De afbeeldingen van de vier evangelisten op de voorzijde zijn foto’s, genomen door
Suzan Kagelmaker, tijdens de bedevaart naar Assisi afgelopen september, van vier
plafondschilderingen in de Chiesa Nuova, een relatief kleine kerk op de plaats waar het
ouderlijk huis van H. Franciscus van Assisi heeft gestaan.

Beste medeparochianen,
Met de start van het voorjaar zijn nu ook alle coronamaatregelen opgeheven, als
de laatste sneeuw die smelt als de lente echt begint. Het is geweldig dat we voor
alle activiteiten binnen onze parochie weer bijeen kunnen komen als vanouds. Met
alle ruimte voor nieuwe of hernieuwde persoonlijke ontmoetingen en het plezier
dat die met zich meebrengen, want dat bleef in coronatijd toch wel erg achter.
Maar al waren de afgelopen twee jaar een beproeving, we hebben er ook goede
dingen uit meegenomen. Op ons dagelijkse leven kwam een sterk accent te
liggen, het maakte je bewust van dingen die net zo belangrijk bleken als de
kerkgang die soms helemaal niet door kon gaan. Extra betrokken zijn op elkaar,
voor elkaar bidden als het moeilijk is en elkaar praktisch helpen, het zijn de
dingen die we konden blijven doen en waar we soms ook in bleken uit te blinken.
We hoeven corona niet langer te beschouwen als crisis, maar het blijft wel als een
opgave om ons als parochie te vernieuwen. In coronatijd zijn mensen
weggebleven om gezondheidsredenen, uit angst of misschien wel omdat ze de
kerk toch niet zo missen. Het zou jammer zijn als dat voor altijd zou zijn en het
stelt aan ons de vraag wat voor kerk we willen zijn.
De vastentijd is bij uitstek een tijd
om ons daarin te verdiepen en
samen ons geloof te beleven. In de
parochie wordt daar veel voor
georganiseerd: vieringen met
gelegenheid elkaar te ontmoeten
na afloop, de vastenmaaltijden en
vastenwandelingen of het samen
bidden van de kruisweg. De
voorbereiding op de
bisschoppensynode “Voor een
synodale kerk” in 2023 biedt ons
ook gelegenheid om mee te
denken over de toekomst van onze kerk. In de nieuwsbrief leest u er meer over.
Ondertussen blijven er dagelijks verschrikkelijke beelden binnenkomen uit
Oekraïne. De havenstad Marioepol wordt belegerd en beschoten alsof we nog in
de middeleeuwen leven. De oorlog raakt ons diep. We leven mee met alle
slachtoffers van het geweld in Oekraïne. Het lijden van de mensen daar, de
burgerslachtoffers, onder wie ook kinderen: het is afschuwelijk. De oorlog brengt
ook een enorme stroom vluchtelingen op gang, waar voorlopig geen einde aan zal
komen. Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne Nederland binnen.
Hartverwarmend is de grote bereidheid om hen te helpen. Op allerlei plaatsen,
ook in onze parochie, nemen vrijwilligers initiatieven om hen te verwelkomen en
wordt er druk gezocht naar mogelijkheden om onderdak te bieden. De
Nederlandse R.-K. bisschoppen zijn dankbaar voor deze inzet en schrijven in een
pastorale brief aan de parochies: ‘vluchtelingen mogen een beroep op ons doen’.

Het zal voor velen van ons bij lange na niet mogelijk zijn om vluchtelingen zelf
onderdak te bieden. Dat hoeft ook niet, betrokkenheid kan ook al blijken door te
helpen bij initiatieven van anderen en bij gelegenheid vluchtelingen persoonlijk te
ontmoeten. Paus Franciscus gaf al aan: ‘Veel vluchtelingen komen uit een
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oorlogsgebied, zijn gescheiden van hun familie, en dragen ervaringen van geweld
en verschrikkingen met zich mee. Laat weten dat wij om hen geven door een
luisterend oor en onze aandacht en onze daadwerkelijke bereidheid om hen bij te
staan.’ En je inzetten voor anderen kan al op een eenvoudige manier: door
deelname aan de vastenactie.
Ik wens u een mooie vastentijd op weg naar het feest van Pasen en veel plezier
met het lezen van deze weer zeer lezenswaardige nieuwsbrief.
Henk-Jan Kok, vicevoorzitter parochiebestuur

Van het pastoraal team
Pastoraal woord: Nieuw leven
Op dit moment zien we overal krokussen,
narcissen, struikgewassen, en een enkel
soort kleine boom in bloei staan. De
uitbundigheid van die verse bloemen,
weerspiegeld in het zonlicht, is echt een
prachtig gezicht. We fleuren er van op,
krijgen er energie van, komen tot leven.
Het zien van bloemen en struikgewassen
die in de winter en vroeg in het voorjaar
groeien en bloeien, nodigt ons uit om te midden van de hardheid van een
donkere, wrede, barre winter te beseffen dat er hoop op nieuw leven is.
En het is al begonnen!
De onvoorstelbare oorlog in Oekraïne is als een winter. Russische soldaten zijn
Oekraïne binnengevallen. Eerder was er veel opgeroepen om geen oorlog in
Oekraïne te beginnen, maar het is toch gebeurd. Paus Franciscus nodigt ons uit
om te blijven bidden en God te vragen om de oorlogen te beëindigen, niet alleen
in Oekraïne, maar ook in Jemen, Syrië en Ethiopië. Want we geloven nog steeds
dat God aan de kant van vredestichters staat en niet aan de kant van degenen die
wapengeweld gebruiken.
Een oorlog veroorzaakt altijd onvoorstelbaar veel pijn,
puinhoop en ellende. Zoveel mensen hebben hun land
achtergelaten en zijn gevlucht. Samen met hen hopen
we op een nieuw leven. We zien ze als kale bomen
tussen de krokussen, narcissen en struikgewassen die
wachten op de goede tijd om weer te bloeien en te
groeien. We hopen en bidden dat er een
wapenstilstand, verzoening en vrede komt, dat de
oorlog zal eindigen, dat het vertrouwen, het
samenwerken en herbouwen zal groeien en bloeien.
Op 2 maart begon de veertigdagentijd, de tijd van
boete en verzoening, van persoonlijke en gezamenlijke
vernieuwing, ter voorbereiding op Pasen. In deze tijd
worden wij ook uitgenodigd door de paus om de
deuren van onze harten, huizen en kerken te openen
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voor anderen die aandacht nodig hebben. We bidden voor alle vluchtelingen die
als gevolg van oorlog en natuurrampen ontheemd zijn. Iedereen word gevraagd
om op zijn of haar manier hulp aan hen te bieden, zodat zij als medemensen
waardig kunnen leven, een nieuw leven. Dan kunnen wij de nieuwe lente ingaan
als de vrucht van Pasen, waar er geen vriend of vijand, geen voor- of
tegenstander, geen landgenoot of vreemdeling is, maar enkel een medemens, een
nieuwe mens, door het zegevieren van Jezus die verrezen is.
Namens het pastoraal team wens ik u Zalig Pasen!
Pater Klemens Hayon SVD
Vieringen in april
Hieronder treft u het overzicht van de in april geplande zondags- en bijzondere
vieringen aan. Let u alstublieft goed op de begintijden van de vieringen van het
Paastriduüm (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake).
Datum Dag
02 apr zat. 5e zondag
40dagentijd
03 apr zon. 5e zondag
40dagentijd
07 apr do.

MED
17.00 u. E
Hayon
10.00 u. E
Smulders

Biecht na
viering

08 apr vrij. boeteviering
09 apr zat.

EMM
13.00 u. E
Kouijzer
10.00 u. E
Hayon

ARS

TB

10.30 u. E
Kouijzer

10.30 u. W&C
v. Adrichem

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

1)

Palmzondag 13.00 u. E
Hayon

10 apr zon. Palmzondag 10.00 u. E
Hayon v. Adrichem
12 apr di.
boeteviering 1)
13 apr wo. boete10.00 u. W&G
1)
viering
v. Adrichem
14 apr do. Witte
17.00 u. W&G
Donderdag voor kinderen
1e Communie
19.00 u. E
Kouijzer –
v. Adrichem
15 apr vrij Goede
11.00 u.
Vrijdag
Kinderkruisweg
15.00 u.
Kruisweg
19.00 u.
goede-vrijdag
plechtigheden
Kouijzer v. Adrichem

17.00 u. E
Hayon
10.00 u. E
Kouijzer

10.30 u. E
Vervooren

10.30 u. E
Pex

19.00 u. E
Hayon Kuhlmann

19.00 u. E
Vervooren

19.00 u E
Pex

15.00 u.
Kruisweg
19.00 u.
goede-vrijdag
plechtigheden
Hayon –
Kuhlmann

15.00 u.
goede-vrijdag
Plechtigheden
Vervooren

15.00 u.
Kruisweg
19.00 u.
goede-vrijdag
plechtigheden
Wielzen

10.00 u. W&G
Kuhlmann
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Datum Dag
16 apr zat. Paaswake
17 apr

18 apr
23 apr
24 apr

EMM
21.30 u. E
Kouijzer v. Adrichem
zon. Hoogfeest 10.00 u. E
Pasen
gezinsviering
Kouijzer –
v. Adrichem
e
ma. 2 paasdag 10.00 u. E
1 viering voor Pastoraal
hele parochie team
zat. 2e zondag 13.00 u. E
van Pasen Hayon
zon. 2e zondag 10.00 u. E
van Pasen Hayon

30 apr zat.

3e zondag
van Pasen
01 mei zon. 3e zondag
van Pasen
07 mei zat. 4e zondag
van Pasen

13.00 u. E
Hayon
10.00 u. E
Dernee
13.00 u. W&C
Hayon

MED
21.30 u. E
Hayon Kuhlmann
10.00 u. E
Hayon

17.00 u. W&C
Kuhlmann
10.00 u. E
H. Vormsel
Mgr.vd.Hende
- Kouijzer
17.00 u. E
Kouijzer
10.00 u. E
Pex

ARS
21.30 u. E
Vervooren

TB
21.30 u. E
Pex

10.30 u. E
Vervooren

10.30 u. E
Pex

10.30 u. W&C 10.30 u. W&C
Kuhlmann
Wielzen

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

Roepingenzondag

08 mei zon. 4e zondag
van Pasen

10.00 u. E
Pex

10.00 u. W&C 10.30 u. E
Wielzen
Vervooren

10.30 u. E
Hayon

Roepingenzondag

E=Eucharistieviering, W&C=Woord- & Communieviering, W&G=Woord-& Gebedsviering

Tijdens en/of na de boeteviering is er gelegenheid voor het ontvangen van het
sacrament van boete en verzoening (biecht).
1)

Vieringen en activiteiten voor kinderen rond de Goede Week en Pasen
Palmpaasstokken maken en meedoen aan processie
In de parochie wordt op Palmzondag op twee plaatsen
kinderprocessie met palmpaasstokken gehouden: bij
de geloofsgemeenschappen Emmaus en Maria van Eik
en Duinen. De kinderen die dit jaar hun eerste heilige
communie doen, zijn door hun begeleiders
uitgenodigd om bij één van deze locaties hun
palmpaasstok te komen versieren. Andere kinderen
zijn ook van harte welkom om dat te komen doen.
Deze activiteit vindt op beide locaties plaats op
woensdag 6 april om 14.00 uur. Als u uw kind mee
wil laten doen, meld hem of haar dan vooraf aan bij
het centraal parochiesecretariaat (voor contactgegevens, zie achterzijde van deze Nieuwsbrief)en
geef daarbij aan op welke locatie hij/zij mee zal doen.
Geef uw kind die woensdagmiddag wat fruit, chocolade-eieren en ander passend
lekkers mee, dat aan de palmpaasstok kan worden gehangen. Kijk zo nodig op
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https://www.samueladvies.nl/palmpaasstok-maken/ om te weten wat er,
verwijzend naar het (lijdens)verhaal van Jezus, traditioneel in een palmpaasstok
hangt. Voor de houten stok, papierversiering, broodhaantje en palmtakje wordt
gezorgd.
Aan het begin van de viering op Palmzondag lopen de kinderen in processie met
hun palmpaasstokken mee met de voorganger. Tijdens de viering kunnen zij
deelnemen aan de kinderwoorddienst of andere kinderactiviteit en aan het eind
kunnen zij hun palmpaasstok geven aan een parochiaan in de kerk of meenemen
en brengen naar een oudere, zieke of eenzame, die daar heel blij mee zal zijn.
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 1e Paasdag
Sinds een aantal jaar concentreren we vieringen en activiteiten voor kinderen rond
Pasen op één locatie binnen de parochie. Dit jaar is dat de Emmausgeloofsgemeenschap (Leyweg). Op Witte Donderdag (14 april)
vindt daar om 17.00 uur een woord- en gebedsviering plaats,
speciaal voor de kinderen die worden voorbereid op hun eerste
heilige communie, en hun ouders. Diaken Jos van Adrichem
legt dan uit, en laat de kinderen ervaren, wat Jezus en zijn
vrienden vierden en deden op de laatste avond voordat Hij
stierf, en hoe wij dat steeds zijn blijven doen.
Op Goede Vrijdag (15 april) is er om 11.00 uur een
kinderkruisweg. We gaan dan in processie langs de staties
waarop het lijden en sterven van Jezus is uitgebeeld. Bij elke
statie vertellen we een stukje van het verhaal en bidden een gebedje.
Op het Hoogfeest van Pasen (zondag 17 april, 10.00 uur) zijn
u en uw kinderen uitgenodigd voor een feestelijke en kindvriendelijke
eucharistieviering. Alle-4 zingt tijdens deze viering, dus het wordt extra feestelijk.
Kinderen die op de basisschool zitten en die mee willen zingen, zijn van harte
welkom. Wel graag vooraf even aanmelden bij mgc_rekveldt@hotmail.com of
jessicatenbosch@gmail.com.
Alle-4 repeteert op:
- zondag 3 april, aansluitend aan de viering in de Ars
(12.00-12.30 uur)
- woensdagmiddag 13 april (13.45-14.15 uur), in de Ars.
- vlak vóór de viering op paaszondag. De kinderen die
meezingen, moeten dan om 09.30 uur in de Emmaus zijn.
Parochieviering op 2e paasdag in de Emmaus
Zoals we vóór de coronapandemie gewend waren, houden
we op 2e paasdag, maandag 18 april, een gezamenlijke
eucharistieviering voor de gehele parochie. Dat doen we dit keer bij de Emmausgeloofsgemeenschap. De viering begint om 10.00 uur. U bent van harte
uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen. De andere kerken zijn die dag
gesloten. Als u niet in de gelegenheid bent om te komen, dan kunt u ook
meevieren via de livestream.
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Eucharistievieringen op werkdagen
Ook bij onze vieringen op werkdagen, in de regel zijn dat eucharistievieringen,
bent u van harte welkom. Deze vinden standaard volgens onderstaand schema
plaats.
Geloofsgemeenschap
Maria van Eik en Duinen
Emmaus
H. Pastoor van Ars
Titus Brandsma

viering op werkdag
dinsdag
10.00 u
woensdag
10.00 u
donderdag
10.00 u
vrijdag
09.00 u
vrijdag
10.00 u

bijzonderheden

Doopvieringen
De eerstvolgende gemeenschappelijke doopviering vindt plaats op zaterdag 28
mei a.s. bij de Emmaus-geloofsgemeenschap. Als u uw kind die dag wilt laten
dopen, kunt u dat uiterlijk maandag 9 mei 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.
De eerste doopviering daarna vindt plaats op zondag 10 juli a.s. bij de
geloofsgemeenschap Titus Brandsma. Als u uw kind op die zondag wilt laten
dopen, meld u dat dan uiterlijk maandag 20 juni a.s. bij het centraal
parochiesecretariaat.
Incardinatie
Op 19 maart jl. is pastor Tom Kouijzer formeel geïncarneerd als priester van het
bisdom Rotterdam. Dit betekent dat hij niet langer tot zijn voormalige congregatie
behoort maar nu direct verbonden is met de bisschop en de kerk van Rotterdam.
Tom, gefeliciteerd met deze stap en Gods zegen toegewenst over je toekomst als
priester van ons bisdom.
Administrator, vicaris Verbakel, legt taken tijdelijk neer vanwege ziekte
Medio maart heeft onze administrator (eindverantwoordelijke voor onze parochie),
vicaris Verbakel, te horen gekregen dat hij blaaskanker heeft. Na een operatie
eind maart en een periode van herstel, zal er bezien worden welk vervolgtraject er
nodig is. Vicaris Verbakel heeft in overleg met de bisschop besloten de komende
tijd afstand te nemen. Dit betekent dat hij in ieder geval tot en met Pinksteren
zijn verschillende taken, waaronder het administratorschap van onze parochie,
niet zal uitvoeren. Het parochiebestuur en het pastoraal team zullen tijdens zijn
afwezigheid de parochie zo goed mogelijk ‘draaiende’ houden. Omdat vicaris
Verbakel vooral bestuurlijk, en voor u op de achtergrond, in onze parochie actief
is, zult u hier weinig van merken. Maar we vinden het toch belangrijk dat u het
weet en we vragen hierbij ook uw gebed voor hem. Zelf schreef hij ons: “Ik ben
vol goede moed, vertrouw op uw gebeden, zoals ik zal bidden voor u.”
Jaar van de Sacramenten: de eucharistie
Op zondag 17 oktober 2021 startte een nieuw diocesaan themajaar in het bisdom
Rotterdam: het Jaar van de Sacramenten. Dit themajaar loopt af op zaterdag 9
juli 2022, tijdens de bedevaartviering in Brielle. Gedurende dit themajaar plaatsen
we in de Nieuwsbrief elke maand één van de zeven sacramenten voor het
voetlicht. Deze maand het sacrament van de eucharistie.

6

Net als de ziekenzalving en het sacrament van boete en verzoening, is het
sacrament van de eucharistie geen eenmalig sacrament, maar kunnen we het
meerdere keren, ja vele keren in ons leven ontvangen. Wie wil, kan het zelfs elke
dag ontvangen. In onze parochie is dat, met uitzondering van de maandag,
mogelijk. Niet op elke locatie, maar elke dag is er wel bij minimaal één van de
geloofsgemeenschappen een eucharistieviering.
Het moment dat Jezus het sacrament van de eucharistie instelde, gedenken we in
het bijzonder tijdens de viering op de avond van Witte Donderdag: het laatste
avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Ze vierden toen samen het Joodse
Paasfeest, Pesach, het feest van de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, het
feest van de ongedesemde broden, het feest van hun bevrijding uit de slavernij.
Aan de maaltijd die zij die avond traditiegetrouw gebruikten, de Sedermaaltijd,
gaf Jezus een nieuwe betekenis, en dan met name aan één van de matses
(ongedesemde broden), gebruikt bij de rituelen tijdens de maaltijd, en aan de
beker wijn die na de maaltijd rondging. Die ene matse was de matse die in het
ritueel tijdens de maaltijd gebroken werd en de naam ‘Afikoman’ (= Hebreeuws
voor ‘gebroken’) meekreeg, waarvan een deel tussen een doek werd verstopt om
aan het eind van de maaltijd te worden
‘teruggevonden’ en met elkaar gedeeld en
gegeten. Juist vóór het delen van die matse
zou Jezus tegen zijn leerlingen hebben gezegd:
“Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven
wordt”. Ziet u in wat Jezus zegt en doet bij het
ritueel rond deze matse ook een vooruitwijzing
naar het gebroken, in doeken gewikkeld en
begraven worden van zijn lichaam, de dag na
dit laatste avondmaal? En in het terugvinden
van de matse aan het eind van de maaltijd,
Christus’ verrijzenis, een paar dagen later?
De beker wijn die na de maaltijd, dus na het
delen en eten van deze matse, gedronken
werd, had in het ritueel van de Sedermaaltijd
‘verlossing’ als betekenis. Hoe passend dat Jezus bij deze beker de woorden zei:
“Dit is mijn bloed dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten.” Jezus zei
daarna: “Blijft dit doen om Mij te gedenken.” En met ‘gedenken’ bedoelde Hij
meer dan terugdenken aan Hem. Het gedenken op welk moment daarna dan ook,
zou dat ene moment van die avond weer opnieuw present moeten stellen, zodanig
dat het brood en de wijn op dat moment weer worden het lichaam en bloed van
Christus, zodanig dat, in de gedaanten van brood en wijn, Christus onder ons
aanwezig is. En dat gebeurt tijdens het vieren van de eucharistie, als de priester
tijdens de consecratie dezelfde woorden uitspreekt die Jezus op die avond
uitsprak. Dan, zo geloven wij, dat met de hulp van de heilige Geest, het brood en
de wijn het lichaam en bloed van Christus worden. Elke keer opnieuw. En elke
keer opnieuw zijn wij uitgenodigd om Hem te ontvangen, op de meest intieme
manier. Dichterbij dan Hem in ons opnemen kan niet.
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Bij het brengen van de ziekencommunie ervaar ik vaak hoe intens zieken of
ouderen naar dat ‘opnemen van Hem’ verlangen. Wat het sacrament voor hen
betekent, brengen de meesten ook onder woorden: “Hem ontvangen geeft me
rust, kracht, troost, het gevoel minder eenzaam te zijn, het gevoel dat Hij echt bij
me is” ….., vul maar aan. Degenen die deelnemen aan de eucharistie in de kerk
hoor ik daar minder vaak over spreken, maar hopelijk ervaren zij ook dat zij
Christus werkelijk ontvangen en dat Hij hen kracht en moed geeft om vooral
steeds meer in doen en laten op Hem te gaan lijken. Zoals onze kerkvader, de
heilige Augustinus, het ooit al eens onder woorden bracht: “Ontvangt wat je bent
en wordt wat je ontvangt”. Als gemeenschap vormen we samen het lichaam van
Christus, dat zijn we dus al, maar door Hem in de gedaante van brood te
ontvangen, nodigt Hij ons uit en helpt Hij ons om steeds meer daadwerkelijk (deel
van) zijn lichaam te worden. Als de
voorganger bij het uitreiken van de
communie tegen u zegt: “Lichaam van
Christus”, dan weet u in het vervolg dus
dat hij daarmee niet alleen de
geconsacreerde hostie die u ontvangt,
bedoelt. Die woorden zijn ook een appèl
op u en mij, een appèl om zelf steeds
meer (deel van het) lichaam van
Christus te worden, om steeds meer
naar zijn voorbeeld te leven. En op
dezelfde avond van de instelling van het
sacrament heeft Jezus ons een prachtig
voorbeeld gegeven: de voetwassing van zijn leerlingen. Daarmee liet Hij zien dat
Hij niet boven de ander wilde staan maar er dienend voor de ander wilde zijn. En
dat voorbeeld gaf Hij, zo zei Hij, opdat wij hetzelfde zouden doen. We weten dus
wat ons te doen staat!
Jos van Adrichem, diaken
Verslag bijeenkomst synodaal proces, 22 februari 2022
Onderstaand verslag is een uitwerking
van de door Nick Laarakkers
opgestelde notulen van 22 februari. Er
waren 20 deelnemers uit de vier
geloofsgemeenschappen. De
bijeenkomst werd ingeleid door pastor
Tom Kouijzer die hierbij gebruik
maakte van een
PowerPointpresentatie waarin het
synodaal proces wordt toegelicht. De
Kerk heeft hiervoor tien thema’s
aangereikt. De Nederlandse
bisschoppen hebben een voorselectie
gemaakt van drie punten, te weten:
1. Vieren;
2. Medeverantwoordelijkheid voor missie;
3. Dialoog in kerk en samenleving.
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Na de toelichting werden de deelnemers onderverdeeld in vier groepjes om deze
punten te bespreken. De uitkomsten zijn na afloop gezamenlijk besproken. Iedere
groep kreeg de gelegenheid zijn eigen opvattingen naar voren te brengen.
Uitkomsten groep 4
Vieren. Deze groep ziet graag dat de communie tijden de eucharistieviering onder
twee gedaanten wordt uitgereikt aan alle gelovigen namelijk brood en wijn. Hier
zou tenminste eens per jaar – bij voorkeur op Witte Donderdag – de ruimte voor
moeten zijn om zo gehoor te geven aan het Woord van Jezus (“… en drinkt hier
allen uit, etc. “). Ook zien zij graag dat er meer ruimte is voor stiltemomenten
tijdens de viering, bij voorkeur na de communie en overweging.
Medeverantwoordelijkheid voor missie. Volgens de groep wordt de missie van
Christus, namelijk het uitdragen van het evangelie het beste verwezenlijkt door
het vooropstellen van de onderlinge liefde en een praktische levenshouding. Het
onder woorden brengen van het geloof vraagt om de nodige toerusting vanuit
catechetische werkgroepen en dergelijke.
Dialoog in kerk en samenleving. Wederzijds begrip en onderlinge
verdraagzaamheid dienen leidend te zijn voor de omgang van de gelovigen onder
elkaar. De Oecumene tussen met name de Christelijke kerken dient te worden
bevorderd niet alleen om het wederzijds begrip te vergroten, maar ook als
verrijking.
Kanttekening: de woordvoerder van de groep vindt het jammer dat de
Nederlandse bisschoppen reeds een voorselectie hebben gemaakt binnen de tien
thema’s, Hij had het in het kader van het synodale proces beter gevonden als de
selectie werd overgelaten aan de deelnemers. Woordvoerder hoopt ook dat de tijd
zal aanbreken dat de Kerk nooit mensen zal uitsluiten op criteria zoals seksuele
geaardheid (en, zoals dat i.v.m. homoseksuelen plastisch wordt uitgedrukt met
het “praktiseren van de geaardheid”) of gelovigen die bijvoorbeeld na een
echtscheiding geweerd worden, dan wel zichzelf belemmerd voelen, om ter
communie te gaan. Kortom, de Kerk dient een inclusieve gemeenschap te vormen
waarin iedere gelovige zich van harte thuis voelt en zich niet geremd voelt om
voluit deel te nemen aan alle aspecten van het kerkelijke leven. Er leeft brede
overeenstemming onder de deelnemers dat het gelijkwaardigheidsbeginsel geen
modegrill of iets tijdsgebonden zou zijn, maar een verworvenheid die ten diepste
als christelijk mag worden gezien.
Uitkomsten groep 3
Dialoog in kerk en samenleving. Een belangrijk punt binnen deze groep is dat er
binnen alle gelederen van de Kerk – van hoog tot laag – beter naar elkaar moet
worden geluisterd. Een verbetering van de onderlinge communicatie is ook een
belangrijk punt. Omgang met vrijwilligers vraagt om maatwerk, we zijn immers
allemaal verschillend. Hier moet meer rekening mee worden gehouden.
Vieren. Binnen deze groep maakt men zich ook bezorgd over vermeende
groepsdwang; men ervaart dit met name bij het maken van de keuze voor een
locatie voor het bijwonen van de zondagse viering. Men betreurt het dat gelovigen
binnen onze parochie die bijv. in verzorgingshuizen wonen feitelijk worden
uitgesloten van de eucharistie, omdat daar op de zondagen geen mis wordt
gelezen (hoogstens een viering o.l.v. een pastoraal werker, diaken), terwijl er in
verzorgingshuizen juist zoveel behoefte aan is.
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Medeverantwoordelijkheid voor missie. Houden van verdiepingsbijeenkomsten;
catechetische gesprekken; geïnteresseerden serieus nemen. De verschillende
talenten van de gelovigen benutten voor het kerkelijk leven. Kinderen en jongeren
die na het heilig vormsel dreigen af te haken, proberen te enthousiasmeren en
vast te houden door meer naar hen te luisteren.
Kanttekening. Deze groep wil graag een brief(kaart) naar de paus sturen om hem
te bedanken dat het synodaal proces eindelijk wordt doorgezet. Een andere
kanttekening die sommige deelnemers maken, is dat er over het algemeen te
weinig ruimte wordt gegeven voor de eigen identiteit van de afzonderlijke
geloofsgemeenschappen binnen de parochie.
Uitkomsten groep 2
Vieren. Het moet mogelijk zijn om vieringen te houden die bij het geloofsleven
van jonge katholieken passen.
Medeverantwoordelijkheid voor missie. Men meent dat er te weinig aandacht
bestaat voor de charismatische groepen die binnen de Kerk – ook binnen onze
parochie bestaan – en dat voor deze groepen een toekomst is weggelegd. Hier
moet op worden ingespeeld. Er ontspon onder de deelnemers een kritische
discussie over de betekenis en waarde van de charismatische groepen.
Dialoog in kerk en samenleving. Tegelijk werd er geconstateerd dat niet alle
charismatische groepen zondermeer over een kam moeten worden geschoren. Er
moet ruimte zijn voor diversiteit. Eenheid in verscheidenheid. We moeten met
elkaar in gesprek blijven. Deze bereidheid tot dialoog wordt in de praktijk niet
altijd ervaren, ook niet binnen de parochie waar sommige deelnemers soms ook
dwang hebben ervaren en een gebrek aan ruimte voor verscheidenheid.
Uitkomsten groep 1
Vieren. Meer jongeren betrekken bij de viering. Ook hier geldt dat men de viering
meer afstemt op de beleving van de jongeren. Het moet mogelijk zijn om op één
van de vier kerklocaties op zondag experimentele diensten te houden die
aansluiten bij het geloofsleven van jonge katholieken. Een klassieke mis is niet
altijd aansprekend voor jongeren. Geef samen met de jongeren vorm aan de
liturgie voor een viering.
Medeverantwoordelijkheid voor missie. Om mensen tot het geloof te brengen
moet er in het bijzonder aandacht uitgaan naar de Alpha-cursus. Deze cursus
wordt ervaren als laagdrempelig en weet door haar opzet een vorm van
saamhorigheid te kweken.
Dialoog in kerk en samenleving. Luisteren en met elkaar in gesprek gaan is een
must.
Een afsluitend woord aan het einde van de avond werd gesproken door Tom
Kouijzer. Hij beklemtoonde het belang van luisteren naar elkaar. Daarom is het
eigenlijk jammer dat bij de voorselectie door de bisschoppen het themapunt
‘luisteren’ niet is gekozen. Ook merkte hij op dat het een grote uitdaging is om
het geloof toegankelijk te maken voor mensen, niet vertrouwd met de traditie van
de Kerk, die een viering bijwonen. De eucharistieviering is belangrijk voor
gelovigen maar niet zo toegankelijk voor mensen van buitenaf. Daar ligt een
uitdaging. Een kerk moet uitnodigend zijn, een eilandgevoel moet worden
tegengaan.
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Het verslag van de bijeenkomst wordt gedeeld met het bisdom om deel uit te
maken van de diocesane fase van het synodaal proces. Omdat de bijeenkomst als
vruchtbaar werd ervaren, is besloten nog een tweede avond te organiseren. Deze
zal plaatsvinden op donderdag 28 april om 19.30 uur in de pastorie van
Maria van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 6. Op die avond gaan we
verder in gesprek over dit verslag en over het belang van luisteren naar de ander
als synodale basishouding. U kunt zich hiervoor aanmelden via het centraal
parochiesecretariaat (voor contactgegevens, zie achterzijde van deze
Nieuwsbrief).
De bovengenoemde PowerPoint presentatie is te vinden op de nieuwspagina van
onze website www.rkparochiedevierevangelisten.nl, in het nieuwsbericht van
19 maart, getiteld ‘PowerPoint Presentatie over het Synodaal Proces’.
Voor de digitale lezers van de Nieuwsbrief is dit de link:
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/blog/2022/03/19/powerpointpresentatie-over-het-synodaal-proces/
Aanvullende opmerking vanuit het bestuur:
Op dinsdag 22 maart jl. is er in het kader van het synodaal proces een
bijeenkomst speciaal voor parochiebestuurders uit het vicariaat Den Haag geweest
in het parochiecentrum De Kapelaan in Zoetermeer. Hieraan hebben namens het
bestuur van onze parochie de secretaris en penningmeester deelgenomen. Tijdens
deze bijeenkomst o.l.v. vicaris-generaal van Deelen hebben beide bestuursleden
de uitkomsten van ons parochiële overleg van 22 februari zoals in de voorgaande
alinea's beschreven naar voren gebracht. Van deze bijeenkomst wordt door het
bisdom een gespreksverslag gemaakt dat naar verwachting kan worden
opgenomen in de volgende editie van de Nieuwsbrief.
Hulp aan (vluchtelingen uit) Oekraïne
De oorlog in Oekraïne houdt ons dagelijks bezig. In
de parochie is het initiatief genomen om 20 minuten
vóór elke viering op werkdagen gezamenlijk het
rozenhoedje te bidden voor de vrede in Oekraïne. In
de Nieuwsbrief van maart is een oproep gedaan voor
financiële steun aan de Stichting Oekraïners in
Nederland. Deze steun is nog steeds hard nodig voor
de rehabilitatie van gewonde Oekraïense militairen en
ondersteuning van families van dodelijke slachtoffers
en van kinderen die uit de bezette gebieden moesten vluchten. Elke donatie is
meer dan welkom: rekeningnr. NL 97 INGB 0006 5104 66, onder vermelding van
‘hulp aan Oekraïne’.
Naast het bidden om vrede en voor de slachtoffers, en onze financiële steun,
willen we er ook zijn voor de vluchtelingen die in onze omgeving worden
opgevangen. Omdat het veelal om moeders met kinderen gaat, is het idee om
voor hen met enige regelmaat groepsactiviteiten te organiseren, zoals spel en
creatieve activiteiten met kinderen en gebeds- en koffiemomenten voor de
moeders. Er is nog geen concreet plan, en het is ook niet zeker of we dit
daadwerkelijk gaan doen, omdat nog niet bekend is hoeveel vluchtelingen in ons
deel van de stad daadwerkelijk opvang zullen krijgen. Maar het is alvast goed om
te weten wie zich eventueel een paar keer per maand (overdag) zou willen
inzetten voor een activiteit voor deze medemensen. Wie wat tijd vrij heeft in
haar/zijn agenda en graag iets voor een ander doet, meld je aan bij diaken Jos
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van Adrichem: diaken.josvanadrichem@p4ev.nl of via het centraal
parochiesecretariaat (voor contactgegevens, zie achterzijde van deze
Nieuwsbrief).
Lopen voor Vastenactie
Allen die meelopen met de virtuele
wandeltocht voor Vastenactie hebben
samen al 17754.3 km afgelegd (gemeten
op 23 maart 2022, ongeveer halverwege
de veertigdagentijd). Dit is circa 52% van de te lopen afstand van 33537.4 km
over het continent Zuid-Amerika. De wandelaars in onze parochie hebben daar tot
nu toe een bescheiden kleine 250 km aan bijgedragen. Dat is inclusief de afstand
van het groepje wandelaars dat donderdag 17 maart vanuit de
Pastoor van Ars liep (zie onder ‘Uit de Pastoor van Ars’). Een
mooie prestatie! Belangrijker echter is dat het wandelen ook
financieel iets oplevert voor de projecten van Vastenactie, in
het kader van de Campagne ‘Je land is je leven’. Van de
collecte-opbrengsten besteedt Vastenactie ook een deel aan de
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de landen rondom
het oorlogsgebied. Een donatie in de digitale collectebus (via
de QR-code), een bijdrage via de vastenzakjes of een directe
overschrijving aan Vastenactie (NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den
Haag) wordt bijzonder aanbevolen en gewaardeerd! Alvast hartelijk dank
daarvoor.
Koken voor daklozen bij Straatpastoraat Den Haag
Op vrijdag 29 april a.s. gaan we bij het Straatpastoraat Den Haag weer de
maaltijd voor daklozen verzorgen. Een dankbaar werk, want de maaltijd gaat er
bij velen van hen goed in. Voor het serveren in de zaal kunnen we nog goed
vrijwilligers gebruiken. Als je tijd en zin hebt om die middag vanaf 16.00 uur (tot
uiterlijk 20.00 uur) mee te helpen, meld je dan aan bij het centraal
parochiesecretariaat (voor contactgegevens, zie achterzijde van deze
Nieuwsbrief).
Bijbellezen volgens methode Lectio Divina krijgt vervolg
Woensdagavond 23 maart kwam een groepje parochianen bijeen voor een
introductie en eerste oefening met het lezen van de Bijbel volgens de methode
Lectio Divina. Na afloop waren de deelnemers enthousiast over deze wijze van
bijbellezen. Door de richtvragen die tijdens de meditatie werden uitgesproken,
waren ze de behandelde evangelielezing toch anders gaan lezen dan ze in eerste
instantie dachten. De groep heeft al een aantal data afgesproken voor volgende
bijeenkomsten en ook zal in het vervolg worden begonnen met een eenvoudige
gezamenlijke maaltijd. De bijeenkomsten beginnen dan om 18.00 uur.
Op de volgende data komen we weer bijeen in de pastorie Maria van Eik en
Duinen: donderdag 21 april, donderdag 12 mei en woensdag 25 mei. Ook
interesse? Meld je dan aan bij het secretariaat van Maria van Eik en Duinen (voor
contactgegevens, zie achterzijde van deze Nieuwsbrief).
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Mededelingen van het parochieteam
Livestreamvieringen
Aan vieringen bij de Emmaus-geloofsgemeenschap, op zondag en bijzondere
vieringen op andere dagen, kan via de livestream worden deelgenomen. Deze
voorziening is speciaal bedoeld voor parochianen die om gezondheidsredenen niet
in staat zijn om naar de kerk te komen. Op deze manier kunnen zij toch met de
parochie verbonden blijven. De viering via de livestream is te bereiken via
https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live.
Collecte
In plaats van een bijdrage op de collecteschaal in de kerk vindt
u het misschien handiger om uw collectegeld één keer in de
zoveel tijd over te maken aan de parochie. Dat kunt u doen
aan bankrekening NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de
Vier Evangelisten, onder vermelding van ‘collecte’. U kunt daar
ook 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. Welke betaalmethode u ook kiest, wij danken u in
ieder geval bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage aan de collecte.

Berichten uit onze geloofsgemeenschappen
Vormelingen presenteerden zich aan de geloofsgemeenschappen
Het was best spannend! Op zondag 20
maart gingen de vormelingen zich
voorstellen aan de parochianen en dat
gebeurde natuurlijk in alle vier de
kerken. Daarom waren ze al vroeg in
de Emmauskerk bij de sacristie te vinden,
waar pater Klemens ze welkom heette. Na
binnenkomst met fakkels en zingen van
het lied ‘Jezus U bent het Licht’ noemden
ze één voor één hun naam en vertelden ze
wat ze willen worden of wat hun droom is.
De banner met hun namen, versierd met
veel vuur en vrede, vonden de
parochianen prachtig. Nadat alle
parochianen uitgenodigd waren om naar de vormselviering op zondag 24 april te
komen, vertrokken we snel naar de Pastoor van Arskerk.
Daar was pastor Duncan erg blij, dat er enthousiaste jongeren bewust kiezen voor
het volgen van Jezus' weg en vroeg de parochianen voor hen te bidden.
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In de kerk Maria van Eik en
Duinen werden ook de eerste
communicanten voorgesteld én
hadden de kinderen van de
kinderwoorddienst mooie
vredesduifjes gemaakt voor de
vormelingen en een
‘symbolische hostie’ voor de
communicanten. Toen diaken
Jos aan alle kinderen vroeg om
naar voren te komen, om
samen het Onze Vader te
bidden, was het overvol bij het
altaar!!
Als laatste kerk was de Titus
Brandsma aan de beurt en weer
kwamen we naar voren met de
fakkels en het lied. Pastor Tom, die de groep begeleidt, was trots toen ze allemaal
hun naam noemden en iets vertelden over hun hobby's. Lena las haar
zelfgemaakte gebed voor en als laatste baden we samen het ‘Wees Gegroet’. Vol
mooie ervaringen gingen we daarna naar huis.
Namens de werkgroep vormselvoorbereiding, Engeline van der Ark
Cantors gezocht
Afgelopen 2 jaar hebben we met elkaar nog meer ervaren hoe waardevol een
cantor kan zijn voor de viering. Daar waar de koren het zwijgen was opgelegd,
kon een cantor de (lof)zang gaande houden en op deze manier een verrijking zijn
voor de viering.
Ik ben benieuwd of er binnen onze parochie meer mensen zijn die deze taak op
zich willen nemen. Wellicht voel je er wel voor, maar lijkt het erg spannend, of
weet je niet precies wat er van je verwacht wordt. Dat is logisch, want voorzingen
is natuurlijk iets heel anders dan meezingen.
Heb je interesse of wil je informatie, laat het me dan weten:
andrevis76@gmail.com of 06 23483787. Samen kunnen we kijken of het iets voor
je is en op welke manier je hier het beste op voorbereid kunt worden of hoe je het
best kunt worden ondersteund.
André Vis
In de kijker
In de brochure van de Actie Kerkbalans zijn
‘portretten’ van een aantal betrokken en actieve
parochianen opgenomen. In de door Willem Brizee
gehouden interviews met deze parochianen kwam
meer aan bod dan in de brochure kon worden
geplaatst. Deze boeiende informatie willen we u
natuurlijk niet onthouden en daarom wordt in deze
Nieuwsbrief de volledige uitwerking van weer twee
‘Kerkbalans-interviews’ opgenomen. In deze
Nieuwsbrief zijn dat de interviews met Piet Brocken en Alena Boer.
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Piet Brocken, parochiaan van de Emmaus-geloofsgemeenschap.
Samen met mijn vrouw, we zijn beiden 90 jaar, bezoek ik iedere week de
Emmauskerk. Mijn geloof is mij met de paplepel thuis ingegoten. Mijn hele leven
heb ik binding met de kerk gehouden. Ik weet nog goed dat de voormalige
pastoor van de Pius X kerk huis aan huis langs de deuren van de parochianen ging
om vrijwilligers te ronselen. Hij vroeg wat
je voor werk deed en zei dan: “Dat komt
mooi uit, we hebben net iemand nodig
die…” En zo ben ik mij met de financiёn en
de boekhouding van de kerk (eerst de Pius
X, later de Emmaus) gaan bezighouden.
Budgethouder werd het later genoemd. Ik
heb dit 31 jaar gedaan, tot mijn 76ste jaar.
De verbouwing van de Emmauskerk heb ik
van dichtbij meegemaakt. Toen de oude
kerkbanken verwijderd waren, hebben we
heel veel munten, rozenkransen en ringen
opgevist, die tussen de kieren van de
banken op de grond waren gevallen. We
konden er een kleine tentoonstelling van maken! Ik heb al meerdere fusies
meegemaakt, als laatste nu de Vier Evangelisten. Wat ik vurig hoop is dat de
geloofsgemeenschappen daadwerkelijk één gemeenschap vormen en op veel
fronten samenwerken om de parochie sterker te maken. De kerk is een deel van
mijn leven. Ik ga naar de kerk omdat je daar je geloof intenser beleeft, samen in
de gemeenschap, in de viering. Onze voormalige pastoor Kees Dernee was er een
meester in om het evangelie te verbinden met onze dagelijkse praktijk. Hij sloot
zijn overweging meestal af met de woorden “Mensen kunnen jullie hier wat mee?”
Je was weer gevoed met de woorden uit de Heilige Schrift en vast van plan om
daar in het dagelijkse leven iets mee te doen.
Alena Boer, parochiaan van de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
Ik ben in de Oekraïne geboren. Ik ging daar met
mijn oma af en toe naar de kerk. Ik vond het leuk,
maar had nog niet echt besef van het geloof. Dat
kwam na de dood van mijn oma. Ik had veel
verdriet en zocht steun. Ik kwam bij de nonnen die
in de kerk werkten en via hen bij de gemeenschap
van de Heilige Familie die bij de kerk betrokken
waren. Ik kon toen nog geen kruisteken maken!
‘Door Hem, met Hem en in Hem’ door de pastoor
tijdens de eucharistie uitgesproken, waren voor mij
magische woorden. Ik deed mijn eerste heilige
communie, toen ik 33 jaar was. Ik ben naar
Nederland gekomen omdat ik met een Hollandse
man trouwde; dat
was in 2002. Ik
wilde eerst de taal
goed onder de
knie krijgen. Ik kwam, puur toeval, in aanraking
met de gemeenschap van de Heilige Familie die
enkele decennia geleden, ook zijn weerklank in
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Den Haag had gevonden. Het gaat om een persoonlijke omgang met God in
allerlei kleine, dagelijkse gebeurtenissen in ons leven. De bijeenkomsten waren in
de Parkstraat onder leiding van pastoor Bergen. In 2012 overleed hij en is de
groep uiteindelijk gestopt. Ik ging naar de Pauluskerk, waar mijn man in het begin
nog vertaalde voor mij. Na sluiting van de Pauluskerk ben ik in de Maria van Eik
en Duinen terechtgekomen. Een mooi traditioneel kerkgebouw, zoals ik gewend
was in Oekraïne. In eerste instantie was ik bang om actief te zijn in de kerk. Ik
vergeleek het met de ‘bureaucratische structuren’ die ik in de voormalige Sovjet
Unie heb meegemaakt. Jos van Adrichem vroeg mij voor de kinderwoorddienst.
Tot dan toe had ik vooral mantelzorg verleend, ik was er nu aan toe om met jonge
mensen iets te doen. Het voelt goed om het woord van God over te brengen op
kinderen. Het voelde warm van binnen. Ik zet mij nu vol overgave in voor de
kinderwoorddienst, want de kinderen zijn de toekomst van de kerk!
Overleden parochianen in de afgelopen periode
Onze dierbare overledenen van de afgelopen tijd zijn:
Overleden:

Bijzonderheden

Jan van Luyn,
op 22 februari,
in de leeftijd van
84 jaar

Afkomstig uit Friesland kwam Jan een paar jaar
geleden, na een leven in het onderwijs, met zijn vrouw
Maria (overleden zomer 2020) vanuit Gouda in onze
parochie wonen. Zij bezochten regelmatig de viering op
zondag in de Ars, inclusief de koffie na afloop. Onze
herinnering is die van een aimabel echtpaar, dat in Den
Haag een nieuw thuis had gevonden. Bij de uitvaart in
de Ars ging zijn broer, emeritus Mgr. van Luyn voor.

Sherman Carolina, op 5
maart, in de leeftijd
van 62 jaar

Sherman werd op Curaçao geboren en kreeg het geloof
met de paplepel ingegoten van zijn grootmoeder Anna.
Sherman was jarenlang actief in verschillende
Curaçaose gebedsgroepen, waaronder 'Mama die
Rosario' (Moeder van de Rozenkrans) in Schiedam. Bij
familie, vrienden en kennissen stond hij bekend om zijn
zachtmoedigheid, hulpvaardigheid en technische
begaafdheid. Wat zijn ogen zagen, maakten zijn handen
moeiteloos.

Herman Lelieveld,
op 7 maart, in de
leeftijd van 95 jaar

Herman was een echte Loosduiner. In 1952 trouwde hij
met Tiny. Samen kregen ze 5 dochters en 1 zoon.
Het gezin stond altijd centraal in zijn leven. Ook zette
hij zich als vrijwilliger in voor de kerk. Samen met Tiny
werd hij op latere leeftijd lid van Deo Sacrum. Ze
zongen graag de oude Gregoriaanse gezangen. In 2014
overleed Tiny. Ruim 7 jaar later is Herman, een gelovig
mens, haar redelijk plotseling achterna gegaan.
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Riny Henkes-de Jong,
op 13 maart, in de
leeftijd van 93 jaar

Samen met haar man, haar zoons en de gezinnen van
haar zusters (Verdel, van Adrichem) vormde Riny in de
jaren ‘70 en ‘80 een belangrijke drijvende kracht in de
Ars. Toen haar man jong overleed ging ze dichter bij
haar zoons wonen. Zeven jaar geleden kwam ze terug
naar Den Haag, waar ze tot corona weer af en toe naar
de Ars kwam. De laatste tijd woonde Riny in Tabitha.
Met haar zwager Aad Verdel deed ze elke week
boodschappen.

Wij bidden voor deze dierbare overledenen en wensen de nabestaanden veel
sterkte toe.
Uit de Pastoor van Ars
Religieuze kunst in de jaren zestig
Een geslaagd voorbeeld van religieuze architectuur zonder noemenswaardige
inbreng van beeldende kunst vinden we ook in Nederland, in Kijkduin…waar Aldo
van Eyck in 1969 de H. Pastoor van Ars kerk voltooide…..Een belangrijk kenmerk
van Van Eycks bouwkunst is het ondervangen of overbruggen van tegenstellingen
als binnen-buiten, hol en bol, dynamisch en statisch, groot en klein. Bovenal is
van Eycks visie op architectuur betrokken op de samenleving, op de mens die zich
als individu en als onderdeel van een groep manifesteert. In de Pastoor van Ars
kerk wist hij dit te realiseren in een afwisseling van gesloten ruimten (de kerk
zelf) en meer publieke ruimten als passages. In Kijkduin is de kerk zelf een soort
crypte, een laag vierkant vertrek, verlicht door koepels in het plafond. De passage
is een doorgang, hoog oprijzend als het schip van een kathedraal, met aan
weerszijden nissen voor kapellen. Is de kerk de plaats voor het collectief, voor het
celebreren van de mis; de doorgang, de Via Sacra, geeft met halfronde nissen aan
weerszijden ruimte aan de geloofsbeleving van het individu, aan rites de passages
als doop en biecht, aan privédevotie, de verering van Maria en heiligen.
Bron: ‘Uit beeld verdwenen’; Wouter Prins, conservator museum Krona, Uden.
Leerhuis pater Vervooren
Op de dinsdagen 5 april en 3 mei, van 14.00 tot 16.00 uur, is er weer Leerhuis,
verzorgd door pater Vervooren.
Bijbelcatechese
Op de donderdagen 7 en 21 april, en 5 en 19 mei, van 11.00 tot 12.00 uur, na
afloop van de wekelijkse viering van 10.00 uur, verzorgt pater Klemens Hayon of
pastor Tom Kouijzer, een catechese bij de evangelielezing van de zondag, volgend
op de betreffende donderdag. U bent van harte welkom!
Kinderwoorddienst
Op zondag 3 april a.s. zijn kinderen tijdens de eucharistieviering met Connection
(10.30 uur) van harte welkom bij de kinderwoorddienst.
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Wandelen voor Vastenactie
Op 17 maart liepen we vanuit de Ars met z’n zessen voor de Vastenactie: diaken
Paul Kuhlmann met Ton, Maria, Hetty, Nico en Ineke. De route ging door Meer en
Bos, circa 5 kilometer. Totaal hebben we dus 30 km voor Vastenactie gelopen.
Wilt u, ook als u niet meeloopt, Vastenactie steunen? Doneer dan een (extra)
bedrag per gelopen kilometer: in de zakjes, de digitale collectebus of door middel
van overschrijving (voor gegevens, zie onder ‘Lopen voor Vastenactie’ in de
rubriek ‘Van het pastoraal team’). Op deze manier heeft onze wandeling dubbel
effect! Zoals pater Hayon het die donderdag tijdens zijn preek verwoordde: ‘Godsdienst zonder mens-dienst bestaat niet’!
Uit de Emmaus
Mooie opbrengst vastensoepmaaltijd
De vastensoepmaaltijd die plaatsvond op zaterdag 19 maart j.l. en goed bezocht
was, heeft € 220,- opgebracht voor Vastenactie. Dank aan de gulle gevers!
Volg de live-uitzending van The Passion en waak mee tijdens de
Nachtwake (Nacht Witte Donderdag op Goede Vrijdag)
Aansluitend op de Witte Donderdag viering op 14 april wordt vanaf 20.30 u
gelegenheid gegeven om op een groot scherm de live-uitzending van The Passion
vanuit Doetinchem te volgen.

In de kapel wordt tijdens de Nachtwake gevolg gegeven aan de vraag van onze
Heer om één uur wakker met Hem te blijven. Een aantal parochianen hebben al
gereageerd op zijn roep. Het voorlopige programma van de Nachtwake is als volgt
samengesteld:
20.15u. - 21.15 u.
leden Emmauskoor met zang, gebed en lezing;
21.15 u. - 22.15 u.
Peter en Yongke aanbidding in stilte, afgewisseld met
zang/gebed
22.15 u. - 01.00 u.
Gebedsgroep Wateringen met zang, gebed;
01.00 u. - 02.00 u.
Bart en Sanne met zang, gebed en lezing;
03.00 u. - 06.00 u
aanbidding in stilte;
06.00 u. - 06.30 u.
Morgengebed.
De Nachtwake wordt afgesloten met een sober
ontbijt.
In verband met de voorbereiding wordt u gevraagd
zich vooraf aan te melden voor deelname aan de
afsluiting met ontbijt (voor de overige onderdelen
van de Nachtwake hoeft dat niet). U kunt dat doen
bij het centraal parochiesecretariaat of het Emmaus
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secretariaat (voor contactgegevens, zie achterzijde van deze Nieuwsbrief).
Ook ligt er een inschrijfformulier achterin de kerk.
Peter The
Paaslunch
Op 2e paasdag (maandag 18 april) organiseren we in de Emmauskerk een
gezellige paaslunch voor parochianen van de hele Parochie de Vier Evangelisten.
De lunch begint om 12.00 uur en duurt tot ± 14.30 uur. Deelname is gratis, na
afloop gaat er een mandje rond voor een vrijwillige bijdrage. Vooraf aanmelden is
wel noodzakelijk vanwege de inkopen. Doe dit zo snel mogelijk en in ieder geval
vóór woensdag 13 april, bij het centraal parochiebureau (voor de
contactgegevens, zie de achterzijde van deze Nieuwsbrief). Het aantal plaatsen is
beperkt.
Voor de lunch kunnen we nog wel wat
helpende handen gebruiken vanaf 9.00
uur tot het eind van de lunch. Bent u
bereid te helpen, graag aanmelden bij
Anja de Bruijn. Hiervoor kunt u mailen
naar paars@ziggo.nl of bellen naar
0657847150
Namens de werkgroep Diaconie
Emmaus-geloofsgemeenschap, Anja de
Bruijn
Koningsdag, woensdag 27 april
Vanwege de coronapandemie zijn diverse sociale activiteiten in en rondom de kerk
niet mogelijk geweest. Het lijkt erop dat we deze moeilijke tijd achter ons kunnen
laten en we zicht hebben dat onze geloofsgemeenschappen de draad weer op
kunnen pakken om weer samen activiteiten te ontplooien.
Uiteraard onder voorbehoud vanwege eventuele
nieuwe coronamaatregelen, organiseren we op
Koningsdag, woensdag 27 april weer gezellige
activiteiten op het kerkplein aan de Leyweg met
diverse kraampjes. Het kraampje met religieuze
artikelen (’t Winkeltje) en de saté en
loempiakraam zullen niet ontbreken. We rekenen
op goed weer, dus we gaan een leuk terras met
tafels en stoeltjes inrichten. De opbrengst van de
verkoop is ten behoeve van onze parochie.
U komt toch ook gezellig langs? Van 10.00 tot
16.00 u bent u van harte welkom!
Peter The
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Uit de Maria van Eik en Duinen
Wat nu?
Het is al weer even geleden, maar half januari zat ik
ermee. Het kerststalletje weer keurig opgeborgen, de
kerstboom weg, nog even de laatste naalden opgeruimd,
maar dan…. Tjonge wat een ‘kerstkaarten’ hebben we
weer gekregen! Wat doen we daar nu mee? Heel veel:
nieuwjaarswensen tot en met. Daarvoor hebben we wel
zelf aanleiding gegeven. Eens per jaar willen we iedereen
die ons lief is nog eens een teken van leven sturen. En
dat blijkt te werken, want van de meeste mensen krijgen
we dan leuke reacties terug. We lezen ze nog eens door
en hangen ze op. Sommige willen we later nog eens
lezen, andere reacties geven aanleiding om nog eens
iemand te bezoeken.
Maar toch, het is een rare
gewoonte. Waarom doen we dat eigenlijk, eens per
jaar en dan nog wel rond nieuwjaar? Veel heil en
zegen? Gelukkig Nieuwjaar! Beste wensen? Zalig
Nieuwjaar? Het kerkelijk jaar is rond die tijd al een
maand oud, want dat begint meestal eind
november. Dan is 1 januari vrij laat..
Bij mij ‘op zolder’ (maar wij hebben een plat dak)
ligt een oud album met allemaal wenskaarten van
ver voor de oorlog. Ik weet niet goed wat ik ermee
moet, maar af en toe kijk ik er nog eens in. Ook in
die tijd werden veel kaarten rond het einde van het
jaar verstuurd, veelal met mooie wensen, vaak iets
devoter dan nu. Maar in dat album zitten ook andere
kaarten, verstuurd bij speciale gelegenheden, vooral
verjaardagen.
Steeds weer blijken
van meeleven en
goede wensen.
Misschien omdat de
telefoon in die tijd nog niet voor iedereen
beschikbaar was, in ieder geval nog geen gewoon
gebruiksvoorwerp. Maar mensen wilden wel graag
aandacht voor elkaar. Ook al was je ver weg, klein
en groot stuurde elkaar een levensteken.
Straks is het Pasen, het grootste feest in ons
kerkelijk leven. Hoewel we de Verrijzenis van de
Heer vieren; ondanks dat grote feest zie je
nauwelijks meer dat mensen elkaar schrijven met
Pasen, dat ze elkaar met een kaartje Zalig Pasen
wensen. Dat ze bij dat feest een beetje extra
aandacht voor elkaar hebben, het grote nieuws
delen. Heel anders dan de vrouwen bij het graf of
de leerlingen. Post was er niet, dus ze liepen,
renden misschien wel, naar de anderen om het
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nieuws met eigen ogen te aanschouwen, of om belangrijke gebeurtenissen aan
elkaar te melden. Het grote nieuws dat de engelen brachten aan de herders en
alle volkeren wordt opeens groot nieuws van de Verrijzenis, dat de mensen aan
elkaar doorgeven. Dat was de missie van de apostelen en de eerste gelovigen.
Laten wij hun voorbeeld volgen en er ook onze missie van maken. Er is groot
nieuws voor alle mensen; laten we het delen. De Heer is waarlijk opgestaan! Zalig
Pasen!
Gerard van Dijk
Warm breiwerk
Blij verrast was ik vanmorgen met een
zending breiwerken. Natuurlijk moest ik even
kijken en zag ik een grote stapel prachtige
kindertruien. Warm, gevarieerd en kleurrijk.
Geweldige gebreide dekens, heel groot, mooi
en dik, dus superwarm.
Samen met nóg twee tassen gebreide dekens
die ik klaar had staan voor Bangladesh, heb
ik het gelijk bezorgd op het afleveradres. De
verwarmende goederen zullen naar Hongarije
worden gebracht en daar ten goede komen
aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Een verwarmend lichtje in deze moeilijke tijden
voor de gevluchte en ontheemde mensen.
Er zaten wel nog twee grote spelden in een deken, die heb ik er maar uitgehaald.
Heel veel dank dames!! Groetjes Ria Schmitz
Vrijwilligers gezocht
Nu bijna alle beperkingen rond corona zijn opgeheven, drinken we ook weer koffie
na de viering op zondag in de zaal van de pastorie. Het groep(je) vrijwilligers dat
de koffie verzorgt is echter niet groot. Wie wil de groep komen versterken en
eenmaal in de vier, vijf weken koffie zetten en inschenken? Het is gezellig om te
doen en niet zo zwaar. Mogen we op u rekenen? Meldt u zich dan bij het
secretariaat of bij ondergetekende.
En ook willen we weer gaan collecteren tijdens de vieringen. Maar ook aan
collectanten is een tekort. Vindt u dat leuk om te gaan doen, meldt u zich dan ook
bij het secretariaat of bij ondergetekende.
Wil van der Lans
Palmzondag
Zie deze groene takjes.
Groen is de kleur van het leven.
De winter met zijn stormen en kou
hebben het niet kunnen winnen
van deze takjes.
Ze zijn groen gebleven.
Ze zijn in leven gebleven.
We delen de takjes van hoop uit
en dit is meer dan
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zomaar een aardigheid.
Het is niet bedoeld als relikwie,
ook niet als middel
om ongeluk af te weren
of geluk aan te trekken.
Zo'n takje is een teken
van wat ik en u kunnen zijn:
Iemand die leven geeft rond zich.

Als ook u eraan mee wil werken
dat mensen rond u er niet onderdoor
gaan,
maar er overheen komen,
neem dan zo'n takje aan
en geef het een plaats in uw huis.
Anonymus.

4 mei herdenking: Requiem van Fauré
Op 4 mei herdenken we in Nederland om 20.00 uur de
slachtoffers die gevallen zijn sinds de Tweede
Wereldoorlog. Een herdenking die met de huidige
situatie in Oekraïne weer bijzonder actueel is.
Voorafgaand aan deze herdenking is er in de Maria van
Eik en Duinen om 19.00 uur een oecumenische
samenkomst met muzikaal programma. Aan het begin
van de samenkomst staan we in het bijzonder stil bij
de oorlog en de slachtoffers in Oekraïne. De Cantorij
van de Vier Evangelisten brengt dan een nieuwe
compositie van John Rutter, getiteld ‘a ukrainian
prayer’, ten gehore. Vervolgens zingt de Cantorij het
Requiem van Fauré. Fauré componeerde zijn requiem oorspronkelijk voor zijn
kerk-muzikale praktijk in de Madeleine-kerk in Parijs, maar inmiddels is het werk
uitgegroeid tot één van de meest geliefde klassieke composities. Fauré’s Requiem
staat bekend om zijn toegankelijkheid en zijn etherische en troostrijke klanken.
Het is een compositie waarin het licht centraal staat. De Cantorij kijkt er erg naar
uit om dit prachtige werk voor u te mogen zingen en nodigt iedereen van harte uit
om samen met ons zich voor te bereiden op de aansluitende herdenking.
Gezamenlijk lopen we dan naar het monument aan de Bram Froststraat waar
leden van de werkgroep Oecumene Loosduinen namens de Abdijkerk en
geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen een krans zullen leggen.
Dankbetuiging
Met dit bericht wil de familie Groenewegen alle betrokken parochianen, vrienden
en kennissen haar dank betuigen voor hun blijken van medeleven bij het
overlijden van pastoor Jacques Groenewegen. Hij was voor velen een goede
priester met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Jacques zal als goede
vriend in de gedachten van ons allen voortleven.
Louis Groenewegen
Uit de Titus Brandsma
Aan tafel….
In het kader van het 100-jarig bestaan van de H. Familiekerk heeft Gerard van
Dijk onderstaand artikel geschreven over de mooie communiebanken in onze
kerk.
De eucharistie is de maaltijd van de Heer bij uitstek. Daaraan willen we allemaal
graag deelnemen. Wij vieren dan opnieuw wat Jezus deed bij het Laatste
Avondmaal, zoals wij op Witte Donderdag bij uitstek gedenken. Aan die maaltijd
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kan iedereen die gedoopt is deelnemen. Maar ja geen tafel is groot genoeg om
alle mensen tegelijk te ontvangen. Dat kon ook vroeger niet. Daarom waren er
voorin de kerk communiebanken, zodat iedereen eerbiedig kon deelnemen aan de
maaltijd. De communiebanken waren rijk versierd, maar er hing een kleed over,
want er mocht geen kruimel verloren gaan. Daardoor bleef het stil gebed
verborgen, dat in de communiebanken was opgenomen. Dat stil gebed is een
mooie gedachte voor wie heeft aangezeten aan de tafel van de Heer en terugkeert
naar zijn plaats in de bank. De communiebanken in de Familiekerk tonen namelijk
enkele herten, springend en dansend rond en naar een bron. Heel gestileerd is er
een tekst te lezen; wijlen pastoor Groenewegen hielp bij de vertaling en de
duiding van die tekst.
Sicut cervus ad fontem aquae junc saliet sicut cervus claudus
‘Zoals een hert reikhalst naar de waterbron, danst nu de lamme als een hert.’
De eerste tekst, ‘Sicut cervus ad fontem aquae’, is het eerste deel van psalm 42
vers 2. In vertaling: Zoals een hert reikhalst naar de bron van water. De Bron van
water is God, de Heer, die we mogen ontmoeten, hoe dan ook, in en door de
doop, in de eucharistie, in ons bidden.
Het vervolg van de
tekst moet worden
begrepen in het
licht van de
verrezen Heer
Jezus. Het is
tevens een
verwijzing naar
Jesaja
35,6 (Verlamden
zullen springen als
herten.. ) én
Handelingen 3,8
(De lamme sprong
op, ging staan en
begon te lopen.
Daarna ging hij
met hen de tempel
in, lopend,
springend en God
lovend).
Bij de
aanpassingen aan
de kerk zijn de
communiebanken
verplaatst en ze
staan nu rond het priesterkoor. De boodschap is onveranderd. Deelname aan de
Tafel van de Heer brengt ons naar de Bron en schenkt licht in ons leven. Wij loven
en prijzen Hem.

23

Creatief voor Oekraïne
In tijden van crisis, oorlog en geweld laten mensen vaak hun creativiteit gelden,
op allerlei gebied. Zo is inmiddels vaker gebleken. Ook in de geloofsgemeenschap
Titus Brandsma zitten mensen bepaald niet stil en proberen hun kunstzinnige
steentjes bij te dragen. Suzan Koningverander zette haar talenten in en ontwierp
meerdere buttons en onderzetters (zie foto’s), die zij te koop aanbiedt voor € 5,per stuk. Indien ook u de vluchtelingen vanuit Oekraïne een warm hart toedraagt
en u had toch al de intentie om financiële steun te bieden, kunt u dit kenbaar
maken door uw bestelling via een e-mailbericht aan Suzan door te geven:
skoningverander@hotmail.com. Suzan neemt vervolgens graag contact met u op.

Zeg het met bloemen
Een roos symboliseert de naastenliefde.
Een viooltje symboliseert de nederigheid.
Een zonnebloem symboliseert de gehoorzaamheid.
De gentiaan symboliseert de boete en versterving.
De korenaren symboliseren het
regelmatig te communie gaan.
De lelie verwijst naar de mooie
deugd, waarvan geschreven staat:
zij zijn als engelen in de hemel,
namelijk de zuiverheid.
De strobloem symboliseert
een bundeling van al die deugden,
die altijd moeten voortduren,
namelijk:
het doorzettingsvermogen.
Een parochiaan
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Oecumenische vastenmaaltijd ten bate van Oekraïne
Tijdens de eerste oecumenische vastenmaaltijd in de Bergkerk heeft men
gecollecteerd voor Oekraïne. Het opgehaalde bedrag is verdubbeld door de
Diaconie van de Bergkerk gemeente. De volgende oecumenische vastenmaaltijd
vindt plaats in de Titus Brandsma, op zondag 5 april na de viering. Ook dan zal
worden gecollecteerd en het opgehaalde bedrag verdubbeld. Mogen wij op u
rekenen? Wel graag vooraf aanmelden bij het secretariaat van de Titus (voor
contactgegevens, zie achterzijde van deze Nieuwsbrief).
Pastoraatsgroep Titus Brandsma

Activiteiten in relatie met onze parochie
Avond van de Martelaren 8 april Amsterdam
Kerk in Nood vraag het hele jaar aandacht voor moedige mensen die om hun
(christelijke) geloof bedreigd of zelfs vermoord worden. India is een van de landen
waar de situatie verslechtert. Op 8 april vindt om 19.00 uur in de Nicolaasbasiliek
in Amsterdam de jaarlijkse Avond van de Martelaren plaats met eucharistieviering
en aansluitend een kruisweg met getuigenissen. Bid U mee via de livestream of
door uw aanwezigheid in de basiliek?!! Nadere informatie op www.kerkinnood.nl.
Reis naar heiligverklaring Titus Brandsma in Rome
Waarschijnlijk is u al bekend dat de Nederlandse karmeliet Titus Brandsma
op zondag 15 mei heilig wordt verklaard. Het Huis voor de Pelgrim biedt in
samenwerking met de bisdommen van ’s-Hertogenbosch en GroningenLeeuwarden twee reismogelijkheden naar Rome aan voor iedereen die de
plechtigheid wil bijwonen: vrijdag 13 t/m maandag 16 mei of zaterdag 14 t/m
dinsdag 17 mei. Zeer waarschijnlijk vindt de viering van de heiligverklaring op
zondag 15 mei op het Sint-Pietersplein of anders in de Sint-Pieter plaats. Naast
Titus Brandsma worden er nog negen religieuzen heilig verklaard. Zondagmiddag
is er gelegenheid om u te verdiepen in de antieke geschiedenis van de stad met
een wandeling langs het Colosseum en het Forum Romanum.
Deze reis naar de heiligverklaring
van Titus Brandsma in Rome staat
open voor alle belangstellenden uit
heel Nederland. Gezien het
programma waarin veel gelopen
wordt, wordt van de deelnemers
verwacht dat ze een goede conditie
hebben (meer dan één uur in een
normaal tempo zelfstandig kunnen
lopen, geen moeite hebben met
traplopen, etc.) Vanwege de korte
voorbereidingstijd is er maar een
beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Aarzel dus niet lang
en meld u snel aan. Voor meer informatie en aanmelden, zie
https://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/heiligverklaring-titus-brandsma
In de Nieuwsbrief van mei zullen we meer aandacht besteden aan de persoon
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Titus Brandsma en de aanleiding van zijn heiligverklaring. Ook zullen we u dan
informeren over eventuele activiteiten in onze parochie in dit kader.
Ga je ook mee op zomerkamp? Beleef een onvergetelijke week!
De zomerkampen van het bisdom Rotterdam
staan open voor iedereen tussen de 8 en 17
jaar uit de parochies van het bisdom. Ook
vrienden en vriendinnen die je niet van de
kerk kent, zijn welkom. In 2021 namen,
ondanks de coronamaatregelen die toen nog
van kracht waren, in totaal 75 kinderen,
tieners en jongeren deel aan de
zomerkampen. Dit jaar hebben we hopelijk
niets meer met coronamaatregelen te maken
en hopen we dat er nog meer deelnemers
zijn.
Het thema van de Zomerkampen 2022 is: ‘Ik
ga op reis en ik neem mee…’ Dit thema is
ontleend aan het boek Tobit uit het Oude
Testament. Daarin stuurt Tobit zijn zoon
Tobias met een bijzonder doel op reis.
Tijdens de week van het zomerkamp volgen
de deelnemers elke dag Tobit, zijn vrouw Anne en hun zoon Tobias in dit
reisverhaal. Bij de dagopening en de dagsluiting zal telkens, toegespitst op de
leeftijd van de kinderen, gesproken worden over wat dit verhaal met ons geloof en
eigen leven te maken heeft. Elke dag worden buiten spellen en activiteiten
gedaan. Eén dagdeel komt de bisschop op bezoek en viert hij met de kampgroep
de eucharistie. Ook staat één dag in het teken van een bijzonder uitje, een
attractie of andere extra leuke, spannende en/of sportieve activiteit.
Kinderen, tieners en jongeren die de eerste week van de basisschoolvakantie (10
tot en met 16 juli) niet op vakantie zijn of ander kamp hebben, ga gezellig mee op
zomerkamp! Als het budget een rol speelt om niet mee te kunnen gaan, dan is
daar zeker een mouw aan te passen. Neem daarvoor contact op met diaken Jos
van Adrichem: diaken.josvanadrichem@p4ev.nl.
Lees meer over de zomerkampen en meld je aan op
https://www.bisdomrotterdam.nl/voor-parochies/jongeren/zomerkampen
WJD@Home
Ben jij tussen de 15 en 30 jaar en is je agenda leeg in het weekend van 29 april
tot en met 1 mei? Meld je dan voor 15 april 2022 aan
bij jongeren@rkdenhaag.nl.
De Haagse parochies Maria Sterre der Zee en de Vier
Evangelisten organiseren samen speciaal voor jongeren
in Den Haag en omgeving dit weekend naar
WJD@Home op Ameland. In dit weekend ontmoet je
jongeren uit alle streken van Nederland maar we willen
er graag heen met een groep(je) uit Den Haag.
De kosten voor het weekend bedragen € 85,--. Mocht dit
te duur voor je zijn, neem dan contact op
met jongeren@rkdenhaag.nl .
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Tijdens het WJD@Home weekend worden er verschillende inhoudelijke en
creatieve workshops gegeven. Ook vinden geloofsgesprekken plaats en wordt de
eucharistieviering gevierd met een bisschop als hoofdcelebrant. Maar het weekend
is vooral om nieuwe vrienden te maken. Alle informatie is te lezen op de flyer, te
vinden op de website https://jongkatholiek.nl/.
Tweedaagse- openingsbedevaart naar Kevelaer op 30 april en 1 mei
Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, troosteres der
bedroefden, biedt een ieder vertroosting, kracht en
energie. We komen bij ‘Moeder Thuis’, een plek die
heel bijzonder is voor velen. Het samen op
bedevaart gaan naar deze bijzondere plaats is een
mooie manier om samen het geloof te beleven en er
voor elkaar te zijn.
Dit jaar zullen we weer op bedevaart gaan. Heel
vertrouwd en wat hebben we het gemist. Daarom
beginnen we met de openingsbedevaart in Kevelaer.
Op zaterdag 30 april rijden we met een touringcar
langs verschillende opstapplaatsen, we drinken
koffie onderweg en tegen de middag komen we aan
in Kevelaer. Na het inchecken in het hotel is er
gelegenheid om te lunchen en wat rond te kijken.
Er is een rondleiding langs bijzondere plekken in
Kevelaer.
Op zondag 1 mei begeeft een kleurrijke processie
zich naar de hoofdingang van de Basiliek. Daar wordt traditioneel met 3 tikken op
de deur de opening van het bedevaartseizoen hoorbaar en zichtbaar. Bijzonder
om dit mee te maken!
Nadere informatie vindt u in de folder op de website www.bedevaart.nl. Daar is
ook een link naar het online aanmeldingsformulier te vinden.
Meer informatie bij Ineke Huitema-Versteeg, secretaris Haagse Bedevaarten,
te bereiken via dehaagsebedevaarten@gmail.com of telefoon 010-4149577.

Activiteitenagenda deze maand
Nog even alle in deze maand geplande en in deze Nieuwsbrief opgenomen
activiteiten op een rijtje. De nummers in de laatste kolom zijn de paginanummers
van deze Nieuwsbrief waar de beschrijving van de activiteit te vinden is.
Datum/tijd
vr. 1 apr. 13.30 u
vr. 1 apr. 15.00 u
zo. 3 apr. 12.00 u
di. 5 apr. 14.00 u
di. 5 apr. 19.30 u
wo. 6 apr. 14.00 u

Activiteit
Oecumenisch vredesgebed
Kruiswegmeditatie
Oec. vasten-soepmaaltijd
Leerhuis pater Vervooren
Oec. gespreksgroep
Palmpaasstokken maken

do. 7 apr. 11.00 u
vrij. 8 apr. 15.00 u
vrij. 8 apr. 19.00 u
do. 21 apr. 11.00 u
do. 21 apr. 18.00 u

Bijbelcatechese
Kruiswegmeditatie
Avond van de martelaren
Bijbelcatechese
Bijbellezen Lectio Divina
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Locatie
Emmaus
Emmaus
Titus
P.v.Ars
Bergkerk
Emmaus,
MvED
PvArs
Emmaus
Amsterdam
PvArs
MvED

Pag.
mrt*
mrt
mrt
17
mrt
5
16
mrt
24
16
11

wo. 27 apr. 10.00-16.00 u
do. 28 apr. 19.30 u
vrij.29 apr. 16.00 u
vrij. 29 apr.- zo.1 mei
za. 30 apr.- zo.1 mei
di. 3 mei 14.00 u
wo. 4 mei 19.00 u
do. 5 mei 11.00 u

Activiteiten Koningsdag
Avond over synodaal proces
Maaltijd verzorgen bij
Straatpastoraat
WJD@home
Openingsbedevaart Kevelaer
Leerhuis pater Vervooren
Requiem van Fauré,
4-meiherdenking
Bijbelcatechese

Emmaus
MvED
Stadsklooster
Westeinde
Ameland
Kevelaer
PvArs
MvED

18
10
11

PvArs

16

24
26
17
21

*mrt wil zeggen: beschrijving staat in de Nieuwsbrief van maart 2022.
Verspreiding Nieuwsbrief
Regelmatig krijgt het CPS vragen over de verspreiding van de Nieuwsbrief, niet
ontvangen Nieuwsbrieven of dubbel ontvangen nieuwsbrieven. Hieronder een
overzicht hoe de verspreiding vanuit het CPS geregeld is.
Digitale verspreiding:
Ieder die zich opgeeft of opgegeven heeft voor de digitale Nieuwsbrief krijgt deze
één keer per maand toegestuurd.
Papieren versie:
Een papieren versie van de Nieuwsbrief is beschikbaar in de kerk.
Eén keer per kwartaal wordt een papieren versie, vaak met een bijzonder thema,
bij u thuisbezorgd.
Mocht u de Nieuwsbrief digitaal willen ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar
het volgende mailadres: cps@p4ev.nl
Sommigen van u ontvangen de Nieuwsbrief dubbel. Dat is met het huidige
systeem helaas niet op te vangen. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Delen van ervaringen en opmerkelijke dingen in deze tijd
In deze tijd dat we elkaar minder dan anders ontmoeten, wordt het zeer
gewaardeerd als we iets van elkaar vernemen. Misschien wilt u ook uw verhaal,
dat u anders tijdens de koffie na de viering zou vertellen, heel graag met de lezers
van de Nieuwsbrief delen. Misschien heeft u interesse in het interview van ‘In de
kijker’ of kent u iemand die ‘geknipt’ is voor deze rubriek. Uw nieuwsbriefcorrespondent verneemt het graag van u. Ook op- of aanmerkingen en nieuwe
ideeën voor de Nieuwsbrief kunt u bij hem of haar aangeven. De correspondenten
zijn:
Wil van der Lans voor MvED (chrisenwilvanderlans@ziggo.nl),
Ineke Giezeman voor de PvArs (I.Giezeman@hetnet.nl),
Loek Ruijters voor de Titus (eller@ziggo.nl),
en Peter The voor de Emmaus (peter.the@geodww.nl).
Kopij volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief is de Nieuwsbrief van mei 2022.
Dit is weer een digitale editie. Kopij kunt u uiterlijk 18 april 2022 aanleveren bij
uw nieuwsbriefcorrespondent. Alvast hartelijk dank!
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Wilt u de parochie steunen
Wanneer u de parochie financieel wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken aan
de geloofsgemeenschap waar u zich het meeste mee verbonden voelt. Hiervoor
kunt u gebruik maken van één van de onderstaande rekeningnummers.
NL90INGB0000114800 t.n.v Parochie de Vier Evangelisten,
bijdrage Maria van Eik en Duinen
NL58INGB0002395749 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten,
bijdrage Pastoor van Ars
NL54INGB0000558447 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten,
wijkkerk Emmaus
NL83INGB0003259860 t.n.v. Kerkbijdrage Titus Brandsma
Wanneer u geen bijzondere band heeft met één van de geloofsgemeenschappen,
en de parochie toch financieel wilt steunen, kunt u gebruik maken van dit
rekeningnummer: NL62RABO0106974904 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten
Wij danken u hartelijk voor uw financiële steun!

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

Geloofsgemeenschap
H. Pastoor van Ars
Aaltje Noordewierstraat 4
2551 GA Den Haag
070 3257269
(ma t/m vrij 10.00 – 20.00 u.)
pastoorvanars@p4ev.nl

Geloofsgemeenschap
Titus Brandsma
Kamperfoeliestraat 279
2563 KH Den Haag
070 3255675
(ma,wo,vrij 9.30 – 12.00 u.)
titusbrandsma@p4ev.nl
’t Praethuys,
ingang Verlengde
2e Braamstraat
2563TZ Den Haag

Geloofsgemeenschap
Maria van Eik en Duinen
Loosduinse Hoofdstraat 6
2552 AJ Den Haag
070 3979413
(ma t/m vrij 10.00 -12.00 u.)
mariavaneikenduinen@p4ev.nl

Geloofsgemeenschap
Emmaus
Leyweg 930
2545 GV Den Haag
070 3665562 (do,vrij
10.00 -12.00 u.)
emmaus@p4ev.nl

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

