecten ten behoeve van personen en gezinnen in armoede
bekostigen. Als u dat weekend niet naar de kerk komt, dan is het
natuurlijk ook mogelijk om uw financiële bijdrage voor de diaconie
over te maken: NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de Vier
Evangelisten onder vermelding van ‘collecte diaconie’.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze collecte!
De afgelopen jaren hebben we op de zaterdag in het weekend van
de Werelddag van de armen, met diaconale vrijwilligers, een
maaltijd verzorgd voor de daklozen in Den Haag. Omdat we sinds
het begin van dit jaar met enige regelmaat (telkens als er een 5e
vrijdag van de maand is), onder regie van het Straatpastoraat, in
het stadsklooster een maaltijd voor de daklozen verzorgen, wilden
we in het kader van de Werelddag van de armen eens iets anders
doen. In het parochiebrede diaconaal overleg hebben we nu
bedacht om, voor de arme gezinnen die we kennen van de
parochiële Noodhulp, op
zaterdagochtend 13
november, een extra
opening van de Noodhulp
aan te bieden, waarbij zij
een pakket houdbare en
verse producten
ontvangen. Ook kunnen
ze dan eventueel
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benodigde kleding en kleine huishoudelijke artikelen uitzoeken. Met
enkele vrijwilligers organiseren we dus voor deze medemensen in
armoede een soort mini-markt.
Om daar een mooie invulling aan te kunnen geven vragen we ook
uw hulp! We willen namelijk voor deze minimarkt graag de
voorraad houdbare levensmiddelen behoorlijk aanvullen. Dus, als u
in het weekend van 6 en 7 november, naar de kerk komt,
neem dan alstublieft enkele houdbare levensmiddelen mee,
zoals blikken soep, vis, groenten, peulvruchten of fruit,
zakken rijst, pasta, gedroogde peulvruchten, suiker of
bloem, flessen olie, potten jam, pakken koffie, thee, cacao,
knäckebröd, biscuits, enz. Ook producten voor persoonlijke
verzorging (zoals shampoo, doucheschuim/zeep en
tandpasta) zijn zeer welkom. Wij zorgen dat ze op tijd in de
Emmaus komen. Ook kunt u in de week van 8 tot en met 12
november, elke ochtend van 10.00 tot 12.30 uur, houdbare
producten, gebruikte maar nog goed te dragen kleding en te
gebruiken klein huishoudelijk materiaal, naar de Emmaus
brengen.
De verse producten die we willen verstrekken, zullen we zelf
inkopen en bekostigen uit het diaconie-budget. We houden ons
natuurlijk graag aanbevolen voor winkeliers en eventueel kwekers
die producten (voor een zacht prijsje) ter beschikking willen stellen.
Adventsactie 2021: ‘Gezonde start voor moeder en kind’.
Op 28 november, de laatste zondag van de maand, begint de
advent en daarmee ook de adventsactie. Dit jaar maken we geen
keuze voor één specifiek project maar ondersteunen we het
overkoepelende project ‘Gezonde start voor moeder en kind’
waarmee de volgende deelprojecten financieel worden gesteund:
- een gezondheidscentrum in Somalië dat aanstaande moeders
professionele geboortezorg en begeleiding biedt.
- een ziekenhuis in El Salvador dat jonge ouders leert hoe ze goed
voor hun kinderen kunnen zorgen.
- in Gaza een medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt voor
wie de medische post te ver weg is.
- in Zimbabwe een opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat
zwangere vrouwen en hun echtgenoot ruim op tijd voor de
bevalling naar de kliniek kunnen komen en daar veilig de bevalling
kunnen afwachten. Vanuit onze parochie steunen wij van harte
deze Adventsactie. Doet u ook mee!!!!!
Paul Kuhlmann, diaken.
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Aan de slag met groen
Het ‘Corona-tijdperk’ zet zich door,
ondanks alle versoepelingen in kerk en
samenleving. Voor velen is het een
verademing om zonder al te veel
beperkingen de kerkvieringen bij te
wonen. Voor sommigen zit de schrik er
behoorlijk in, en biedt het dragen van
een mondkapje nog enig soelaas. Hoe
dan ook, de coronacrisis heeft diepe
sporen achtergelaten bij velen van ons.
Dat maakt het er niet eenvoudiger op te leven met of vanuit een
zogenaamd ‘nieuw normaal.’ Wat kunnen wij als parochianen, als
geloofsgemeenschap, als kerk doen om het verschil te maken?
Het Manifest voor een Groene Normaal biedt enkele
aanknopingspunten waar wij vanuit een gelovig engagement op aan
kunnen haken. Dit manifest roept op om samen op te staan voor
het groene normaal, voor een toekomst met een hoopvol
perspectief. Een toekomst waarin de schepping de vruchten van
een respectvolle en eerbiedige bejegening plukt. ‘D(i)e toekomst
heeft een naam’, aldus Paus Franciscus die in het Manifest wordt
geciteerd: “En wij kunnen zien wat de naam is: Hoop”. Dat is een
kernwaarde van het Christendom.
In het manifest lezen wij een pleidooi om ons ‘te bezinnen op onze
manier van leven, nadenken over vernieuwing en dankbaar leven
vanuit verwondering, in verbondenheid met de natuur om ons
heen.’ Het manifest kan aanleiding zijn tot een serie
geloofsgesprekken rond het thema duurzaamheid. Een prachtige
handleiding vormt het gelijknamig boek ‘Het Groene Normaal’,
geschreven door Alfred Slomp. Daarin is een drietal bijbelstudies
als bijlage opgenomen. Het Groene Normaal kunnen wij dus ook
beschouwen als een ‘geloofsboek’ (geloven in duurzaamheid).
Wij zullen in het voorjaar met het Manifest, dan wel het boek, aan
de slag gaan. Een en ander kan wellicht in oecumenisch verband
georganiseerd worden. Vanuit het pastoraal team is het Manifest
inmiddels namens onze parochie getekend. Wij kijken er naar uit
om samen met u aan te sluiten bij de dringende oproep die paus
Franciscus, de Anglicaanse aartsbisschop Welby en Patriarch
Bartholomeus onlangs deden: red het klimaat!
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Lees of downland de tekst van het Manifest voor het Groene
Normaal als pdf bestand via:
https://www.hetgroenenormaal.nl/manifest
Duncan Wielzen, pastoraal werker

Mededelingen van het parochieteam
Livestreamvieringen
Ook nu de maatregelen versoepeld zijn en u zich niet meer voor de
zondagsvieringen hoeft aan te melden, blijven wij de
eucharistieviering op zondagochtend in de Emmaus, en andere
bijzondere vieringen, via de livestream ‘uitzenden’. Kunt u niet
naar de kerk komen en heeft u een computer en internet, vier deze
vieringen dan mee via
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live.
Collecte
Om geen onnodige risico’s te lopen, worden collectemandjes/schalen nog niet aan elkaar doorgegeven. We
blijven daarom werken met bij de kerkuitgangen
opgestelde collecteschalen waarin u na afloop van
de viering een bijdrage kunt doen. Daarnaast kunt
u uw bijdrage ook aan de parochie overmaken;
bankrekeningnummer NL62 RABO 0106 9749 04
t.n.v. Parochie de 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.
Berichten uit onze geloofsgemeenschappen
Dierbare overledenen van de afgelopen maand
Overleden:

Bijzonderheden

Annie van Schie- Korff
de Gidts, op 23
september, in de
leeftijd van 102 jaar

Annie is heel lang als vrijwilliger actief geweest in
de Fatima. Ze bezocht de zieken en bejaarde
parochianen. Nadat de Fatimakerk aan de
eredienst was onttrokken, bezocht ze trouw de
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vieringen in de H. Familiekerk. Ze had een brede
interesse, vooral in de Bijbel. Tot kort voor haar
dood voerde ze daar gesprekken over. In haar
woonkamer lag een opengeslagen Bijbel en als
iemand op bezoek kwam en geïnteresseerd was,
vertelde ze erover. Annie schreef vaak korte
stukjes met commentaar op een bepaald
Bijbelverhaal of Bijbelse figuur.
Chris de Groot, op 4
oktober, in de leeftijd
van 94 jaar

Chris woonde al enkele jaren in Nolenshaghe. Hij
had zelf geen familie maar kon gelukkig rekenen
op constante steun en hulp van een bevriend
gezin. Hij was een natuurliefhebber, ging graag de
duinen in, en kon intens genieten van de
eenvoudige pleziertjes van het leven; een portie
bitterballen in het restaurant van Nolenshaghe of
voor hem meegebrachte haring met uitjes. Het
katholieke geloof, waarin hij was opgevoed, hield
hij in ere. Gesterkt door het sacrament van de
zieken is hij overleden. In kleine kring hebben we
afscheid van hem genomen.

Walter Duijvestijn, op
15 oktober, in de
leeftijd van 93 jaar

Een markante Loosduiner, weduwnaar van Maria
Engelbertha Duijvestijn - Samsom en zoon van
Eduard Duijvestijn van de limonadefabriek aan de
Viandenstraat. Hij kende vele mensen, al werd dat
de laatste jaren minder omdat hij er ook velen
overleefd heeft. Walter heeft zijn hele leven in
Loosduinen gewoond, zijn laatste jaren eerst in de
Loosduinsehof en later in verzorgingscentrum
Houthaghe. Hij was medeoprichter van de
Losdunzangers.

Wij bidden voor deze dierbare overledenen en wensen hun
nabestaanden veel sterkte toe bij het dragen van het verlies van
hun dierbare.
Uit de Pastoor van Ars
Afscheid van het Parochiekoor van de Pastoor van Ars kerk
Mijn annalen gaan terug tot 1979. In het kasboek van het koor
komt dan de animator van het koor aan het licht: broeder
Wolfgang, ook op het orgel. Er waren voldoende stemmen om een
vierstemmige mis te zingen. In het Nederlands, maar ook in het
Latijn. Jarenlang zong het koor daarna onder leiding van Ingrid
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Voermans. Zij had een bijzondere connectie met Pastoor Berger en
dat kwam in de liedkeuze vaak tot uiting. Regelmatig lukte het
Ingrid om gastzangers in te vliegen, zodat het koor op hoogtijdagen
met iets speciaals kwam. Wim van den Hoogen was lange tijd een
markante verschijning achter het orgel. Een aantal mannen van het
koor zong in die tijd ook in de Schola, onder leiding van Ab
Koopmans, Latijnse gezangen en daar stelde Ab hoge eisen aan.
Na Ingrid heeft Jos Lampert de dirigententaak op zich genomen
bijgestaan door Wim aan het orgel. Het repertoire veranderde
langzaam mee met de nieuwe dirigente. Door de zeer beperkte
groei van het koor werd vierstemmigheid steeds lastiger.
Na Jos was Sjef Smit bereid als dirigent op te treden. Dat was voor
hem nieuw en het was zeker niet gemakkelijk. Na het afscheid van
Wim van den Hoogen was er geen vaste organist meer. Sjef loste
dat op door deels te begeleiden op zijn fluit. Door de beperkte
omvang van het koor was niet alles meer mogelijk. Toen hebben
we bewust gekozen voor een kleiner repertoire, maar dat wel met
overtuiging. Belangrijk was de samenzang met de kerk. Regelmatig
zongen we a capella zonder te kunnen terugvallen op de veilige
klanken van het orgel.
Vóór coronatijd spraken we regelmatig over de toekomst van het
koor en telkens verlengden we weer voor een tijdje. Door corona
werd iedereen gedwongen tot méér dan een pas op de plaats. Er
kwam een natuurlijk moment voor een einde. Zo gebeurde het ook.
Eind september vierde het koor het afscheid van elkaar als
koorleden. Dit ging gepaard met een lunch in Taverne Meer en Bos.
Dit was een gezellige bijeenkomst waar iedereen heel positief over
is. Sjef, de laatste dirigent, ontving de medaille met de beeltenis
van de Pastoor van Ars en was zeer vereerd. Het afscheid was goed
zo. Er was nog een bedrag over van de contributiegelden. Er is
unaniem besloten dit te schenken aan het missie/kindertehuis
project van Jayantha in Sri Lanka.
Een koor kan niet zonder mensen die de kar trekken, dingen
regelen, voor de koffie zorgen, voor de muziek zorgen, invallen als
organist, iets feestelijks organiseren, jarenlang een bestuursfunctie
vervullen etc. Ik bedank hier nogmaals allen die gedurende al die
jaren daaraan hebben bijgedragen. Pastoor Berger zei het
regelmatig: “zingen is dubbel bidden”. Dat hebben we van harte
voor u gedaan.
Walter Jillissen
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Eerste H. Communie op zondag 10 oktober
Het was feest, zondag 10 oktober in de Pastoor van Ars kerk, want
Boris, Christiaan, Abel en Luc deden éindelijk hun eerste heilige
communie.
Begin 2020 waren zij
begonnen aan de
voorbereiding hierop,
maar door alle covidmaatregelen kon dit nu
pas echt gebeuren. In
de viering in de volle
en versierde kerk
kregen zij van Pater
Klemens Hayon,
geassisteerd door
diaken Jos van
Adrichem, voor het
eerst hun heilige communie uitgereikt. Die viering werd
opgeluisterd door het prachtig zingende koor Connection, en de
communicantjes zelf, die zongen ook twee liedjes. Na afloop was er
buiten voor iedereen koffie en gebak, de zon kwam door, en het
was fijn dat de derde keer toch echt scheepsrecht is!
40-jarig priesterjubileum emeritus pastoor E. van Waasdijk
Wat een drukte op zondag 24
oktober in de kerk toegewijd aan de
H. Pastoor van Ars! Daar was reden
toe: we vierden het robijnen
priesterfeest van emeritus pastoor
E. van Waasdijk. Veertig jaar
priester, waarvan een groot deel
werkzaam in onze parochie en de
rechtsvoorgangers. Een feest dat
niet ongemerkt voorbij mocht gaan.
Robijn siert de kronen van koningen
en koninginnen; alle schatten in
sprookjes en legenden bevatten
robijn, naast smaragd, saffier en
diamant. De robijn is het zinnebeeld
van het bloed van de aarde. Zijn rode kleur wordt geassocieerd met
liefde, voortplanting en het scheppen van nieuw leven. Robijn
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betekent 'rode (steen)', het is afgeleid van het Latijnse woord
rubeus, 'rood'. In het oude India gold de robijn als moeder van alle
edelstenen en als zinnebeeld van de zon die alles laat groeien. Wat
past er mooier bij dit feest!
In zijn feestpredicatie legde
emeritus pastoor van Waasdijk
uit dat taal belangrijk is en hoe
er verbanden zijn tussen de
verschillende talen. Zonder taal
is er geen verhaal. Al die
veertig jaar heeft priester Van
Waasdijk op die manier
geprobeerd het evangelie te
verkondigen door verbanden te
leggen tussen de verschillende
verhalen. Zien is begrijpen. De
mens is geschapen naar beeld
en gelijkenis van de Schepper; wij hebben er allemaal iets van
meegekregen. Daardoor voelen wij ons thuis op deze aarde. Onze
Lieve Heer spreekt in beelden en gelijkenissen tot ons. We moeten
beseffen dat wij leven in een verhaal en ieder van ons mag zijn
eigen hoofdstuk schrijven, rekening houdend met het Grote
Verhaal. Er is een groot plan. Dat loopt van het oude testament tot
op de dag van vandaag. En daarin mogen wij een kleine bijdrage
leveren, een klein hoofdstuk schrijven, als beeld en gelijkenis van
de Schepper. Zó kunnen wij bijdragen aan de gemeenschap.
Aan het eind van de viering
feliciteerde pater Klemens
Hayon de jubilaris, namens de
Parochie de Vier Evangelisten
en de gemeenschap van de
‘Ars’. Hij dankte hem voor zijn
inzet in de afgelopen veertig
jaar en vooral ook voor zijn
trouw in de afgelopen jaren.
Nooit werd vergeefs een beroep
op hem gedaan. Namens de
pastoraatsgroep en
beheercommissie overhandigde Robert in den Bosch Pastoor Van
Waasdijk de ‘Arspenning’, een teken van waardering voor zijn vele
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werk, nog steeds, in de Ars kerk. Het was een mooi feest waarbij
vele (oud-) parochianen de feesteling geluk kwamen wensen.
Gerard van Dijk
Catechese in de Pastoor van Ars
Op donderdagen 11 en 25 november is er van 11-12.15 uur
catechese in de Pastoor van Ars. Centraal daarin staat het
evangelie van de komende zondag.
Vrijwilligersbijeenkomst 28 november
Tijdens en na de viering op 28 november zetten we de vele
vrijwilligers in het zonnetje. Met een lekkere lunch, een cadeautje
en een concert door het ensemble Vivace. In het bijzonder
besteden we aandacht aan diegenen die de afgelopen twee jaar om
wat voor reden dan ook (meestal fysiek/leeftijd) een stapje terug
hebben gedaan. Zij worden zoveel mogelijk apart uitgenodigd.
Ook verwelkomen we nieuwe vrijwilligers. Vanwege inkoop voor de
lunch is aanmelding noodzakelijk: Via de Ars telefoon 3257269
of via pastoorvanars@p4ev.nl.
Koor Connection bestaat 30 jaar!
Oktober 1991 begon
ons avontuur in de
Pastoor van Ars. Met
slechts vijf zangers en
een cassettebandje als
begeleiding. Dertig
jaar later staan we er
nog steeds. Gegroeid,
ouder geworden
,
dirigent en pianist

aangetrokken, aan
festivals deelgenomen,
theatershows gedaan,
maar nog steeds en
bovenal in verbinding
met u tijdens de
viering op de tweede
zondag van de maand.
Verbinding, daar staat
Connection voor. Zelfs
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in coronatijd! Gelukkig mag het nu weer live en kunnen we u weer
zonder omwegen muziek brengen. Wij worden er blij van en u
hopelijk ook
.
Wij vieren ons 30-jarige jubileum daarom graag ook met u. Op
zondag 14 november na de viering bij de geloofsgemeenschap
Pastoor van Ars starten wij ons jubileumjaar met wat lekkers bij de
koffie. In december zullen we een muzikale bijdrage leveren aan
het Dickensfestival in Loosduinen. En in 2022 zult u, naast de
muzikale omlijsting tijdens de maandelijkse vieringen, zeker nog
meer van ons horen en zien. Wat en hoe precies kunnen we nu nog
niet zeggen; we kijken pas net weer voorzichtig vooruit. Maar we
hopen dat het een feestelijk jaar wordt!
U hoort van ons!
Muzikale groet van Jessica, voorzitter.
Uit de Emmaus
In de kijker
Interviewer Willem Brizee, uit de
Emmaus-geloofsgemeenschap, spreekt
met Louis Laarakkers, de nieuwe
secretaris van het parochiebestuur.
Heeft het geloof een rol van
betekenis in je jeugd gespeeld?
Jazeker! Ik ben katholiek opgevoed.
Mijn ouders waren erg gelovig. Het
geloof is ons met de paplepel
ingegoten. Ik ging iedere zondag
wisselend met mijn vader naar de
Agneskerk of naar de kerk in de
Elandstraat. Hij lokte me ook vaak
mee voor het lof. Ik ging naar de
broederschool in de Herschelstraat,
een zijstraat van de Weimarstraat.
Vandaaruit regelmatig biechten in de
kerk, je wist op een gegeven
moment niet meer wat je biechten
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moest… Een koster vroeg mij om misdienaar te worden, ‘dan hoef
je je niet te vervelen in de kerk’ De priester stond met zijn rug
naar je toe, zijn gezicht op het altaar gericht. Hij prevelde zijn
gebeden in het Latijn. Toen ik 8 jaar was kon ik de Latijnse mis
opzeggen! Mijn vader was schoenmaker, ik had 3 broers en 2
zussen. We hadden het thuis niet breed maar dat had eigenlijk
niemand bij ons in de buurt, maar het was wel een gezellige tijd!
Thuis werd verder weinig aan het geloof gedaan.
Wat ben je gaan doen na de lagere school?
Ik heb de detailhandelschool gevolgd. Ik heb gewerkt op
verschillende ministeries in verschillende functies waar ik financiёn
deed. Ik was zoals dat heet overplaatsbaar ambtenaar. Op het
ministerie van Buitenlandse Zaken heb ik 40 jaar gewerkt. Daar
wilde men mij overplaatsen naar de buitenlandse diplomatieke
dienst, maar dat wilde mijn vrouw, die ik op een feestje van de
korfbal had leren kennen, absoluut niet.
Speelde het geloof in die tijd nog een belangrijke rol?
Ik ben afgehaakt toen ik 14/15 jaar was. Ik zette me af tegen de
kerk als instituut met alle opgelegde regels waar nauwelijks over te
communiceren valt. Ik vond de kerk star en wilde mijn eigen weg
zoeken. Maar ik heb het geloof nooit losgelaten! Mijn vrouw was
hervormd We hebben onze beide zonen niet echt katholiek
opgevoed. Ze waren niet gedoopt. Alleen met kerst bezochten we
de kerk… Wel heb ik bij beiden op respect gehamerd: respect voor
mensen die geloven en mensen die niet geloven! Je handelen
dwingt respect af, je kan een goed mens zijn ook al geloof je niet,
maar dat kan natuurlijk ook uit overtuiging vanuit het geloof.
Hoe ben je weer in de kerk gekomen?
Mijn schoonmoeder ging naar de katholieke kerk en nam mijn
oudste zoon Nick mee. Hij was al heel geïnteresseerd in het geloof
door de bijbelverhalen die de juf op de basisschool vertelde. Van
het een kwam het ander: ik ben ook weer naar de kerk gegaan,
Nick is gedoopt (hij was toen 19 jaar) en ook mijn vrouw heeft zich
laten dopen. We woonden toen op de Laan van de Mensenrechten
en gingen iedere zaterdag naar de kerk in Loosduinen. Door de
toenmalige pastor Smulders ben ik gevraagd voor de diaconie. Ik
ben ook 2e penningmeester geweest en daarna een tijd actief op
het centrale parochiebureau. Nu ben ik de opvolger van Ineke
Brizee als secretaris van het parochiebestuur.
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Hoe sta je nu tegenover de kerk?
De kerk als instituut gaat niet met
zijn tijd mee. Waarom zou een
priester niet mogen trouwen?
Waarom kan een vrouw geen
grotere rol in de kerk vervullen?
Waarom is voor de kerk niet
iedereen gelijk? De kerk moet geen
onderscheid maken. Daarin moet de
kerk zich juist ‘onderscheiden’,
inclusiever worden. Iedereen is
welkom! Daartegenover staat dat er
in onze eigen parochie zoveel goeds gebeurd dat van grote waarde
is: … troostende woorden, medeleven, aandacht. Als ik in de
viering zit lijkt dit soms wel een toneelstuk. Mij gaat het vooral om
het evangelie. De bijbel is zo’n rijkdom. De grootsheid van God kan
je eigenlijk niet vatten, maar Jezus is daar de verpersoonlijking
van. De bijbelverhalen over Jezus zijn uitermate boeiend. Leef zoals
Hij ons heeft voorgeleefd. Breng in praktijk wat je in het evangelie
hebt gehoord. Ga mensen helpen! Geloof brengt mensen bij elkaar.
Tot slot..
Ik geniet van de stiltes die soms ingelast worden na de overweging.
Een tegenhanger voor alle stress en drukte in onze 24
uurseconomie. Die momenten wanneer je alleen in de kerk bent.
Mensen kijken maar zien steeds minder,
ze horen maar luisteren vaak niet. We
moeten er voor elkaar zijn. In een open
kerk. We moeten blijven werken aan de
inclusieve buurtkerk. We worden als
kerk kleiner maar de relevantie is des te
groter!
Uit de Maria van Eik en Duinen
Kaarsen als stil gebed
In Lourdes branden de kaarsen dag en nacht. Iedere bedevaart
biedt een grote versierde kaars aan, die de hele bedevaart en nog
lang daarna blijft branden. Dat is het gebed van de vele
bedevaartgangers en de thuisblijvers die met hen verbonden zijn.
Daarnaast doet iedereen zijn eigen gebedje en steekt zijn eigen
19

kaars op, ergens in de buurt van de grot. De onderlinge
verbondenheid krijgt zo een extra accent.
Bij ons in de kerk brandt
de hele paastijd de
paaskaars, als het
symbool van het Licht. In
de paasnacht markeert
de voorganger die kaars
met alfa en omega, begin
en einde. Bij het binnen
dragen van het nieuwe
licht geven wij het ook
aan elkaar door: alle
kerkgangers verbonden
in het Licht van Christus.
Na de paastijd brandt de paaskaars bij de doopplechtigheid, het
begin van een nieuw leven in Christus, en bij de uitvaart van de
gelovige, het einde van het aardse leven.
Tegen het einde van het kerkelijk
jaar vieren we Allerheiligen (1/XI) en
Allerzielen (2/XI). Die dagen
herdenken we vooral de mensen die
niet meer in ons midden zijn. Ze zijn
heilig, of ze worden het misschien. In
het zuiden is het gebruikelijk om
rond die dagen het kerkhof te
bezoeken en de graven op te poetsen
en met bloemen te versieren. Het
lijkt een soort eerbetoon, het maakt
duidelijk: we zijn je niet vergeten.
Bij de viering op Allerzielen branden
bij ons in de kerk kaarsjes met de
namen van de overledenen van het
afgelopen jaar. Nog één keer staan
ze in het middelpunt van de
belangstelling en ons gebed. Zij
hebben hun leven gebouwd op God
en hopen op zijn barmhartige liefde. En daar bidden wij om.
Tegenwoordig willen wij daar ‘uitbundig’, maar gepast bij stilstaan.
Op het kerkhof staan vuurkorven en fakkels, die zorgen voor een
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stemmige verlichting. Op veel graven brandt een kaars: je hoort er
nog steeds bij, we bidden voor je, we denken aan je!
Rond Allerheiligen is er ook voor de
kinderen wat te doen. Van over de grote
zee is Halloween in onze omgeving
geland. Kinderen trekken verkleed langs
de deuren en maken onheilspellende
geluiden; ze proberen anderen bang te
maken: ‘Trick or treat!’ roepen ze en ze
hopen op een beloning (treat): een zak
snoep.. Het karakter is toch heel anders
dan de viering van Sint Maarten (11/XI) ,
waarbij kinderen met een lampion al
zingend de deuren langs gaan. De
Halloween groep eist en speelt in op de
angst, de andere doet het langs
vriendelijker weg meer met het karakter
van delen, hoewel voor beide groepen het beoogde resultaat
hetzelfde is.
Zelfs mensen die zeggen nergens in te geloven of het zelfs allemaal
onzin te vinden, vertellen me
vaak dat ze in het buitenland in
een kerk waren en daar een
kaarsje hebben opgestoken. Dat
leren ze zelfs aan hun kinderen.
Nou is het natuurlijk altijd
spannend om een kaars aan te
steken, de ene vlam steekt de
andere aan, maar toch.. Het laat
iets zien van een oergeloof. Maar
waar ik vooral naar kijk: ze leren
de vlam aan elkaar doorgeven. De
een steekt de ander aan. En dat
moet ons toch inspireren. Een
kaars, een stil gebed, we geven
het aan elkaar door!
Gerard van Dijk
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Uit de Titus Brandsma
Expositie De Bijbel Rond
Hij is er! De pop-up bijbelexpositie. In de vorige Nieuwsbrief bent u
daar al over geïnformeerd. Kom gerust langs en ontdek de
verrassende en vaak onbekende kanten van de Bijbel. Ook kinderen
kunnen van deze expositie iets leren over de Bijbel, aan de hand
van leuke quizjes. Elke zondag in november is de tentoonstelling te
bezichtigen, na afloop van de viering tot omstreeks 12.30 uur.
100 jaar Heilige Familiekerk
We lezen er zo gemakkelijk overheen: ‘eerste steen gelegd op de
feestdag van de Heilige Familie, eerste deel van de kerk in gebruik
genomen in november 1921, bouw voltooid in de zomer van 1922.’
In anderhalf jaar is er dus een complete kerk met pastorie
verrezen. Wie nu een ander huis koopt is al gauw een aantal
maanden aan het verbouwen op een oppervlakte die een fractie is
van de oppervlakte van onze kerk en dat met gebruikmaking van
moderne materialen en gereedschappen.
Hoe anders ging het er aan toe in 1920. De fundatie, met de hand
uitgegraven, steekt ruim twee meter onder het maaiveld en bestaat
uit gemetselde bogen. Een sterke constructie, het spaarde stenen
en op een paar manuren werd niet gekeken; de lonen waren niet
hoog. Steigers werden gemaakt van houten palen en touw, een vak
apart en zeer bewerkelijk. We mogen ervan uit gaan dat de meeste
materialen door de oppermannen met de hand omhoog werden
gebracht. Als je dan bedenkt dat de muren van de kerk per
vierkante meter gemiddeld 300 stenen bevatten stijgt de
bewondering voor deze noeste bouwers.
De foto toont een deel
van de dakconstructie.
Deze werd gedeeltelijk
beneden in elkaar gezet,
naar boven gehesen en
op zo’n 20 meter hoogte
verder gemonteerd.
Hoogtevrees was geen
handige eigenschap. In
1972 zag ik vanuit mijn
schoolbankje de
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leidekkers bezig op het dak van de kerk. Dit kwam de concentratie
in de klas niet ten goede. De leidekkers hingen in een soort
schommels aan de nok en aan de torenspits en brachten nieuwe
leien aan. Tijdens de bouw, vijftig jaar daarvoor, zullen de
omstandigheden zeker niet beter geweest zijn. 40 leien per
vierkante meter. We maken er geen prijsvraag van, maar reken
eens uit wat hier gesjouwd is…..
De elektrische installatie, in 1920 nog niet zo lang vanzelfsprekend,
was ondergebracht in stalen buizen met open naad, waardoor de
elektricien bij het buigen goed op moest letten waar de naad zat
om te voorkomen dat deze open ging staan en bij het draadtrekken
schade zou aanrichten.
Verwonder u, met in gedachte de eenvoudige hulpmiddelen in de
jaren 20, ook over de kerkbanken met het houtsnijwerk aan de
zijkanten (in verschillende uitvoeringen), de deuren van de
biechtstoelen en de sacristie, de fraaie smeedijzeren deurknoppen
aan deze deuren, het spiegelglad gestucte gewelfde plafond in de
sacristie en al die andere zaken waar u wellicht nooit bewust naar
gekeken heeft.
Zoals al eerder aangekondigd is, zal er op zondag 21 november a.s.
een feestelijke eucharistieviering zijn met koffie en wat lekkers na
afloop. Van harte welkom! En kijk eens op een andere manier naar
uw kerk (niet tijdens de Mis…). Het officiële feest hebben we een
jaar doorgeschoven i.v.m. corona. Noteert u 6 november 2022
alvast in uw agenda? We houden u op de hoogte.
Namens de feestcommissie,
Bert Vermeulen
Loop je jezelf niet voorbij?
Loop je jezelf niet voorbij? Dat is een vraag die ik wekelijks wel
eens krijg te horen, zowel privé als op mijn werk. En telkens als ik
deze vraag krijg moet ik de mensen die dit vragen overtuigen dat
dit niet zo is. Maar
toch bekruipt mij
het gevoel dat ik
beter mijn best
moet doen om te
bewijzen dat ik wel
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alles onder controle heb. Dat ik wel degelijk op mezelf let en dat ik
de rust zelve ben: dat ik innerlijke stilte in mij heb. Maar hoe bereik
je echte innerlijke stilte? Innerlijke stilte is heel moeilijk te
bereiken, maar we moeten er wel naar streven.
Als het stil in ons is, worden we opgeladen met nieuwe energie en
vinden we werkelijk eenheid. We krijgen deel aan Gods energie om
datgene wat we doen, goed te doen. Ons denken wordt één met
Zijn denken, ons bidden overeenkomstig met Zijn bidden, eenheid
van wat wij doen met wat Hij doet, van ons leven met Zijn Leven.
Al onze woorden zijn nutteloos, als ze niet uit ons binnenste
komen. Woorden die het licht van Jezus niet meedragen, maken de
duisternis alleen maar groter. En ik denk dat veel mensen onder
ons genoeg duisternis om zich heen zien, zeker in een tijd als deze
waar we te maken hebben met de nasleep van een pandemie en
onrust in de samenleving. Het is lastig om het licht te vinden, het
licht te zien en al helemaal om in het licht te stappen. Laten we
elkaar daarbij helpen. Hoewel ik soms de vraag ‘’loop je jezelf niet
voorbij?’’ soms zat begin te worden, ben ik meer dan blij dat mij dit
door dierbaren gevraagd wordt. Blijf gezond, let op elkaar en
vooral: trek elkander het licht in!
Hartelijke groet,
Hari Anthony
Wereldwinkel binnenkort weer open
De MOV Titus Brandsma zal binnenkort de wereldwinkel in de
Familiekerk na lange tijd weer openen. Organisatorisch vergt dit
nog enige voorbereiding, maar de betrokken vrijwilligers hebben
goede hoop u weer van dienst te kunnen zijn met de verkoop van
bekende producten. Binnenkort meer informatie via de Nieuwsbrief
en de website.
Werkgroep MOV
We weten veel over Sint Jozef (Hans Burgman mhm)
Gedurende de afgelopen decennia is de nadruk op de historische
persoonlijkheid van Jezus sterk toegenomen, aangezien we meer te
weten zijn gekomen over de archeologische en culturele
achtergrond van Nazareth en Galilea. Zodoende zijn we de verhalen
uit de evangeliën beter gaan begrijpen. We zien onder meer dat
Jozef een beslissende rol moet hebben gespeeld in de vorming van
een jeugdige Jezus en diens boodschappen. Een belangrijke
aanwijzing tijdens onze zoektocht bleek de vraag aan de
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tijdgenoten van Jezus: “Hoe komt deze jongeman aan al die
wijsheid?” (Matt. 13:54) Hij was niet in Jeruzalem geweest om er
het seminarie of de universiteit te bezoeken. Traditiegetrouw
zouden christenen geneigd zijn te antwoorden met: “Jezus was
goddelijk en wist dus alles”. Maar dat is volgens Paulus niet het
goede antwoord, aangezien Jezus zich nooit liet voorstaan goddelijk
te zijn, en dezelfde opleidingen
moest volgen als zijn
leeftijdgenoten. Het antwoord zou
moeten zijn: hij leerde het thuis,
van zijn ouders Jozef en Maria
(alhoewel enkele (jaloerse?) buren
daar hun twijfels over hadden).Een
andere indicatie is het verhaal van
de twaalfjarige Jezus, die zoek was
geraakt en gedurende drie dagen
in de Tempel bleek te verblijven,
alwaar hij discussieerde met
theologen. Dat kon alleen maar
betekenen dat hij toen al een duidelijke kijk op religie had, die
sterk afweek van de overheersende academische leer. Men
vermoedt dat Jezus regelmatig vraagstukken rondom het ‘Huis van
de Vader’ opwierp.
Het karakter van de Heilige Familie was interessant. Zij leefden in
Galilea, maar hadden hun wortels in Judea. Maria had een sterke
band met de familie van Zacharia en Elizabeth. Zij was
klaarblijkelijk onder de indruk van hun zoon Johannes. Johannes
was – gelijk zijn vader – een priester, maar verliet het klooster. Hij
vertrok vanuit de Tempel naar de woestijn. Aan de oevers van de
Jordaan begon hij te preken en verkondigde dat het ware Huis van
God het menselijk hart moest zijn, en dat wij de weg naar dat huis
zouden moeten bereiden door waarlijk goed te leven. Zulke
levenslessen vormden een bedreiging voor de dienaren van de
tempel. De zaadjes van deze manier van denken zouden door Maria
kunnen zijn opgepikt, om ze vervolgens bij Jezus te planten.
Jozef stamde uit het Huis van David, maar leek zich meer thuis te
voelen in Galilea. De religieuze atmosfeer van Galilea verschilde
van die van Judea. De populatie was meer divers, terwijl de Joden
in Judea minder fanatiek waren dan die in Jeruzalem, die in
Babylon waren geweest en kennis hadden opgedaan over de
zuivere diensten van de Tempel. De Galileeërs gaven de voorkeur
aan een eenvoudiger uitleg van Mozes’ Wetten, en werden –
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eenvoudigen van geest - door schriftgeleerden uit Judea,
belangrijke priesters en Farizeeërs minachtend gerefereerd aan
mensen van het platteland of ‘gepeupel’ (Joh. 7:49). Jozef moet
een aversie hebben gehad tegen de
hypocritische religieuze potentaten
uit Judea, en maakte dat duidelijk
aan Jezus: De schriftgeleerden en
Farizeeën zitten op de stoel van
Mozes, dus je moet hen
gehoorzamen; maar volg niet hun
gedrag (Matt. 23:2-3). Dat is
duidelijk de stem van Jozef. De
veelvuldige antiklerikale ‘Misère’ van
het evangelie klinkt als uitbarstingen
van Jozefs persoonlijke
verontwaardiging, terwijl hij zijn
zoon rechtschapen opvoedde. En
meer. De schriftgeleerden uit
Jeruzalem en de fanatieke Farizeeën
promootten een God die uithaalde naar kwaaddoeners en
wettenbrekers. Het Huis van David had een aloude traditie om God
hun Vader te noemen (2 Sam. 7:14); hun koninklijke kandidaten
werden ‘Zonen van God’ genoemd. Dus wilde Jozef aan Jezus graag
benadrukken dat God een liefdevolle vader was en dat de Tempel
het kenmerk van het huis van een liefdevolle vader zou moeten
uitdragen. Hier werd nog dagen over gediscussieerd.
Tenslotte… Het vaderlijke karakter van God stond centraal in
Christus’ boodschap. Het is goed om te beseffen dat alles dat Jezus
over vaderlijke liefde wist, hij van Jozef had geleerd. Men zou
kunnen zeggen dat wanneer Jezus over God sprak als onze vader,
hij sprak over Jozef, die hij zo bewonderde en liefhad. Daarin
volgde hij het voorbeeld van zijn moeder Maria, die Jozef
onmetelijk moet hebben liefgehad; om het feit dat hij haar
zwangerschap accepteerde, haar veel vrijheid gaf en voor het feit
dat hij Jezus opvoedde met de verlossende kenmerken van een
ware Zoon van God. Een waardevol metgezel van Johannes de
Doper.
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.
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Activiteiten in relatie met onze parochie
Lezing door dr. Tim van Iersel over Geloof en dementie
Op maandag 15 november a.s., om 19.30 u,
houdt dr. Tim van Iersel een lezing over
geloof en dementie. Dr. Van Iersel is
predikant met bijzondere opdracht bij de
Protestantse Kerk in Nederland,
gespecialiseerd in zingeving en ethiek bij
dementie; hij werkt als geestelijk verzorger
in verpleeghuizen. In zijn boek 'Godvergeten'
biedt hij handreikingen en bemoediging in het
omgaan met dementie in het licht van het geloof. Van Iersel zal
ingaan op dit boek en hierover in gesprek gaan met de deelnemers.
Deze lezing, die wordt georganiseerd door de Haagse parochies 'de
Vier Evangelisten' en 'Maria Sterre der Zee' en door het Katholiek
netwerk DEZINNEN, vindt plaats in de Maria ten Hovezaal van de
St. Jacobuskerk aan de Parkstraat; de richtlijnen van het RIVM zijn
van toepassing.
Toegang €5,-; inschrijven t/m 12 november via info@dezinnen.nl
Ambassadeurs Vronesteyn
Onze parochie kent twee ambassadeurs voor Vronesteijn, de
priester- en diakenopleiding van ons bisdom. Deze ambassadeurs,
mw. Marissa Vrolijk - de Mos en dhr. André Harren, worden op de
hoogte gebracht van ontwikkelingen en activiteiten van Vronesteijn
en zorgen dan dat relevante informatie met u gedeeld wordt via
onder andere de Nieuwsbrief en onze website. Mocht u eens meer
informatie over Vronesteyn willen hebben, dan kunt u hen daarover
contacten: marissademos@hotmail.com en andre.harren@planet.nl.
Priesterwijding bij het bisdom Rotterdam
Op zaterdag 13 november zal bisschop Van den Hende door
handoplegging en gebed Sander Verschuur tot priester wijden voor
het bisdom Rotterdam. De wijdingsplechtigheid vindt plaats tijdens
een plechtige eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth
Kathedraal (11.00 uur). Sander Verschuur ontving via Vronesteyn
zijn vorming en opleiding aan de Priester- en Diakenopleiding
Bovendonk. Hij is momenteel diaken in parochie H. Theresia van
Avila te Dordrecht en krijgt voor die parochie ook zijn benoeming
tot parochievicaris. In deze tijd van voorbereiding wordt uw gebed
gevraagd voor de wijdeling.
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Misschien iets voor jou?
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 nieuwsbriefcorrespondent verneemt het graag van u. Ook op- of aanmerkingen
en nieuwe ideeën voor de Nieuwsbrief kunt u bij hem of haar
aangeven.
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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
De volgende Nieuwsbrief zal één Nieuwsbrief voor de maanden
december 2021 en januari 2022 worden. U kunt voor die editie tot
uiterlijk 18 november a.s. kopij aanleveren bij uw nieuwsbriefcorrespondent. Alvast hartelijk dank! De Nieuwsbrief van december
en januari zal, naast digitaal, ook in gedrukte vorm worden
verspreid.
Contactgegevens centraal parochiesecretariaat
Mail:
cps@p4ev.nl
Telefoon: elke werkdag van 09.30-16.00 uur;
070-3080414 of 06-41822225.
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