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Van de redactie
Op de voorkant van dit nummer van Stella Maris prijkt een afbeelding van een
hongerdoek uit India gemaakt door Jyoti Sahi, schilder en theoloog.
Een hongerdoek werd vroeger opgehangen om in de vastentijd het altaar waar
de viering van de eucharistie plaatsvond aan het oog te onttrekken. Aanvan-
kelijk waren het eenvoudige linnen doeken. Later werden ze beschilderd met
voorstellingen van het leven, lijden en sterven van Jezus. Omdat de doeken
tijdens de vastentijd werden opgehangen kregen ze de naam ‘hongerdoeken’.
 
Op deze hongerdoek staat Christus in het midden, als de verbinding tussen God
en de mensen. Zijn handen zijn geopend als schalen om te geven en te ontvan-
gen. Mozes zit rechts naar Christus in een lotushouding. Het geraamte verwijst
naar Adam door wie de zonde in de wereld kwam. De Samaritaanse vrouw
draagt het blauwe kleed van de kasteloze in India. De vrouw giet een kruik
water uit over de dorstende aarde. Links van Christus knielt Maria, de zus van
Lazarus. Zij wordt afgebeeld als een traan.
 
Op 1 maart is het Aswoensdag en begint de Veertigdagentijd, een periode van
vasten en bezinning. In verschillende artikelen staat wij stil bij deze periode.
Hoe vullen vrijwilligers deze tijd in? Voor welk project van de Vastenactie gaan
wij ons als parochie Maria Sterre der Zee inzetten? En hoe geven andere gelo-
vige tradities vorm aan een vastenperiode? Genoeg onderwerpen die ons aan
het denken zetten.
 
De redactie wenst u een goede en inspirerende Veertigdagentijd toe.
 
Monique Meeussen
 
 

Advertenties
Met een advertentie in Stella Maris bereikt u ruim 6500 lezers in de regio
Haaglanden tegen aantrekkelijke tarieven.
 
Als u wilt adverteren in het parochiemagazine,  kunt u contact opnemen met
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Een pastoraal woord
 
Allereerst wens ik u nog
een gelukkig Nieuwjaar
2017. Met ingang van
dit jaar is onze parochie
Maria Sterre der Zee
twee jaar actief bezig
om het nieuwe idee
van gemeenschap van
gemeenschappen in de
praktijk te realiseren. Zowel de pastorale beroepskrachten
die werkzaam zijn in deze parochie als de bestuurders en
de pastoraatgroepen van de gemeenschappen hebben
door veel initiatieven en door nauwe samenwerking laten
zien dat de visie en missie van de parochie “spiritueel en
solidair” vruchtbaar zijn voor de geloofsontwikkeling van
mensen die leven en wonen in deze moderne maatschap-
pij. Natuurlijk, door de inzet van alle vrijwilligers en van u
allen, die met hart en ziel de kerk komen bezoeken of
misschien buiten de kerk staan, hebben veel parochianen
deelgenomen om de opbouw van de kerk van Christus in
Den Haag Noord in stand te houden. Daarvoor wil ik u allen
van harte bedanken.
 
In een terugblik op de afgelopen twee jaar blijkt dat er veel
activiteiten werden ondernomen in de geloofsgemeen-
schappen waar mensen samen de kerk komen bezoeken.
Dit zijn de tekenen van hoop voor de toekomst van de kerk.
Daarentegen lopen bepaalde pastorale diensten en het
onderhoud van de kerken nog steeds moeizaam. De vita-
liteit van de geloofsgemeenschappen moet bevorderd
worden en een nieuwe aanpak van de pastorale diensten
is noodzakelijk vanwege de grote afstand tussen de herder
en de schapen.
 
Een evaluatiegesprek met alle belangstellenden van de
kerk zoals de pastorale beroepskrachen, parochiebestuur
en pastoraatgroepen bracht ons tot de conclusie dat pas-
torale nabijheid noodzakelijk is.(Pastoor Langerhuizen
heeft hierover geschreven in een bijdrage op bladzijde 4)
Een of twee pastores moeten beschikbaar zijn voor elke
geloofsgemeenschap. Op deze manier hopen we dat de
vitaliteit van de geloofsgemeenschap beter ontwikkeld en
de vragen van velen beantwoord kunnen worden. Ik hoop
dat dit ook goed nieuws is voor u en voor allen die met hart
en ziel het geloof willen beleven en in contact durven te
komen met de parochie Maria Sterre der Zee Den Haag.
 
Dat het licht van Christus ons leven verlichte vooral in de
donkere dagen van het leven. 
 
Pater Yan Asa svd
 

Ons geloof

1 oriëntatie op Christus in de beproeving
2 visioen van de hemel voor ons op aard
3 bronnen van levend water
4 ogen openen voor vergeving en bevrijding
5 het geloof in het eeuwig leven als inspiratie voor ons

leven  van vandaag

 
In de St. Jacobus geloofsgemeenschap bereiden parochia-
nen zich voor op het Paasmysterie door zes weken lang
zich te bezinnen op het geloof. Anders dan andere jaren
zullen de avonden op maandagvond worden gehouden
(dat heeft te maken met de beschikbaarheid van leden van
het pastoraal team). Alle parochianen zijn welkom bij deze
geloofsvorming ter verdieping van het persoonlijk geloven
in voorbereiding op Pasen. De reeks bijeenkomsten begint
op maandag 6 maart en wordt in een wekelijkse frequen-
tie georganiseerd.
 
Het zijn de centrale thema’s van de vasten die aan de hand
van klassieke devotieprenten worden toegelicht. Ook de
zondagslezingen worden hierbij gebruikt (het A jaar geeft
gelegenheid om deze voorbereiding aan te grijpen als een
aanloop naar een vernieuwing van de doopbeloften in de
Paasnacht.) De thema’s zijn:
 

 
 

Ook voor de dagelijkse meditatie worden teksten
aangereikt
 
De laatste avond (10 april, Goede Week) is de avond van
barmhartigheid met een boeteviering en gelegenheid om
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. De
leiding is in handen van de pastores van der Helm, Riva-
deneira Aldás en de broeders van Sint Jan. De avonden
beginnen vanaf maandag 6 maart om 20:00 uur en vinden
plaats in de Maria ten Hove zaal (Willemstraat 60A). Ze
worden besloten met de Completen in de kerk.
 
Graag van te voren aanmelden: parochiesecretariaat@rk-
denhaag.nl of jacobus@rkdenhaag.nl
 
Pastoraal team
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Bezuidenhout
Herdenking bombardement 
 
Op zondag 5 maart vindt in het bBe-
zuidenhout de jaarlijkse herdenking
plaats van het bombardement door
Engelse bommenwerpers op 3 maart
1945. De Engelse piloten hadden het
gemunt op de V1 en V2-raketinstalla-
ties van de Duitse bezetter in het
Haagse Bos, maar de bommen kwa-
men verkeerd terecht: met fatale ge-
volgen. Het was een verschrikkelijke
ramp: er waren ruim 500 dodelijke
slachtoffers te betreuren, er waren
duizenden gewonden, honderden
vermisten en veel wijkbewoners wer-
den in één klap dakloos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe lang geleden deze gebeurtenis
ook lijkt te zijn: voor degenen die het
hebben meegemaakt lijkt het nog
alsof het gisteren gebeurd is. Het is
absoluut een trauma in de geschiede-
nis van onze stad.
De Stichting 3 maart 1945 organiseert
daarom een jaarlijkse herdenking om
12.00 uur bij het standbeeld van Juli-
ana van Stolberg (Juliana van Stol-
berglaan, hoek Koningin Marialaan),
onder meer in samenwerking met de
gemeentebesturen van Den Haag,
Voorburg-Leidschendam en Wasse-
naar, de Britse ambassade, de brand-
weer, wijkorganisaties, scholen en
kerken in het Bezuidenhout.
 
Voorafgaande aan deze herdenking is
er een oecumenische kerkdienst in de
Christus Triumfatorkerk (Laan van
Nieuw Oost-Indië). Deze begint om
10.00 uur. Ook het pastoraal team zal
vertegenwoordigd zijn bij deze her-
denkingsdienst.
 
Jan Eijken, pastoraal werker

Studieverlof
In de maanden januari t/m april heeft
Jan Eijken een studieverlof: hij is dan
gedetacheerd aan het Nijmeegs Insti-
tuut voor Missiewetenschappen (Rad-
bouduniversiteit), waar hij spoedig
zijn proefschrift over interculturele
kerkopbouw hoopt af te ronden.
 
Op de zondagen tijdens deze periode
is hij echter gewoon (mede-)voorgan-
ger in de kerken van de parochie Maria
Sterre der Zee.
 

Nabijheid
Vervolg op: Pastorale nabijheid
 
In het vorige nummer van Stella Maris (blz. 5) heb ik u geschreven over veran-
deringen in pastorale nabijheid - vanuit het pastoraal team - voor de geloofs-
gemeenschappen van onze parochie. Een concrete invulling (wie/waar) was
hiermee nog niet gegeven. Daarom wil ik u via deze weg nader informeren. Het
pastoraal team staat onder leiding van de pastoor, die voor alles eindverant-
woordelijkheid heeft en daarop ook altijd aanspreekbaar is. In de dagelijkse
praktijk is het pastoraal team gezamenlijk herder, en we werken op basis van
portefeuilleverdeling. Dat is u allemaal (hopelijk) bekend.
 
Omdat het pastoraal team meer worteling wil krijgen in onze geloofsgemeen-
schappen - en daar is ook vraag naar - werken we vanaf 1 januari jl. met twee
‘pastoraal aanspreekbaren’ per geloofsgemeenschap. Hun rol is met name is
de ondersteuning van de plaatselijke pastoraatgroep. Daarnaast willen we dat
de pastoraal aanspreekbaren zorgen voor verbinding in de geloofsgemeen-
schap. Maar ook dat de plaatselijke geloofsgemeenschap zich verbonden weet
met de gehele parochie Maria Sterre der Zee.
 
De verdeling van portefeuilles zorgt ervoor dat de pastoraal aanspreekbaren
ook in andere gemeenschappen blijven komen en voor de hele parochie
zichtbaar blijven. Ook liturgisch zal deze opzet (in beperkte mate) zichtbaar
zijn; de priesterlijke bediening is voor iedere geloofsgemeenschap gegaran-
deerd. De verdeling ‘Pastorale nabijheid’ is als volgt gemaakt
 
H. Agnes Pastor J. Rivadeneira Aldás en pastoraal werker J. Eijken
H. Antonius Abt Pastoor D. Langerhuizen en pastoraal werkster M. Witteman
H. Driekoningen Pastor Y. Asa en pastoraal werker J. Eijken
H. Ignatius Pastoraal werkster M. Witteman en diaken R. van Berkel
H. Jacobus Pastor A. van der Helm en pastor J. Rivadeneira Aldás
H. Willibrord Diaken R. van Berkel en pastoor D. Langerhuizen
 
Dolf Langerhuizen, pastoor parochie Maria Sterre der Zee
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Eerste Communie
 
In onze parochie zijn de voorbereidingen op de Eerste
Communie en het Vormsel in volle gang.
De communicantjes zijn rond december gestart met de
kennismakingsbijeenkomst, de vormelingen zijn al wat
langer onderweg.Rond de voorbereiding zijn er enkele
bijeenkomsten voor ouders en ouders en kinderen

De Eerste Communie wordt in onze
parochie voorbereid bij alle zes
geloofsgemeenschappen. Zo’n 90
kinderen en hun begeleiders zijn
inmiddels gestart met de voorbe-
reiding. Zij doen dit aan de hand
van het werkboek “Blijf dit doen”.
Dat alle kinderen met het zelfde
boek werken, betekent niet dat de voorbereiding overal
precies hetzelfde verloopt. Bij elke groep wordt de voor-
bereiding aangepast aan wat lokaal gebruikelijk en wense-
lijk is. Zo is op de ene plaats de voorbereiding opgenomen
in het bredere aanbod voor kinderen en gezinnen en is de
voorbereiding op andere plaatsen gericht op de commu-
nicantjes en hun ouders, met meer of minder activiteiten
er omheen.De kinderen worden voorbereid door een
werkgroep van ouders, vrijwilligers en een pastor.
Het is niet altijd gemakkelijk om voldoende begeleiders te
vinden, maar wij zijn blij dat dit voor dit jaar gelukt is. Ook
in de Driekoningen, waar na het vertrek van Sylvia Maen-
hout een groot gat viel, is het gelukt om een werkgroep
samen te stellen.
 
Wij zijn erg blij dat ook de vervanging van pastoraal werker
Jan Eijken, die een aantal maanden wegens studieverlof
afwezig zal zijn, goed geregeld is voor de voorbereiding van
de kinderen in de Antonius Abt.
De Eerste Communievieringen vinden plaats vanaf Pasen
tot en met juni.
U hoort hier zeker nog meer over!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vormsel
 
De 25 vormelingen zijn met hun begeleiders al in oktober
gestart met de voorbereiding.
Deze voorbereiding vindt niet plaats binnen elke geloofs-
gemeenschap maar op twee locaties. Dat zijn dit jaar de
Jacobus en de Willibrord.

Bij de vormelingen van de Jacobus sluiten de vormelingen
van de Driekoningen aan en bij de
groep in de Willibrord zijn dit de
vormelingen van de Ignatius.
De vormelingen worden voorbe-
reid aan de hand van “ In vuur en
vlam” en evenals bij de voorberei-
ding van de communicantjes,
wordt ook de Vormselvoorberei-
ding aangepast aan wat men plaat-
selijk gewend is en wenselijk vindt.
 
Evenals vorig jaar is er gekozen voor één Vormselviering.
Deze viering vindt al snel plaats, namelijk op zondag 19
februari in de kerk van de H. Antonius Abt.
Wij zijn blij dat mgr. Van den Hende bereid is gevonden
om in de Vormselviering voor te gaan. Verder gaat in deze
viering pastoor Langerhuizen voor en zullen de koren PaMa
en The Gospel hun medewerking verlenen.
 
De viering begint om 10.30 uur.
Komt u ook op 19 februari?
Dit zal een grote stimulans zijn voor alle vormelingen  en
hun ouders.
En voor onze parochie!
 
Marijke Witteman, pastoraal werkster
 

Eerste Communie 2016

Eerste Communie en Vormsel 2017

Vormselgroep 2016
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Van de bestuurstafel 
Vervolg vitaliteitsgesprekken
 
Het parochiebestuur heeft de bevindingen uit de gesprekken met alle beheer-
commissies en pastoraatgroepen over vitaliteit besproken. De gesprekken
hebben plaatsgevonden aan de hand van 4 thema’s: Vitaliteit, Eigenheid,
Verwachtingen en Zichtbaarheid in de samenleving.
 
De parochie is nog jong en zich aan het ontwikkelen. Het parochiebestuur stelt
wel dat solidariteit van heel groot belang is. Het gaat daarbij minder om de
financiële huishouding en meer om commitment en betrokkenheid. Men moet
elkaar eigenheid gunnen en dit benutten, maar binnen het kader van de paro-
chie. De conclusie is dan ook drieërlei:
1) geloofsgemeenschappen moeten elkaar de eigen identiteit gunnen;
2) geloofsgemeenschappen moet solidair (willen) zijn en oog hebben voor el-
kaar;
3) geloofsgemeenschappen vormen samen een RK geluid in Den Haag.
 
In maart zal een beleidsochtend gepland worden met parochiebestuur en
pastoraal team. Zij wil graag de uitkomsten handen en voeten geven in beleid.
Op deze manier kunnen de conclusies uitgewerkt worden in zowel pastoraal
als bestuurlijk beleid zodat vorm en inhoud elkaar ondersteunen.
 
Daarnaast heeft het parochiebestuur besloten komend jaar alle geloofsge-
meenschappen te bezoeken. Dit houdt in dat de leden aanwezig zijn bij de
viering zijn en daarna in gesprek willen gaan met alle kerkgangers.
 
Teresa van der Lubbe, ambtelijk secretaris
 
Enquête communicatie parochie
 
Na twee jaar Maria Sterre der Zee is het parochiebestuur benieuwd naar wat
u vindt van de communicatie vanuit de parochie. Om dit in kaart te kunnen
brengen is er een enquête opgesteld.

U als parochiaan wordt gevraagd uw mening te geven over de communicatie-
middelen van de parochie. Er wordt gevraagd naar uw mening over social
media, de informatie op de website en de vormgeving van de Stella Maris. Of
u nu als vrijwilliger elke week in de kerk te vinden bent, met enige regelmaat
een viering of activiteit bijwoont, of als u onze parochie een warm hart toe-
draagt, uw mening telt en helpt!
 
We hopen zoveel mogelijk reacties te krijgen om een goed beeld te krijgen wat
onze parochianen vinden van de website, het parochieblad etc. Het parochie-
bestuur zal de resultaten van de enquête gebruiken om te kijken hoe en wat
verbeterd kan worden aan de diverse communicatiemiddelen.
 
Wilt u ons hierbij helpen? U vind de enquête tot eind februari op onze website
www.rkdenhaag.nl.
 
Conny Huisman, secretaris

Compendium
Wat is dat nu?.......
 
 
In de pastorie van de
Jacobus geloofsgemeen-
schap aan de Willem-
straat in Den Haag
wordt al enige tijd een
(doorlopende) cursus
gegeven naar aanlei-
ding van het Compen-
dium ( samenvatting)
van de catechismus
van de Katholieke Kerk. Dit compendi-
um is ook in boekvorm uitgegeven.
 
Wie zijn kennis van het geloof wil op-
frissen, wie zich méér wil verdiepen in
wat de Kerk leert en ons te geloven
voorhoudt, is van harte welkom! Tij-
dens de avonden kunnen vragen wor-
den gesteld en kan er met elkaar van
gedachten worden gewisseld. Tot de
zomer zijn de volgende data vastge-
steld: 2, 16 en 30 maart, 20 april, 4 en
18 mei en 1 en 15 juni. Daarna kan een
vervolg met de deelnemers worden
overlegd. Het pastoraal team van onze
parochie Maria Sterre der Zee onder-
steunt dit initiatief van harte! De cur-
sus is uitdrukkelijk bedoeld voor paro-
chianen uit alle gemeenschappen van
onze parochie. En natuurlijk hopen we
dat ook jij, ook u, zich gestimuleerd en
geïnspireerd voelt om je in de basis
van ons geloof te verdiepen. Denk niet
te snel: dat is niets voor mij. Weet je
welkom, meld je aan en doe mee!
 
Voor nadere informatie en aanmel-
ding kunt u zich opgeven bij:
 
Adele Nieuweboer (adelenieuwe-
boer@gmail.com)
René Guldenmund (rene@gulden-
mund.eu).
Telefonische aanmelding is ook moge-
lijk bij de pastorie van de Jacobus:
070 – 360 55 92
 
Dolf Langerhuizen, pastoor parochie
Maria Sterre der Zee
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Vastenactie
De Vastentijd of Veertigdagentijd begint op Aswoensdag
1 maart. De werkgroepen Missie, Ontwikkeling en Vrede
in onze parochie zullen over de activiteiten per geloofsge-
meenschap informatie geven in de maandberichten, die
actueler kunnen zijn dan “Stella Maris”. Wel kan nu al
worden aangegeven, dat tijdens de Vastentijd aandacht in
onze gemeenschappen zal worden gevraagd voor projec-
ten van de ‘Blauwe Zusters’ en naar alle waarschijnlijkheid
ook voor het voorbeeldproject van de landelijke Vasten-
actie.
 
Velen zullen de Blauwe Zusters, ofwel de “Dienaressen van
de Heer en de Maagd van Matará”, inmiddels kennen: zij
hebben een communiteit in Den Haag verrichten diaconaal
werk en zijn in liturgievieringen en bijeenkomsten in onze
parochie al vaker aanwezig geweest. Zij hebben ons infor-
matie gegeven over projecten in de Filippijnen en in Alba-
nië.
 

 
In de Filippijnen zijn de zusters sinds 2004 werkzaam in een
arme wijk in het grootstedelijk gebied van Manilla en zagen
als meest gebruikelijke gevolgen van armoede het zedelijk
verderf toenemen, zoals prostitutie, drugsverslaving,
seksueel misbruik en tienerzwangerschappen. Ook kregen
de meeste kinderen door die armoede niet de kans om een
goede opleiding te volgen. In 2008 hebben de Blauwe
Zusters een tehuis geopend voor misbruikte, dakloze en
verwaarloosde meisjes van waaruit deze, afhankelijk van
hun leeftijd, naar diverse soorten scholen en hoger onder-
wijs gaan. De Blauwe Zusters vragen voor hun project een
bedrag van ongeveer € 4.600,=  bestemd voor collegegel-
den en overige kosten van voortgezet en hoger onderwijs.
 
In het stadje Troshan in Albanië, ruim 60 kilometer ten
noorden van de hoofdstad Tirana in de bergen, hebben de
Blauwe Zusters de “Maria Tuci Residence” waar circa 20
meisjes van 5 tot 19 jaar wonen en een huis voor de zusters
zelf. Zij stellen twee verschillende projecten voor, beide
ongeveer € 5.000,= : het ene betreft een elektrische gene-
rator, omdat de stroomvoorziening onbetrouwbaar is, het
andere biedt dekking voor de kosten van waterfilters en in
de wintermaanden brandstofpellets voor de generator, de
rekening voor de elektriciteit en de kosten voor melk en
brood.

 
Het voorbeeldproject van de landelijke Vastenactie 2017
is ook voor jongeren: jeugdcentra in de arme wijken Meji-
canos en Apopa in de hoofdstad San Salvador van El Sal-
vador. Deze wijken gaan gebukt onder extreem veel ge-
weld door criminele bendes, die in hun territorium uitzicht-
loze jongeren zonder stabiele thuisbasis proberen te
werven en bedreigen, afpersen en beroven, wie niet met
hen meedoet. Wie naar de politie gaat wordt ernstig ver-
minkt of vermoord. Buiten je eigen wijk ben je evenmin
veilig, want daar beschouwen de bendes je als indringers.
Een aantal katholieke organisaties bieden ‘eilanden van
hoop’ in deze arme wijken in de vorm van deze jeugdcen-
tra, waar de kinderen en jongeren aandacht krijgen: ze
kunnen er huiswerk maken, workshops volgen voor bij-
voorbeeld geweldpreventie, maar ook ontspannende
danscursussen: ze krijgen door dit alles een gezonder
zelfbeeld. Ook is het geld van het Vastenactie project be-
stemd voor training en begeleiding van vrijwilligers die
basisscholen in de wijken bezoeken en voor ander sociaal
werk.
Michiel Timmerman, werkgroep MOV
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Vastentradities
Vasten in diverse religieuze tradities
 
Op 1 maart is het Aswoensdag; we halen dan een askruisje in de kerk. De
pastor zegt: “Gedenk o mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren.” Het
is een tekst, die ons confronteert met onze sterfelijkheid en begrensdheid en
is ontleend aan Genesis 3, 19. Het feit dat de as met wijwater is gezegend,
betekent dat nieuw leven desondanks het uiteindelijke perspectief is. Tijdens
de Paaswake horen wij de woorden van Paulus: “Indien wij met Christus zijn
gestorven, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.” (Rom. 6, 8)
 
Op Aswoensdag lezen we uit Mattheus, hoofdstuk 6. Vasten staat hier in het
kader van aalmoes, gebed en vasten. Jezus legt alle nadruk op de innerlijke
beleving: de oprechtheid van jouw gift aan een noodlijdende naaste (oprecht
meeleven), de eenvoud van je gebed (“geen omhaal van woorden”), afzien van
overconsumptie. Geen uiterlijk vertoon, maar spirituele verdieping (“beke-
ring”) staan centraal.
 
De christelijke betekenis van vasten is ontleend aan de joodse traditie. Ook
Jesaja benadrukt oprechtheid en een praktijk van vasten in relatie tot compas-
sie met anderen :“Is dit niet het vasten dat Ik verkies: boosaardige boeien
slaken, de strengen van het juk losmaken, de geknechte vrijheid hergeven, en
alle jukken door te breken? Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger
heeft; arme zwervers opnemen in uw huis; een naakte kleden die gij ziet en u
niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder? Dan breekt uw licht als de dage-
raad door, en groeien uw wonden spoedig dicht.”  (Jesaja 58, 6-8a)
 
De joden vasten o.a. op de jaarlijkse Grote Verzoendag (Jom Kippoer), met de
bedoeling om verstoorde verhoudingen te helen en het eigen falen te erken-
nen. Men vast de hele dag, waarna een nieuwe start kan worden gemaakt. In
2017 valt Grote Verzoendag op 30 september. Moslims vasten tijdens de maand
Ramadan, tussen zonsopgang en zonsondergang: een maand van gebed, inkeer
en solidariteit met mensen die honger moeten lijden. Na zonsondergang eet
men de iftar-maaltijd. Vrienden en relaties worden uitgenodigd. Het Suiker-
feest (Id-ul-Fitr) is een groots feest aan het einde van de vastenmaand: een
echte familiefeest, waarbij buren en vrienden welkom zijn. Dit jaar is de Rama-
dan van 27 mei t/m 24 juni.
 
Jan Eijken, pastoraal werker

Vastenmaaltijd
 
Voorafgaand aan de Aswoensdagviering van 19:30 uur wordt er weer een
vastenmaaltijd georganiseerd. De vastenmaaltijd is een eenvoudige maaltijd
bestaande uit soep en brood.Tijdens de maaltijd is er gelegenheid met elkaar
te praten. Dit wordt afgewisseld met het luisteren naar muziek.
Opgave vooraf bij het secretariaat van de Antonius Abtkerk is noodzakelijk ( zie
pagina 23)
 
Waar? Pastorie van de Antonius Abtkerk
Wanneer? Woensdag, 1 maart om 18:00 uur
Kosten: Vrijwillige bijdrage
 
 

Aswoensdag
Wat is de betekenis 
 
Aswoensdag is het begin van de vas-
tentijd, het is de eerste dag op weg
naar Pasen. Het markeert de periode
van de 40- daagse vastentijd, een pe-
riode van zes weken gewijd aan bezin-
ning, gebed en vasten ter voorberei-
ding op Pasen. Het eindigt op Witte
Donderdag, de vijfde dag van de
Goede Week (de week voor Pasen),
welke gemarkeerd wordt door het
Laatste Avondmaal. Hierbij horen be-
paalde regels over voedsel en vasten,
waarin vele christenen (en zelfs niet-
christenen) zich onthouden van extra
voedsel, luxe of materiële goederen of
bepaalde activiteiten en gewoonten.
 
Waar komt de as vandaan?
De as is afkomstig van de verbranding
van de palmen van de vorige Palmzon-
dag, die plaatsvindt op de zondag voor
Pasen. Palmzondag markeert de te-
rugkeer van Jezus naar Jeruzalem. De
as wordt meestal vermengd met olijf-
olie en gezegend met wijwater.
 
Wat is de betekenis van de as?
De as, toegepast in de vorm van een
kruis, is een symbool van boetedoe-
ning. Er zijn geen specifieke regels
over hoe lang de as moet worden ge-
dragen, maar de meeste mensen dra-
gen het de hele dag als een openbare
uitdrukking van hun geloof en boete-
doening.
 
Wat moeten katholieken doen?
 In feite moeten de katholieken van 14
jaar en ouder zich onthouden van het
eten van vlees; op Aswoensdag en op
elke vrijdag in de veertigdagentijd, tot
en met Goede Vrijdag. De Kerk stimu-
leert de gelovigen ook tot meer tijd en
aandacht om te bidden en werken van
liefdadigheid en barmhartigheid te
doen, ter voorbereiding op de viering
van Pasen.
 
Wim Kuipers, koster Driekoningenge-
meenschap
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Goed of niet?
De Vastentijd komt naderbij, kerstmis
is achter de rug en nu gaan we op weg
naar Pasen.Wat betekent Vasten voor
mij? Proberen te matigen met de ge-
neugten van het leven. Minder koffie
drinken en vlees eten. Ook minder
eten.
En bij jezelf afvragen: doe ik het goed?
Of is het leven dat ik nu leid net vol-
doende? En voed ik mijn zoon goed
op?Ik vraag aan onze lieve Heer om
mij en mijn gezin elke dag te begelei-
den.
Ik wens u een inspirerende vastentijd.
Rena Ugahary, acoliet in de Antonius
Abtkerk

 
 
 

Voorbereiding 
Bij Pasen denken we aan Jezus die
opstond uit de dood. Wij bereiden ons
op dit feest voor door extra tijd te
besteden aan gebed en goed te luiste-
ren naar de verhalen in de Heilige Mis.
We denken tijdens deze periode niet
alleen aan vasten, maar juist ook aan
het bidden voor de mensen die het
minder goed hebben.
Wij zijn dankbaar voor wat wij zelf
hebben en genieten van al het moois
in de wereld om ons heen.
We wensen iedereen een zalig Pasen
en kijken uit naar een mooie Paasvie-
ring met de kindercatechese-groep
van de Jacobusgemeenschap
 
Anna, Emma en Thomas Christians
 

Discipline 
Ik ben Marieke de Jong en vroeg mijn
dochter Laura van net 12 jaar wat het
vasten voor haar betekent. Dit schreef
ze op:
 
" Ik denk dat vasten niet perse iets te
maken heeft met voedsel. Meer met
dingen meer of minder doen. Je kunt
in de vasten bijvoorbeeld willen dat je
meer fruit eet voor jouw gezondheid
of dat je elke dag even piano oefent.
Ik denk dat als een mens een tijd een
goed voornemen heeft en dat dan zo
lang mogelijk volhoudt en ook zo goed
mogelijk uitvoert, het een soort reac-
tie krijgt van: dat heb ik goed gedaan.
Ook doordat het 40 dagen lang is en
er een soort regelmaat in komt. En dat
als de vasten is afgelopen dat een
mens de gewoonte van het goede
voornemen misschien wel blijft vol-
houden. Als je namelijk hebt voorge-
nomen om in de vasten minder ruzie
te maken met je vriendin dat als de
vasten is afgelopen je niet opeens
weer heel vaak ruzie gaat maken.
De boodschap van vasten is denk ik:
dat het belangrijk is om discipline te
hebben en soms ook meer van je zelf
te verwachten. Van vasten denk ik
dus: het maakt niet uit wat je doet als
je het maar een periode vol kunt hou-
den en kan tonen dat je wat in je hebt
en dat je discipline hebt en niet op-
geeft".
 
Laura helpt in de vastentijd in de ge-
loofsgemeenschap Ignatius van Loyo-
la ook vaak met speciale acties om
geld op te halen voor het vastenpro-
ject. Ze helpt mee met taart bakken en
verkopen. Ook helpt ze mee met de
organisatie van het vastenconcert en
het uitdelen van folders. 

Zuiveren
Mijn vrouw en ik vasten dagelijks van
5:00 tot 12:00 uur. Wij eten geen vlees
en drinken geen koffie. Zo beleven wij
de Veertigdagentijd. God roept ons op
om te vasten zodat we gezuiverd kun-
nen worden en zo kunnen stralen met
zijn licht.
André de Boer, geloofsgemeenschap
Sint Willibrord

Samen
Mijn naam is Debby, 20 jaar en misdie-
naar. Ik ga naar de kerk van Onbevlekt
Hart van Maria, ook wel de Marlotkerk
genoemd. De laatste jaren heb ik eer-
lijk gezegd niet echt invulling gegeven
aan de vastentijd. We geven met het
gezin wel geld aan het goede doel van
de vastenactie of een ander goed doel.
Ook doen we altijd levensmiddelen in
de manden voor de voedselbank, die
rond Pasen in onze kerk staan. Vroe-
ger at ik de laatste week van de vas-
tentijd bijvoorbeeld geen koekjes en
tussendoortjes samen met een vrien-
din. Dat laatste ben ik van plan weer
te gaan doen dit jaar. Ik merk dat het
makkelijker gaat, als je het samen met
anderen doet. 
 

Topsport
 
Vanaf Aswoensdag is het soberder in
de kerk tijdens de wekelijkse vierin-
gen. Als acoliet beleef je dat van dicht-
bij: er wordt geen wierook gebruikt, er
is geen Gloria. De vieringen daarente-
gen zijn niet minder inspirerend. Zij
leiden ons naar het Hoogfeest van
Pasen. Vanaf Palmzondag begint de
Goede Week. Er zijn veel vieringen en
het is met weinig acolieten “top-
sport”. Toch proberen wij mooie en
goed lopende vieringen te dienen.
Deed je vroeger een Witte Donder-
dagviering met 6 tot 8 acolieten en
misdienaars, tegenwoordig moet je
het vaak met 3 of 4 zien te klaren. Maar
als dan na de Hoogmis op 1e paasdag
het Halleluja wordt gezongen dan kun
je terug kijken op een mooie periode
waar wij als acolieten aan hebben
mogen meewerken.
 
Een acoliet uit de Agnesgemeenschap

 
Ook voor dit nummer van Stella Maris heeft de redactie aan vrijwilligers afkomstig uit de zes geloofsgemeenschappen
een vraag gesteld. Hoe geven zij inhoud aan Vasten? En hoe bereiden zij zich voor op het Hoogfeest van Pasen?

Vasten en voorbereiding
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Naar Lourdes!
Met pastoor Dolf Langerhuizen en diaken Jos van Adrichem gaan de Haagse
parochies Maria Sterre der Zee en De Vier Evangelisten op bedevaart naar
Lourdes. De bedevaart staat gepland van 20 t/m 28 september 2017. We gaan
met liefst zoveel mogelijk enthousiaste pelgrims. Een bedevaart naar Lourdes
is een reis die je met mensen maakt, die hetzelfde doel hebben als jij. Als je op
bedevaart gaat, dan doe je dit doorgaans met een bijzondere intentie. Lourdes
is een bedevaartplaats waar jaarlijks miljoenen mensen uit heel veel landen
naar toe gaan. Het katholieke geloof wordt gevierd in Woord en Sacrament;
vreugde en verdriet worden met elkaar gedeeld. We ontmoeten Maria en bij
haar beeld in de grot wordt voor ontelbaar veel intenties de rozenkrans gebe-
den. En altijd in een sfeer van ontmoeting en vriendschap, zo is mijn ervaring!
Samen beleven we de verschillende momenten van gebed en bezinning. De H.
Eucharistie, bron en hoogtepunt van ons geloof, wordt iedere dag gevierd.
Iedereen, hoe je situatie ook is, is uitgenodigd met ons mee te gaan. Iedereen
mag en kan mee! We gaan met de bus en bezoeken onderweg nog enkele
mooie plaatsen.
 
Mocht u liever per vliegtuig reizen (van 22 t/m 27 september 2017) dan is dat
ook (beperkt) mogelijk. Het verblijf en het programma in Lourdes sluiten vol-
ledig aan bij deze bedevaart. Folders en aanmeldingsformulieren liggen achter
in iedere kerk voor u klaar.
 
Er zijn 2 informatie bijeenkomsten gepland:
zaterdag 25 maart om 10:30 uur (10:00 uur inloop)
parochiezaal locatie Emmaus, Leyweg 930, Den Haag
www.rkparochievierevangelisten.nl
Bus 21-23-25 of tram 9
zaterdag 22 april om 10:30 uur (10:00 uur inloop)
Marlotkerk, Bloklandenplein 15, 2594 CK, Den Haag
www.rkdenhaag.nl
Gratis parkeren of bus 24-43 vanaf Den Haag CS
 
Wees van harte welkom! we hopen u op een van deze dagen te mogen ont-
moeten.
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met
 
Cisca van der Sluijs, T. 06-283 27 388. cisca.vandersluijs@gmail.com
Pastoor Dolf Langerhuizen, T. 06-460 84 981. d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
Diaken Jos van Adrichem, T. 070 - 366 55 62 diaken.josvanadrichem@p4ev.nl
 
Mede namens de Werkgroep Bedevaarten RK Den Haag
Dolf Langerhuizen, pastoor parochie Maria Sterre der Zee

Pastorale School gaat van start
 
Na een succesvolle informatieavond op 17 januari jl over opzet en inhoud van de Pastoral School hebben meer dan 10
personen uit onze parochie zich aangemeld voor de module Vrijwilliger in de kerk. De cursisten gaan zich onder ande-
re verdiepen in hun rol als vrijwilliger, hun motivatie om zich in te zetten als vrijwilliger en in de structuur van de paro-
chie. De module zal half februari van start gaan. Wij wensen de cursisten veel succes en inspiratie.
 
Monique Meeussen
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Tijd Locatie Voorganger Bijzonderheden Specifieke datum

12:45 H. Jacobus de Meerdere A. van der Helm 12:15 Rozenkrans

14:30 Kapel Ametisthorst D. Langerhuizen 13 februari & 13 maart

19:30 H. Jacobus de Meerdere (pastorie) Gebedsgroep St. Jacobus

20:00 H. Martha

09:00 Onbevlekt Hart van Maria Lauden

09:30 Fatimakapel J. Rivadeneira Aldás

10:00 Eisenhouwerlaan 120 Gebedsgroep H. Antonius Abt

12:45 H. Jacobus de Meerdere A. van der Helm 12:15 Rozenkrans

19:00 huiskapel Hircos Pater SVD

09:00 H. Martha Pater SVD met koffie

09:00 H. Antonius Abt D. Langerhuizen met koffie

09:30 Fatimakapel J. Rivadeneira Aldás

10:00 Huize Op de Laan Woord en communieviering 1 februari & 1 maart

10:15 H. Ignatius van Loyola Lauden 

12:30 H. Ignatius van Loyola D. Langerhuizen

12:30 OLV van Goede Raad B. Pex

12:45 H. Jacobus de Meerdere Broeders van St. Jan 12:15 Rozenkrans

14:30 H. Ignatius van Loyola Rozenkrans

16:00 Onbevlekt Hart van Maria Rozenkrans

19:00 H. Ignatius van Loyola Vespers

09:30 Fatimakapel J. Rivadeneira Aldás

12:45 H. Jacobus de Meerdere Broeders van St. Jan 12:15 Rozenkrans
15:00 Kapel Landscheiding D. Langerhuizen 23 februari & 30 maart

19:00 huiskapel Hircos Pater SVD

19:15 H. Jacobus de Meerdere Broeders van St. Jan

09:00 H. Antonius Abt D. Langerhuizen 3 februari & 3 maart

12:45 H. Jacobus de Meerdere D. Langerhuizen 12:15 Rozenkrans

14:30 Zorgcentrum Oostduin (Paviljoen) Y. Asa SVD 3 februari & 3 maart

14:30 Gaspard de Colligny (Serre) J. Rivadeneira Aldás / 

D. Langerhuizen

17 februari & 17 maart

19:00 huiskapel Hircos Pater SVD 3 februari & 3 maart

19:15 H. Jacobus de Meerdere Broeders van St. Jan

20:00 huiskapel Hircos Pater SVD 3 februari & 3 maart

10:00 Byzantijnse kapel D. Langerhuizen 17 december & 14 januari

10:30 H. Jacobus de Meerdere Tridentijnse liturgie 11 februari & 11 maart

11:00 Lourdeskapel Père P. Mazono svd (Franstalige 

viering)

10:30 Rozenkrans 4 februari & 4 maart

12:45 H. Jacobus de Meerdere A. van der Helm 12:15 Rozenkrans
19:30 H. Ignatius van Loyola Taizeviering 4 februari & 4 maart

DOORDEWEEKS ROOSTER

ZATERDAG

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Gebedsgroep 'Daarom kinderen van Bethel verzamel ik u'

Orientatiedag Vronesteyn 26 maart 2017
Voor wie erover denkt priester of diaken te worden
 
Zondag 26 maart om 14:00 uur staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt
die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats in de kerk.
Op de oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding. Je krijgt informa-
tie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming en stages. Je kunt het huis zien waar de studenten
wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek en de woonkamer.
Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Meer info
op www.vronesteyn.nl
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Geloofsgemeenschap
Kerk

Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Kerk

20:00 17:00 D. Langerhuizen 16:00 Y. Asa SVD Huize Waalsdorp
17:30 Y. Asa SVD OLV Goede Raad

09:30 J. Rivadeneira Aldás 10:30 09:30 Y. Asa SVD Onbevlekt Hart van Maria

12:00 11:00 H. Paschalis Baylon

16:00 B. Pex mhm Huize Waalsdorp
17:30 B. Pex mhm OLV Goede Raad

09:30 D. Langerhuizen 10:30 09:30 B. Pex mhm Onbevlekt Hart van Maria
12:00 11:00 B. Pex mhm H. Paschalis Baylon

11:30 pw. J Eijken
(Portugeestalig Woord en 
Communie)

Onbevlekt Hart van Maria

Zaterdag 18 Februari 20:00 17:00 D. Langerhuizen 16:00 Y. Asa SVD Huize Waalsdorp
17:30 Y. Asa SVD OLV Goede Raad

09:30 J. Rivadeneira Aldás & 
pw J. Eijken 

10:30 09:30 Y. Asa SVD Onbevlekt Hart van Maria

12:00 11:00 Y. Asa SVD H. Paschalis Baylon
11:30 Pater Carmeliet

Portugeestalig
Onbevlekt Hart van Maria

20:00 18:00 16:00 D. Langerhuizen Huize Waalsdorp
17:30 D. Langerhuizen OLV Goede Raad

09:30 Y. Asa svd 10:30 09:30 Onbevlekt Hart van Maria
12:00 11:00 H. Paschalis Baylon

Woensdag 1 Maart  19:00 19:30 19:30 Y. Asa SVD H. Paschalis Baylon
Aswoensdag

Zaterdag 4 Maart 20:00 17:00 16:00 Y. Asa SVD Huize Waalsdorp
17:30 Y. Asa SVD OLV Goede Raad

09:30 J. Rivadeneira Aldás 10:30 09:30 Y. Asa SVD Onbevlekt Hart van Maria
12:00 10:00 Diaken R. van Berkel Christus Triumfator

11:00 Y. Asa SVD & pw J. Eijken H. Paschalis Baylon

Zaterdag 11 Maart 20:00 18:00 16:00 B. Pex mhm Huize Waalsdorp
17:30 B. Pex mhm OLV Goede Raad

09:30 Y. Asa svd  & pw J. Eijken 10:30 09:30 B. Pex mhm Onbevlekt Hart van Maria

12:00 11:00 B. Pex mhm H. Paschalis Baylon
11:30 pw. J Eijken

(Portugeestalig Woord en 
Communie)

Onbevlekt Hart van Maria

20:00 17:00 D. Langerhuizen 16:00 R. Kurvers Huize Waalsdorp
17:30 R. Kurvers OLV Goede Raad

09:30 10:30 09:30 R. Kurvers Onbevlekt Hart van Maria
11:00 R. Kurvers H. Paschalis Baylon

12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans

11:30 Pater Carmeliet
Portugeestalig

Onbevlekt Hart van Maria

Zaterdag 25 Maart 20:00 18:00 Father Oliver 16:00 Y. Asa SVD & pw J. Eijken Huize Waalsdorp
Filipijns (Engels) 17:30 Y. Asa SVD & pw J. Eijken OLV Goede Raad

09:30 D. Langerhuizen 10:30 09:30 Y. Asa SVD & pw J. Eijken Onbevlekt Hart van Maria
12:00 11:00 Y. Asa SVD H. Paschalis Baylon

11:30 pw J. Eijken
Portugeestalig (Woord en 
Communie)

Onbevlekt Hart van Maria

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

J. Rivadeneira Aldás
Spaans

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

J. Rivadeneira Aldás & 
pw J. Eijken 

LITURGISCH ROOSTER Februari/maart 2017

    Donderdag 2 Februari
Maria Lichtmis

20:00Zaterdag 11 Februari

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

18:00 Father Saps
Filipijns (Engels)

A. van der Helm & pw M. 
Witteman
Gezinsviering ^ (met 
lichtprocessie en 
kinderzegen) 

H. Agnes
H. Agnes

Zondag 26 Februari

Het rooster is aan wijzigingen onderhevig. Houd de lokale berichten daarom in de gaten.

pw M. Witteman
Woord en Communie

J. Rivadeneira Aldás
Spaans

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

Y. Asa SVD

H. Antonius Abt

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

Zondag 12 Februari

J. Rivadeneira Aldás

D. Langerhuizen

Zondag 5  Februari

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

Zondag 19 Maart J. Rivadeneira Aldás                                              
Voorstellen 

Father Saps
Filipijns (Engels)

J. Rivadeneira Aldás
Spaans

Zaterdag 25 Februari

Zondag 19 Februari

Zondag 5 Maart

D. Langerhuizen

J. Rivadeneira Aldás
Spaans

Mgr. J. van den Hende & D. 
Langerhuizen
Vormselviering

Father Oliver
Filipijns (Engels)

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

A. van der Helm & pw M. 
Witteman

H. Driekoningen

D. Langerhuizen

H. Antonius Abt

Y. Asa SVD
Gezinsviering

J. Rivadeneira Aldás
Spaans

Zondag 26 Maart
J. Rivadeneira Aldás
Spaans

Zaterdag 4 Februari

Y. Asa SVD & Diaken R. van 
Berkel                                  
Jongerenviering

Zaterdag 18 Maart

J. Rivadeneira Aldás

Zondag 12 Maart

0000001

Orgelmuziek 
Wekelijks is er op donderdag,van 13:05 uur tot 13:35 uur,  in  de Antonius Abtkerk. een orgelconcert. Omdat het
concert maar een half uur duurt, is het een goede onderbreking van de (drukke) werkdag. Even een rustig moment van
stil zitten en luisteren naar orgelmuziek, ondertussen kijkend naar het prachtige interieur van de Antonius Abtkerk.
Achter in de kerk ligt een programma met de te spelen stukken. Het programma wordt ook één week tevoren bekend-
gemaakt op www.patrickhopper.com. Aanmelding vooraf is niet nodig, vrije toegang,
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Geloofsgemeenschap
Kerk

Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger
12:45 A. van der Helm
19:30 A. van der Helm

19:00 D. Langerhuizen

11:00 Diaken R. van Berkel                                                          
Woord en Communie

09:00 D. Langerhuizen 11:00 D. Langerhuizen 11:00 J. Mul
Surinaams

10:15 Broeders van St. Jan 13:00
12:00 Broeders van St. Jan

19:00 A. van der Helm

11:00 09:00 Y. Asa SVD 11:00 09:45
A. van der Helm
A. van der Helm
Aansluitend doopviering

13:00 P. Mazono SVD
Engelstalig Afrikaans

19:00 D. Langerhuizen Zaterdag 18 Februari

11:00 09:00 A. van der Helm 11:00 09:45

10:15 R. Kurvers
12:00 R. Kurvers 13:00 K. vd Geest SVD

Engelstalig Afrikaans
19:00 Y. Asa SVD

11:00 P. de Ruiter SJ 09:00 D. Langerhuizen 11:00 09:45
10:15 Broeders van St. Jan
12:00 Y. Asa SVD

19:30 pw M. Witteman 19:30 A. van der Helm 19:00 K. vd Geest SVD Woensdag 1 Maart
Zalving geloofsleerlingen Aswoensdag

19:00 D. Langerhuizen Zaterdag 4 maart

11:00 J. Groenewegen 09:00 D. Langerhuizen 11:00 11:00
10:15 Broeders van St. Jan 13:00
12:00 Broeders van St. Jan

19:00 A. van der Helm Zaterdag 11 Maart

11:00 09:00 J. Rivadeneira Aldás 11:00 Y. Asa svd 09:45

10:15 A. van der Helm 13:00
12:00 A. van der Helm

19:00 D. Langerhuizen

11:00 09:00 D. Langerhuizen 11:00 D. Langerhuizen 09:45
10:15 Broeders van St. Jan 13:00
12:00 Broeders van St. Jan

Aansluitend doopviering
19:00 D. Langerhuizen Zaterdag 25 Maart

11:00 09:00 A. van der Helm 11:00 09:45
10:30 A. van der Helm
12:00 D. Langerhuizen 13:00 E. Owusu SVD

Engelstalig Afrikaans

Zondag 26 Maart

Het rooster is aan wijzigingen onderhevig. Houd de lokale berichten daarom in de gaten.

Zaterdag 11 Februari

Zondag 12 Februari

zondag 5  Februari

Zaterdag 2 Februari 
Maria Lichtmis          `      
Zaterdag 4 Februari 
          `      

K. vd Geest SVD

Zondag 26 Februari

pw M. Witteman
Woord  en Communie

K. van Geest  SVD
Engelstalig Afrikaans

K. vd Geest SVD & Diaken R. 
van Berkel

H. Jacobus de Meerdere
H. Willibrord

K. vd Geest SVD 
Engelstalig Afrikaans

Zondag 5 Maart

zr. E. Telik SSps
Nederlands                          

K. vd Geest SVD
Nederlands

K. vd Geest SVD
Nederlands

Zondag 19 Maart

A. van der Helm & pw 
M. Witteman
Gezinsviering 
(Voorstellen 
communicantjes)

pw M. Witteman
Woord  en Communie

D. Langerhuizen, diaken R. 
van Berkel & pw J. Eijken
Internationale 
Eucharistieviering

priester ntb & pw M. 
Witteman

Zaterdag 18 Maart

Zondag 19 Februari

D. Langerhuizen & Diaken R. 
van Berkel

D. Langerhuizen

Zaterdag 25 Februari

K. vd Geest SVD
Nederlands

H. Martha

10:15
12:00

H. Ignatius van Loyola

Zr. E. Telik SSps
Nederlands (Woord & 
Communie)

H. Joseph
H. Jacobus

J. Mul
Surinaams

LITURGISCH ROOSTER Februari/Maart 2017

P. Mazono SVD
Engelstalig Afrikaans

K. van der Geest SVD                    
Nederlands

Zondag 12 Maart

P. de Ruiter SJ

OLV Onbevlekt Ontvangen

0000001

Nieuw boek
In het voetspoor van de Messias
 
Matteüs staat centraal in het boek ‘In het voetspoor van de Messias’.
Emeritus-pastoor Rob Kurvers neemt de lezers daarin mee door de liturgie van
het zogenaamde “A-jaar” onder andere aan de hand van vele overwegingen.
Het boek is uitgegeven door Berne Heeswijk en kost € 17,90.
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Dag Tijd Locatie Bijeenkomst
woensdag 1 februari 2017 20:00 Pastorie OLV Onbevlekt Ontvangen  Ignatiaanse meditatie

donderdag 2 februari 2017 13:00 H. Antonius Abt Lunchconcert Patrick Hopper

vrijdag 3 februari 2017 10:45 H. Jacobus de Meerdere (pastorie) Cenakel

13:15 H. Jacobus de Meerdere  Vredesplein Coventry‐gebed

17:30 H. Antonius Abt  (pastorie) Tapasmaaltijd

maandag 6 februari 2017 20:00 H. Agnes  Geloven Nu

woensdag 8 februari 2017 20:00 OLV Onbevlekt Ontvangen (pastorie) Informatie over muziek en liturgie 

door Ed van Aken

donderdag 9 februari 2017 13:00 H. Antonius Abt Lunchconcert Patrick Hopper

donderdag 16 februari 2017 13:00 H. Antonius Abt Lunchconcert Patrick Hopper

zaterdag 18 februari 2017 15:00 H. Antonius Abt (pastorie) Winter, tijd voor rust en bezinning

woensdag 22 februari 2017 10:00 H. Agnes  Bezinningsochtenden 2016‐2017

donderdag 23 februari 2017 13:00 H. Antonius Abt Lunchconcert Patrick Hopper

zaterdag 25 februari 2017 10:30 H. Antonius Abt Zingen met plezier o.l.v. Patrick Hopper

zondag 26 februari 2017 15:30 Onbevlekt Hart van Maria  Driekoningenconcert

woensdag 1 maart 2017 18:00 H. Antonius Abt (pastorie) Vastenmaaltijd

20:00 OLV Onbevlekt Ontvangen (pastorie) Ignatiaanse meditatie

donderdag 2 maart 2017 13:00 H. Antonius Abt Lunchconcert Patrick Hopper

vrijdag 3 maart 2017 10:45 H. Jacobus de Meerdere (pastorie) Cenakel

13:15 H. Jacobus de Meerdere  Vredesplein Coventry‐gebed

maandag 6 maart 2017 20:00 H. Agnes  Geloven Nu

woensdag 8 maart 2017 19:30 OLV Lourdeskapel Vastenmeditaties

donderdag 9 maart 2017 13:00 H. Antonius Abt Lunchconcert Patrick Hopper

woensdag 15 maart 2017 19:30 OLV Lourdeskapel Vastenmeditaties

donderdag 16 maart 2017 13:00 H. Antonius Abt Lunchconcert Patrick Hopper

19:15 H. Jacobus de Meerdere  Gebedsgroep H. pater Pio

woensdag 22 maart 2017 19:30 OLV Lourdeskapel Vastenmeditaties

20:00 H. Antonius Abt (pastorie) Lezing ‘Op weg naar Pasen’ 

door pastoor Dolf Langerhuizen

donderdag 23 maart 2017 13:00 H. Antonius Abt Lunchconcert Patrick Hopper

zondag 26 maart 2017 12:30 OLV Onbevlekt Ontvangen Bij gelegenheid van het vastenproject

12:30 lunch en 13:30 benefietconcert

15:30 Onbevlekt Hart van Maria  Driekoningenconcert

woensdag 29 maart 2017 10:00 H. Agnes  Bezinningsochtenden 2016‐2017

19:30 OLV Lourdeskapel Vastenmeditaties

donderdag 30 maart 2017 13:00 H. Antonius Abt Lunchconcert Patrick Hopper

14:30 H. Antonius Abt (pastorie) Meditatief bloemschikken 

o.l.v. em. pw John Batist

Activiteiten Februari/Maart 2017

Waardevolle opvoeding
Wat je aan je kinderen mee wilt geven!
 
Je wilt je kinderen “wat” meegeven, maar wat wil je je kinderen nou eigenlijk écht meegeven en wat vraagt dat ‘mee-
geven’ eigenlijk van jou?
Wat vind je als jonge ouder belangrijk in je leven? Hoe helpen ervaringen uit de eigen opvoeding bij de opvoeding van
je kinderen? Wat kan een open en moderne geloofsopvoeding daaraan bijdragen?
Twee gespreksavonden voor ouders van kinderen tot twaalf jaar.
Dinsdag 4 en woensdag 19 april 19:30 – 21:30 uur. 
Locatie: Elandstraatkerk, Da Costastraat 46, Den Haag.
Inschrijvingen mogelijk tot en met 31 maart. (minimaal 8 en maximaal 14 personen). Email: info@dezinnen.nl o.v.v.
“waardevolle opvoeding”.
Begeleiding: Marijke Witteman, pastoraal werker van de parochie Maria Sterre der Zee en Theo Wierema, directeur
van DEZINNEN.
Voor meer info: theowierema@dezinnen.nl of m.witteman@rkdenhaag.nl
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Charles de Foucauld
Toen ik voor het eerst het levensverhaal
van Charles de Foucauld las, sprak mij zijn
verblijf in Beni-Abbès het meest aan.
Broeder Charles komt naar deze oase, vlak
aan de Marokkaanse grens in het najaar
van 1901. In zijn bescheiden woning ont-
vangt hij – zonder onderscheid- allen die
langs komen: armen, zieken, slaven, sol-
daten, moslims, christenen… zo tussen de 60 en 100 be-
zoekers per dag. Ze gooien zijn leven, de tijd die hij aan
gebed wil besteden, overhoop.
“Ik wil alle bewoners, christenen, moslims, joden…eraan
laten wennen mij te beschouwen als hun broeder, de uni-
versele broeder. Zij beginnen het huis ‘fraterniteit’ te
noemen en dat is me zeer dierbaar.”
 
Deze tekst raakt een diepe overtuiging die in mijn hart
leeft. Ik geloof dat wij allen kinderen van dezelfde God zijn,
bedoeld als een grote mensenfamilie, als broers en zussen
om elkaar tot zegen te zijn. De dagelijkse ontmoetingen in
een multiculturele wijk en ook op het werk zijn boeiend.
Ze verrijken mijn leven en kleuren mijn zoektocht naar
God.
Deze universele liefde is bij Broeder Charles in de loop van
de jaren gegroeid, rijker en ruimer geworden.
 
In 1883/84 op ontdekkingsreis in Marokko komt hij in
aanraking met het gebed en de gastvrijheid van gelovige
moslims. Ze wakkeren bij hem, die al jaren zonder geloof
leeft, de vraag naar God aan. Vanaf 1905 leeft hij in Ta-
manrasset te midden van de Toearegnomaden.
Hij is bij hen aanwezig in gebed en vriendschap, met res-
pect voor hun taal, cultuur en godsdienst. Hij leeft er het
apostolaat van de goedheid: aandachtig zijn voor de
mensen, die je omgeven, kleine diensten bewijzen, voor
hen bidden, je verwonderen over het goede, dat in ieder
leeft.
 
In 1907 breekt er een zware hongersnood uit. Broeder
Charles maakt zelf een diepe crisis door. Hij is uitgeput en
wordt doodziek. De Toearegs redden zijn leven door hem
geitenmelk te geven, het kostbaarste wat ze hebben in
tijden van hongersnood. Vervolgens worden de onderlinge
relaties wederzijdser en hechter.
 
Hij sterft bij een bewapende overal op 1 december 1916 -
precies honderd jaar geleden - in Tamanrasset.
In tijden waar de interreligieuze dialoog door terroristische
aanslagen zwaar op de proef is gesteld kan Broeder
Charles voor ons wellicht een gids zijn in onze dagelijkse
ontmoetingen met anders gelovigen, in de buurt, op het
werk, op school…
Sylvia Heusbourg

Caritas
Caritaswerk in de Driekoningengemeenschap.
 
 
Misschien hebt u het in oktober jl. gelezen in Trouw: Voor
mensen in acute financiële nood zijn kerken steeds vaker
een laatste reddingsboei. In 2015 werd 50.000 keer op de
deur van de kerk geklopt om hulp. Dat is een stijging van
25 procent ten opzichte van 2012, toen zo'n 40.000 keer
om hulp werd gevraagd. Ook zijn de bedragen die kerken
geven gestegen. Zo werd in 2015 36 miljoen euro gedo-
neerd, 7 miljoen meer dan in 2012. Het aantal vrijwilligers
uren bedraagt daarnaast omgerekend nog eens 38 miljoen
euro.
 
Op een moment dat wordt gesignaleerd dat Nederland
ontkerkelijkt, zie je dus ook een tegenovergesteld beeld:
meer dan ooit kan de kerk haar maatschappelijke en dia-
conale functie waarmaken. Handen uit de mouwen dus,
en direct hulp geven aan wie dat nodig hebben. Dat zijn
steeds vaker mensen die vastgelopen zijn in procedures
en ingewikkelde formulieren, die de juiste loketten niet
hebben kunnen vinden. Ook kinderen leven steeds vaker
in armoede. En het kan ons allemaal overkomen dat door
een opeenstapeling van bijvoorbeeld pech, tegenslag,
ziekte en werkloosheid je zo maar opeens in grote finan-
ciële moeilijkheden komt te verkeren.
 
De caritaswerkgroep van de Driekoningengemeenschap is
het aanspreekpunt binnen onze gemeenschap voor aan-
vragen op dit gebied. Daarbij moet worden gedacht aan
incidentele, kortdurende financiële hulp in noodsituaties
of voor hele bijzondere uitgaven. We zullen de aanvragers
daarnaast ook helpen met informatie en steeds ervoor
zorgen dat zij de weg naar structurele ondersteuning
weten te vinden.
 
Laat ons vooral weten als u iemand kent die door ons ge-
holpen zou kunnen worden. U kunt ons bereiken via een
mail naar het adres: pci.driekoningen@rkdenhaag.nl. Ook
kunt u bellen naar het parochiesecretariaat op
070-3245491 voor een terugbelverzoek. Mocht u een
donatie willen doen voor het caritaswerk in onze eigen
parochiegemeenschap, dan horen wij natuurlijk ook heel
graag van u.

Martijn Redegeld, Angelique van Herwijnen en Andrea
Keulen
Caritaswerkgroep Driekoningengemeenschap 
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Begraafplaats Sint Barbara
 
Zegening ontvangstruimte
 
Op 4 januari vond de her ingebruikname plaats van de ontvangstruimte van de
begraafplaats Sint Barbara. Ondanks de modernisering heeft de ruimte haar
klassieke uitstraling behouden.
 
Pastoor Langerhuizen wees in zijn openingswoord op de betekenis van de
ontvangstruimte. Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten na een be-
grafenis, een plek waar mensen zich welkom weten. Op deze momenten ben
je er voor elkaar. Dan is de sfeer ook belangrijk. In de ruimte staat bij de schoof
een beeldje van de Heilige Barbara. Over haar bestaan veel legendes. Zo is
bekend dat zij in een toren is opgesloten. Vandaar dat zij vaak wordt afgebeeld
met een toren aan haar zijde. Daarnaast is zij onder andere patrones van
mijnwerkers en klokgieters. Vervolgens ging pastoor Langerhuizen over tot
zegening van de ontvangstruimte. Hij besloot zijn gebed met de woorden: ‘Ze-
gen dit gebouw, opdat het ruimte mag bieden voor ontmoeting en verbinding,
voor troost en aandacht.’
 
Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van verschillende uitvaart-
ondernemingen, medewerkers van begraafplaatsen, steenhouwers en mede-
werkers van de aannemer die de renovatie had uitgevoerd. De sfeer was ge-
zellig en ongedwongen. De aanwezigen waren onder de indruk van de renova-
tie die uitgevoerd is door bouwbedrijf Hoogendoorn. Bijzondere elementen
zoals de mooie schouw en het hoge plafond kwamen tevoorschijn tijdens de
ingrijpende verbouwing.
Heleen Bartels verzorgde tijdens de bijeenkomst harpspel. Zij bracht onder
andere muziek van Händel en Acda en de Munnik ten gehore.
 
Naast de condoleanceruimte is er een 24-uurs rouwkamer gebouwd. Families
kunnen hier in alle rust afscheid nemen van hun overleden dierbare, 24 uur
per dag, 5 of meer dagen achter elkaar. De familie bepaalt zelf wanneer en wie
er op bezoek komt. De kamer straalt rust uit. Zachte kleuren op de muren,
comfortabele fauteuils, mogelijkheid om zelfgekozen muziek af te spelen. In
de praktijk blijkt er veel behoefte te bestaan aan deze mogelijkheid.
 
De Stichting RK begraafplaatsen mag tevreden zijn over deze vernieuwde
ontvangstruimte waar velen de gelegenheid krijgen om troost en bemoediging
te vinden na het overlijden van een dierbare.
 
 
Monique Meeussen
 
 

Gespreks-en gebedsgroep
 
Iedere dinsdagochtend, van 10:00 uur tot 11:00 uur, komt de groep bijeen
Voor de lezingen van de dag, gebed en gezang. We bidden voor alle zorgen en verdriet, maar delen ook onze dankbaar-
heid voor dingen die goed zijn in ons leven en in de wereld.De bijeenkomsten vinden plaats op de Eisenhowerlaan120
( ingang achterkant)
Voor meer informatie en ook om te vragen of de bijeenkomst doorgaat: Lida van Ruijven:
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Voltooid leven
Waarom willen we tegenwoordig lijden vermijden?’
 
Afgelopen herfst maakte het kabinet bekend dat het recht wil doen aan de wens van oude mensen die hun leven voltooid
achten. Ze moeten onder strenge condities en begeleiding hulp kunnen krijgen bij zelfdoding, is het idee. Het is nog
onduidelijk of en wanneer het kabinet met een wetsontwerp hierover wil komen.
 
Mensbeeld
Pastoor Ad van der Helm van de Parochie Maria Sterre der Zee hield een preek over dit thema. Een parochiaan, huisarts
en deskundige op het gebied van medisch-ethische vraagstukken, hoorde die preek en werd erdoor geraakt. ‘Ik ging
naar huis en toen heb ik dezelfde dag nog opgeschreven waar ik in de kerk eens verder over wilde praten.’
Vanavond (op 12 december) is er een bijeenkomst in de Paschaliskerk (Benoordenhout) met zo’n vijftig bezoekers. De
huisarts geeft een overzicht van de verschillen tussen euthanasie, palliatieve sedatie en een doodswens zonder medi-
sche grondslag. Ze blikt terug op discussies over euthanasie en ‘voltooid leven’ die in Nederland al veertig jaar spelen.
Ze wil vragen oproepen: ‘We geven steeds vaker te kennen dat we zelf willen beslissen wanneer het leven klaar is. Maar
is autonomie iets individueels of staat het altijd in relatie tot anderen? Barmhartigheid is een uitdaging voor de kerk.
Hoe zijn we barmhartig tegenover mensen die lijden aan het leven? Hoe doen we deze mensen recht? Bestaat er wel
ouderdom zonder gebreken?’
Van der Helm vertelt over de christelijke-katholieke waarden die in deze discussie een rol spelen. ‘Het mensbeeld
vanuit de kerk is: we hebben een vrije wil, maar ook een ziel die eeuwig is. Iedere mens die er is, is door God gewild.
Het leven is een geschenk, en dat kun je niet zomaar teruggeven.’ In het christelijke mensbeeld is lijden ook onderdeel
van het leven. Het is een illusie dat we lijden kunnen uitbannen.’
 
Lastig gesprek
Er leven veel vragen onder de bezoekers: ‘Wat als je een behandeling weigert, is dat dan ook euthanasie?’ ‘Waarom
willen we tegenwoordig lijden vermijden?’ Veel ouderen maar ook een aantal jongeren kunnen zich moeilijk voorstel-
len dat anderen zelf willen kiezen wanneer ze sterven: het leven is door God gegeven. ‘Maar hoe kunnen we hierover
praten met de ongelovige wereld?’ Het is een lastig gesprek om te voeren, als christen, geeft Van der Helm toe. ‘Als
iemand niet gelooft, dan is de discussie snel over.’
Hij benadrukt dat er ook andere invalshoeken voor een goed gesprek hierover zijn, zoals de rol van ouderen in onze
maatschappij. ‘Ouderen horen erbij, ze maken deel uit van onze gemeenschap. De vraag is hoe wij voor hen kunnen
blijven zorgen. Als mensen beseffen bij een gemeenschap te horen en daar gewaardeerd worden, zal de vraag naar
een vervroegd levenseinde minder sterk worden.’
Grote onenigheden zijn er deze avond niet, maar een aantal pijnpunten worden wel besproken. Wat doet de katholie-
ke kerk als een kerkganger toch besluit te kiezen voor de dood, bijvoorbeeld? Van der Helm: ‘Als pastor heb je ook niet
altijd het antwoord, maar dit weet ik wel: de taak van de kerk en pastor is om mensen altijd nabij te blijven.’
 
Bron: Kerk in Den Haag
Auteur: Elleke Bal
 
 Op weg naar pasen
Op woensdag, 22 maart houdt pastoor Dolf Langerhuizen een lezing over het paastriduüm, de drie dagen, voorafgaand
aan Pasen.
 
Op Witte Donderdag herdenken we het Laatste Avondmaal, waarin Christus zich aan ons allen heeft geschonken.
Goede Vrijdag is de gedenkdag van het lijden, de kruisiging en de dood van Jezus. Wij denken deze dag over het mys-
terie van het kwaad.
Stille Zaterdag wachten wij de grote gebeurtenis van de verrijzenis af. We denken na over de krachten van het kwaad
en de grote kracht van het goede dat voortkomt uit het lijden en uit de verrijzenis van de Heer.
 
 
De bijeenkomst begint om 20:00 uur.
 
Opgave vooraf bij het secretariaat van de Antonius Abtkerk (zie pagina 23)
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VAN DER MEER UITVAARTZORG

Invulling geven aan uw eigen wensen voor een waardig kerkelijk 
afscheid. Met oog voor detail, professioneel en vriendelijk.  

Zelfstandig en flexibel met directe persoonlijke begeleiding.

Telefoon: 070 - 70 70 007 / 06 -573 44 442  Dag & Nacht.
bericht@stijlentraditie.nl   www.stijlentraditie.nl 

Graag nodig ik u uit voor een informatief gesprek; kosteloos.

U bent welkom met alle uitvaartpolissen/lidmaatschappen.

VAN DER MEER; R.K. - UITVAARTZORG

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

Voor een uitvaart in stijl
Bel voor meer informatie met 070 355 64 27 

of kijk op www.adpatres.nl

 

 

uw huisadvocaat 

contracten, arbeidsrecht, 

personen en familierecht,  

erfrecht, huur, belasting,  

verzekeringen, mediation 

 
 

English - Español - Português 
open spreekuur dinsdag en vrijdag 

16.00-17.00 uur 
graag wel even van tevoren bellen 

 
 
 

Laan van Meerdervoort 100 te Den Haag 
070-3548663 

info@meijer-advocaten.nl 
www.meijer-advocaten.nl 
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Hier hoor ik thuis
 
Angelique van Tintelen, 48 jaar oud, is een van
de geloofsleerlingen in onze parochie die in de
Paasnacht gedoopt wordt en zo toetreedt tot
de Rooms katholieke kerk.
 
In het dagelijks leven is zij ambtenaar op het
ministerie van Binnenlandse Zaken en momen-
teel werkzaam bij de directie Woningmarkt. In
het verleden was zij onder andere de rechter-
hand van de Hoofdofficier van Justitie  in Amsterdam en heeft zij gewerkt voor
Ingvar Kamprad, de oprichter van Ikea.
 
Zoektocht
Angelique groeide op in Haarlem onder de rook van de Bavo-kathedraal. Zij
herinnert zich nog goed dat zij met de lagere school naar een priesterwijding
is geweest. Dit maakte een enorme indruk op haar. En vanuit haar slaapkamer
kon zij horen wanneer het Bavo-koor aan het oefenen was.
Angelique is afkomstig uit de Mormoonse kerk maar is daar 14 jaar geleden
uitgestapt. Na haar geloof een tijdlang te hebben later rusten is zij op zoek
gegaan. De Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde kerk bleken niet
te zijn wat zij zocht. Uit haar contact met een oude tante groeide een kennis-
making met het Rooms katholieke geloof.
 
Na haar verhuizing naar Den Haag kwam zij in de Sint Jacobuskerk. In vergelij-
king met de kerk van de Mormonen is de katholieke kerk veel ontspannender.
En Angelique ontdekte dat zij zich hier thuisvoelde. Wekelijks gaat zij op zondag
naar de Eucharistieviering. En op 15 april zet zij de laatste stap op haar weg
naar de Rooms katholieke kerk.
 
Voorbereiding
Er zijn ongeveer 12 personen die zich binnen de geloofsgemeenschap van de
Sint Jacobuskerk voorbereiden. Eenmaal per twee weken komt de groep bijeen
onder leiding van parochievicaris Ad van der Helm. Naast hem werken Marijke
Witteman, pastoraal werkster, en Daan Huntjens, priesterstudent en stagiair
mee aan het voorbereidingsprogramma. Hierin komen onder andere Bijbel,
sacramenten en verschillende gebeden aan de orde.
Angelique: ‘Na eenmaal de beslissing genomen te hebben om katholiek te
worden kan het me niet snel genoeg gaan. Heel bewust ben ik tot dit besluit
gekomen’. En zij ervaart dat het geen zondag is als je niet naar de kerk bent
gegaan. Door de weeks probeert zij de middagmis bij te wonen. Wat Angelique
fijn vindt in de katholieke kerk is dat het hele liturgische jaar vast staat. Dat
geeft houvast.
 
Haar omgeving is op de hoogte van de stap die zij in de Paasnacht gaat zetten.
’ Ik kijk ernaar uit om volwaardig lid te worden van de katholieke kerk. Daarna
wil ik me gaan inzetten voor de parochie. Dat wil ik niet overlaten aan een
ander’, aldus Angelique.
 
Monique Meeussen
 

Kerkbalans
 
De actie Kerkbalans is de grootste fi-
nanciële inzamelingsactie van Neder-
land, waaraan landelijk vele tiendui-
zenden mensen hun bijdrage leveren.
Ook in onze parochie is deze actie in
januari weer van start gegaan.
 
Allen die de afgelopen jaren de paro-
chie hebben gesteund met een bijdra-
ge danken wij heel hartelijk hiervoor.
Mede dankzij deze steun en de inzet
van vele vrijwilligers kan de parochie
haar werk voortzetten. Ook dit jaar
vragen wij u om een bijdrage.
 
De actie kerkbalans heeft dit jaar als
thema: Mijn kerk verbindt; mijn kerk
in balans.
 
Het thema sluit perfect aan bij de
missie van de parochie: Katholiek Den
Haag, spiritueel én solidair. Spiritueel:
de verbinding tussen God en de mens.
Solidair: de verbinding tussen de men-
sen onderling. Deze missie kunnen wij
waarmaken als de financiën in balans
zijn.
 
Het bestuur zet zich stevig in om de
financiën in balans te krijgen. We
hebben veel besparingen gerealiseerd
en in gang gezet in de afgelopen twee
jaar. Tevens hebben we openstaande
zaken uit het verleden weggewerkt.
Nu kijken we vol vertrouwen weer
vooruit. Alles blijft gericht op het
openhouden van onze kerken en het
kunnen bieden van voldoende diaco-
nale en pastorale zorg en het bieden
van mooie vieringen.
 
Steun uw geloofsgemeenschap, uw
parochie.
Achterin de Stella Maris staan de
bankrekeningen van de geloofsge-
meenschappen. Met uw bijdrage kunt
u de geloofsgemeenschap steunen
waarmee u zich het meest verbonden
voelt.
 
Nogmaals veel dank voor uw bijdrage.
Henk van Ruijven, penningmeester
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AL 95 JAAR ACTIEF ALS HET 
OUDSTE MAKELAARSKANTOOR 

IN DEN HAAG!

WIJ ZIJN JARIG!

In de Jacob Pronkstraat in Scheveningen zit sinds een jaar een gezellige ontmoe-
tingsplek waar iedereen welkom is: De Regisseur. Koffie en thee staan er altijd klaar
en worden je aangeboden door mensen voor wie het leven niet altijd gemakkelijk
is vanwege psychische problemen.
 
Ik maak kennis met Yvonne Doornbos, één van de vier beroepskrachten. Yvonne
werkt als herstel medewerker. Zij heeft o.a. in Utrecht de opleiding ‘zingeving en
spiritualiteit’ gedaan en is opgeleid tot zingevingstherapeut. En passant vertelt ze
dat ze ook ervaringswerker is en last heeft van depressies, waarbij zij in het verleden
ook stemmen hoorde. Sinds oktober leidt ze het nieuw opgezette Steunpunt
Stemmen Horen Haaglanden, dat onderdeel is van de Stichting Anton Constandse.
Een belangrijk doel is om het stigma van psychische ziekte af te halen. ‘De Regisseur’
helpt hier goed bij, want ook buurtbewoners, politieagenten en postbodes wippen
regelmatig aan voor een praatje en een kop koffie – die je trouwens gratis wordt
aangeboden.
 
In rap tempo vertelt Yvonne wat er allemaal gedaan wordt in de Regisseur. Dat is
heel veel: er is o.a. een wandelclub, een naaiclub, themamiddagen, lotgenotengroep depressie, dansmeditatie en er is
een kookcafé. Uitgangspunt bij activiteiten is dat de werkorganisatie faciliteert en dat de uitvoering door cliënten of
bewoners zelf wordt gedaan, zoals dat ook door de gastvrouwen en –heren in De Regisseur gebeurt. Uitzondering
hierop vormen de praatgroepen die door ervaringswerkers geleid worden.
 
Ik zoek naar een link met onze katholieke gemeenschap en daar heeft Yvonne heel snel een antwoord op: het gaat hier
ook om zingeving. Het zelf opzetten van activiteiten geeft zin aan het leven van cliënten. Ieder mens heeft het nodig
om iets voor anderen te kunnen betekenen of iets te doen met zijn talenten. Zo is er Danny, die een geweldige tekenaar
is en zijn herstelverhaal in een eigen stripboek heeft uitgegeven. En Peet die ondanks zijn probleem het kook café is
gestart. Zo zijn er nog vele andere voorbeelden te noemen. Er zijn veel mensen eenzaam en niet alleen ouderen of
mensen met een psychische aandoening. Iedereen kan, zonder uitzondering, voor een praatje of wat warmte in De
Regisseur terecht.
 
Op mijn vraag welke betekenis godsdienst kan hebben voor deze mensen antwoord Yvonne dat sommige mensen daar
wel mee worstelen. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of hun ziekte een straf van God is. Maar er is ook een mevrouw die
de stem van God hoort en daar veel steun aan heeft. In de Rooms Katholieke kerk, maar ook in andere religies, kennen
we veel verhalen van mensen die de stem van God hoorden.
 
Helaas moeten we het gesprek stoppen omdat er een groep op Yvonne wacht. Maar ik zou zeggen: loop zelf eens
binnen bij De Regisseur, maak een praatje met mensen onder het genot van een kopje thee of koffie. Kerk-zijn betekent
ook met open ogen contact maken met mensen die het bij tijd en wijle moeilijk hebben.
 
Greet Kappers
 

Zingeving in Scheveningen

20



In de woestijn, een verhaal voor kinderen
Jezus heeft zich teruggetrokken uit het gekrioel van de mensen. De laatste tijd is het
voor hem duidelijk geworden wat het doel in Zijn leven is. Hij zal zich meer tussen de
mensen gaan begeven. hij zal lief en leed met hen delen. hij wil er zijn voor iedereen.
Zo kan hij laten zien wie god is en hoe hij wil zijn voor iedereen.Maar voordat Hij
hieraan gaat beginnen wil Hij alleen zijn. Hij wil er in alle rust over nadenken en zo
nieuwe krachten opdoen voor de taak die Hem wacht. Daarom is Hij naar een stille
plek in de woestijn gegaan om met zijn gedachten bij God te zijn, die Hem leidt en zal
helpen.
 
Veertig dagen blijft Jezus daar. En na veertig dagen is het alsof Hij wakker wordt uit een droom. Hij heeft lange tijd niets
gegeten en gedronken en nu ineens voelt Hij honger en dorst. Dromerig kijkt Hij over de kale vlakte van de woestijn.
Alleen stenen ziet Hij.. het lijken wel broodjes!
Hij denkt: ‘Dat zou wat zijn, als ik van stenen brood zou kunnen maken. Dan zullen de mensen zeker ook geloven in wat
Ik zeg!’ Maar dan zegt Hij, half hardop: ‘Nee, nee, nee, het is niet goed om meer te kunnen dan anderen. Dan ben Ik
niet meer zoals zij!’
 
Dromerig kijkt Jezus weer voor zich uit. Hij denkt nog na over de macht die Hij dan zou hebben. Of… als Hij eens een
paleis zou hebben met veel bedienden, dan zouden de mensen zeker naar Hem luisteren.Maar voor de tweede keer
schrikt Hij wakker en Hij zegt: ‘Nee, nee, nee, Ik wil niet boven de mensen staan!’ Door de honger en de dorst is Jezus

wat zweverig geworden. Hij is wakker maar tegelijkertijd droomt Hij.
Vanaf grote hoogte voelt Hij zich zweven, zomaar over de mensen heen.
Maar als Jezus weer wakker wordt zegt Hij: ‘Nee, nee, nee, Ik wil me
niet boven anderen verheffen. Ik wil gelijk zijn aan de mensen.’ Nu blijft
Jezus niet langer in de woestijn. Hij wil terug naar de mensen want voor
hen is Hij gekomen.
 
( Uit: Prettige zondag; Joke Brugman)

Bloemen en meditatie rond het lijdensverhaal
 
Op 30 maart is er een bezinningsmiddag met meditatief bloemschikken rond het Lijdensverhaal. Het verhaal over het
lijden van Jezus is vol van dramatiek: denk aan het verraad van Judas, de verloochening door Petrus, de kruisiging. Hoe
kwam Jezus daar doorheen zonder wanhopig te worden? Maar uiteindelijk is er God, tot wie hij kan zeggen: ‘Vader, in
uw handen beveel ik mijn geest’.
 
Op deze middag verbinden we door middel van ‘meditatief bloemschikken’ de ervaringen van Jezus met onze eigen
ervaringen. Na het lezen van de teksten volgt een oefening die ons helpt bij het verbeelden van onze gevoelens met
materiaal uit de natuur. Dan volgt het hoofdgedeelte waarin we proberen met bloemen iets van één van de teksten
(die je zelf kiest) uit te beelden. We doen dit in stilte met meditatieve muziek op de achtergrond. Aan het eind bespre-
ken we wat het ieder aan beleving heeft gebracht. Voor bloemen en materiaal wordt gezorgd. Ervaring is niet nodig.
Em. pastor John Batist begeleidt deze bijeenkomst.
 
Tijd:  14:30 uur- 16:30 uur
Kosten: € 7,50 ( voor bloemen en materiaal, koffie en thee )
Let op: Aan deelnemers wordt verzocht zelf een
scherp mes en een platte schaal met opstaande rand mee
te nemen, waarin de schikking gemaakt kan worden.
 
Aanmelding bij het secretariaat is verplicht : ( zie blz. 23)
 
Donderdag 30 maart van 14.30 – 16.30 uur
Pastorie Antonius Abt, Scheveningseweg 233
 

21



Sinds 1998 is WCCS Computers actief voor 
MKB bedrijven in de regio Haaglanden. 
Naast traditioneel systeembeheer houden 
wij ons steeds meer bezig met oplossingen 
op maat voor hosted Exchange, cloudopslag 
en bellen over IP.

OOK SERVICE  
AAN HUIS

   Valeriusstraat 35   070 - 350 3000
   www.vicomputer.nl   www.nterra.nl

• Systeembeheer

• Hard- en software

• Professionele wifi

• VoIP telefonie

• Webhosting

• Cloud oplossingen

TROTSE COMPUTER- EN TELEFONIE-

LEVERANCIER VAN PAROCHIE  

MARIA STERRE DER ZEE

  Valeriusstraat 35
  070 - 338 7250

  www.wccs.nl  info@wccs.nl

DE COMPUTERSPECIALIST 
VAN DEN HAAG

• Computers
• Notebooks & tablets
• Apple producten
• Randapparatuur
• Accessoires
• Verbruiksartikelen

• Reparaties PC & Apple
• Onderhoud
• Upgrades
• Onderhoud
• Virusverwijdering
• Hulp op locatie

Zo maar een gesprek....
 
Het is Kerstavond. We zitten met de familie aan het gebruikelijke Kerstdiner,
in Brabant waar ik vandaan kom. Tot twee jaar geleden was het gebruikelijk
dat wij daar bleven slapen en tot laat Eerste Kerstdag samen doorbrachten.
Tot ik in het koor Cantemus Domino ging zingen want dat hield in dat ik
voortaan bij de Nachtmis hoor te zijn, althans dat vind ik. En dus vraagt mijn
schoonzusje aan mij, waarom wij met Kerst nooit meer blijven slapen. Ik leg
haar het voorgaande uit. Ze kijkt me even aan en zegt dan “jullie zijn gelovig
hè”?. “Eh ja”, antwoord ik, “dat zijn wij”. Mijn schoonzusje is net 30, een stuk
jonger dan ik, en vraagt mij hoe dat zo gekomen is. Ik leg uit dat ik als katholiek
ben opgegroeid en dat mijn man een aantal jaren geleden gedoopt is en dus
op latere leeftijd katholiek is geworden. Ze kijkt me verbaasd aan en zegt “maar
jullie zijn zo gewoon”. Ik moet erom lachen en vraag haar waar dit nu opeens
vandaan komt. Ze vertelt me dat zij en haar gezin in de zomervakantie in
Frankrijk op een camping stonden met andere jonge gezinnen en dat haar beide
campingburen gelovig zijn, met andere woorden, zij gaan naar de kerk. Het viel
haar op dat er op die camping wel meer gelovige jongeren waren die net als
wij ook “heel gewoon zijn”. Zelf heeft ze twee kinderen van 4 en 8 die niet zijn
gedoopt, maar wel steeds vragen stellen over de kerk. Vader is wel gelovig
maar gaat niet naar de kerk maar blijkbaar speelt het geloof toch wel een rol
in hun leven. Haar interesse is gewekt en het gesprek verdiept zich  naar de
achtergrond van ons geloof. Het zaadje is geplant… misschien leidt hun pad
uiteindelijk toch ook naar de kerk.
 
Conny Huisman
 
 
 
 

Zing!!
 
In 2016 werd begonnen met zaterdag-
se zangochtenden onder de inspire-
rende leiding van onze dirigenten.
Deze ochtenden zijn juist bedoeld
voor ons, gewone kerkgangers. Je
hoeft hiervoor geen kennis of ervaring
te hebben. Patrick Hopper leidt de
zangers en voor je het weet sta je met
elkaar als een echt koor te zingen.
Zingen is gezond, en je wordt er blij
van. Probeer het maar eens uit in de
badkamer: zing een liedje en probeer
tegelijkertijd somber te zijn. Dat gaat
dus niet. Je zingt jezelf als het ware los
van alles.Kom dus allemaal en als je
dat weekend vervolgens bij een vie-
ring bent: ervaar maar eens dat je veel
beter in staat bent om in de viering
mee te zingen!
Datum: zaterdag 25 februari
Tijd: 10.30 – 12.00 uur in de Antonius
Abt kerk
Opgave vooraf bij het secretariaat (zie
blz. 23) Kosten: vrijwillige bijdrage
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PCI nummers voor
 ondersteuning
rekeningnummer zie website
 
PCI H. Agnes
070 365 77 29
pci.agnes@rkdenhaag.nl
PCI H. Antonius Abt:
070 354 17 42
antoniusabt@rkdenhaag.nl
PCI H. Driekoningen
070 324 54 91
pci.driekoningen@rkdenhaag.nl
PCI H. Ignatius van Loyola:
070 364 99 26
pci.ignatius@rkdenhaag.nl
PCI H. Jacobus:
070 360 55 92
pci.jacobus@rkdenhaag.nl
PCI en Kerk&Samenleving H. Willibrord
070 380 53 55
pci.willibrord@rkdenhaag.nl
PCI - bestuur
pci.@rkdenhaag.nl

H. Agnes Beeklaan 188
H. Antonius Abt Scheveningseweg 235
H. Jacobus de Meerdere Parkstraat 65-A
H. Joseph ('t Zamen) Esperantoplein 12
H. Martha Hoefkade 623
Onbevlekt Hart van Maria Bloklandenplein 15
OLV Goede Raad Bezuidenhoutseweg 157
OLV Onbevlekt Ontvangen Elandstraat 194
H. Paschalis Baylon Wassenaarseweg 53
H. Teresia van Avila Westeinde 12A
Huize Waalsdorp Jan Muschlaan 157

Kerkadressen
 

Parochiesecretariaat
 
Teresa van der Lubbe
Neuhuyskade 97
2596 XK Den Haag
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
070 820 98 66
 
Uitvaartlijn
06 838 74 082
 
Pastoraal noodnummer (o.a.
ziekenzalving)
06 838 98 041

Geloofsgemeenschappen
 
H. Agnes  
Beeklaan188
2562 AP Den haag
agnes@rkdenhaag.nl
070 365 77 29
 
H. Antonius Abt
Scheveningseweg 233
2584 AA Den Haag
antoniusabt@rkdenhaag.nl
070 354 17 42
 
H. Driekoningen
Wassenaarseweg 53
2596 XK Den Haag
driekoningen@rkdenhaag.nl
070 324 54 91
 
H. Ignatius van Loyola
Elandstraat 194
2513 RR Den Haag
ignatius@rkdenhaag.nl
070 364 99 26
 
H. Jacobus de Meerdere
Parkstraat 65a
2514 JE Den Haag
jacobus@rkdenhaag.nl
070 360 55 92
 
H. Willibrord
Hoefkade 623
2525 LC Den Haag
willibrord@rkdenhaag.nl
070 380 53 55

Banknummers
 
H.Agnes
NL72 INGB 0000 6595 85
H.Antonius Abt
NL81 RABO 0102 4487 36
H.Driekoningen
NL48 INGB 0000 3340 00
H. Ignatius
NL12 INGB 0000 5879 15
H.Jacobus
NL34 INGB 0000 3592 78
H. Willibrord
NL62 INGB 0003 0812 73

Pastoraal team
 
Pastoor Dolf Langerhuizen
d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
070 820 92 80
 
Parochievicaris Ad van der Helm
a.vanderhelm@rkdenhaag.nl
070 820 92 81
 
Parochievicaris Johnny Rivadeneira
Aldás
j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
070 365 77 29
 
Parochievicaris Yan Asa SVD
y.asa@rkdenhaag.nl
070 820 92 82
 
Diaken Ronald van Berkel
r.vanberkel@rkdenhaag.nl
070 820 92 83
 
Pastoraal werker Jan Eijken
j.eijken@rkdenhaag.nl
070 820 92 84
 
Pastoraal werker Marijke Witteman
m.witteman@rkdenhaag.nl
070 820 92 85
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een stilte stem
 
een mens in nood, hij bidt en bidt
maar niet altijd wordt hij verhoord.
wie bidt, vraagt niet bij een loket
maar poogt te luist'ren naar een woord
 
wie bidt, werpt niet een muntstuk in
een automaat, hij prevelt niet
wat woorden in een sleur, bemint
verbindt zich met een groter lied
 
en hij ontmoet een kracht die draagt
een hand die opbeurt, stem die stuwt
zijn wanhoop wordt gestild, en soms
geneest zijn pijn voor lange duur
 
wie bidt, wordt omgevormd door hem
die adem is , een stilte
 
                                                  stem
 
uit: peter vermaat, meeuwen krijsen langs het water,
gedichten van een lage terp( discovery books)
leeuwarden 2013, 142
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