
 

 

 



 
Secretariaat 
Beeklaan 188   2562 AP Den Haag   T: 070 365 77 29   (bgg in dringende zaken: 06-23421049) 
E: agnes@rkdenhaag.nl W: www.rkdenhaag.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag van 10:00-13:00 uur 
 
Uitvaartlijn  06 838 74 082 
Pastoraal Noodnummer 06 838 98 041 
 
Kerkgelegenheden 
H. Agnes  Beeklaan 188 
Fatimakapel Newtonstraat  326 
 
Beheercommissie 
beheercommissie.agnes@rkdenhaag.nl 
Vacant               Voorzitter 
Vacant               Budgethouder 
Mw. J. Spoelder              Secretaris 
Mw. A. van der Klaauw          Facilitair beheer 
 

Pastoraatgroep 
pastoraatgroep.agnes@rkdenhaag.nl 
Dhr. P. Rimmelzwaan  Jongeren 
Dhr. C. de Hingh  Liturgie 
Dhr. A. van der Klaauw Diaconie 
Mw. A. Remmelswaal  Pastoraal 
Dhr. S. Andres  Catechese 

 
Parochiesecretariaat 
Mw. T. van der Lubbe 
Neuhuyskade 97 
2596 XK Den Haag 
070 8209866 
E: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl  W: www.rkdenhaag.nl 
 
Pastoraal Team 
Pastoor D. Langerhuizen  d.langerhuizen@rkdenhaag.nl  070 820 92 80   
Parochievicaris A. van der Helm  a.vanderhelm@rkdenhaag.nl  070 820 92 81   
Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl  070 365 77 29 
Parochievicaris pater Y. Asa SVD  y.asa@rkdenhaag.nl   070 820 92 82 
Diaken R. van Berkel   r.vanberkel@rkdenhaag.nl  070 820 92 83   
Pastoraalwerker J. Eijken  j.eijken@rkdenhaag.nl  070 820 92 84 
Pastoraalwerkster M. Witteman  m.witteman@rkdenhaag.nl  070 820 92 85  
 
Contactpersonen 
ASF                        agnes@rkdenhaag.nl  
Ledenadministratie   Mw. J. Spoelder                    ledenadministratie.agnes@rkdenhaag.nl 
KBO   Dhr. H. Overdijk  070 365 63 97 
Verhuur kerk/concerten    agnes@rkdenhaag.nl 
Parochiezaal De Overkant G. en W. den Adel  070 365 79 09 
Redactie AgnesNieuws Dhr. C. de Hingh  agnes@rkdenhaag.nl 
 
Rekeningenoverzicht 
Kerkbijdrage & Misintenties NL72 INGB 0000 6595 85  t.n.v. Sint Agnes parochie 
ASF   NL87 INGB 0000 1948 79 t.n.v. Sint Agnes Solidariteitsfonds 
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In dit nummer o.a. 

Pastoraal Woord  
Vanuit het Agnes Gilde  

Enquête 
Lief en Leed 

Liturgisch Overzicht 
Vieringen in de Week 

Vastenactie 
Agapè 

Bezinningsochtenden/Geloven Nu 
Bedevaart naar Lourdes 

Willibrordkampen 
Oriëntatiedag Vronesteyn 

 
 
 
 
 
 

Kopij voor het AgnesNieuws graag uiterlijk 14 dagen voor verschijning  
inleveren via e-mail: agnes@rkdenhaag.nl

 
U ontvangt het parochieblad Stella Maris en het AgnesNieuws eens in de 
twee maanden in uw brievenbus. We zijn naarstig opzoek naar nieuwe be-
zorgers. Wellicht wilt u eens in de twee maanden een stapeltje paro-
chiebladen in uw omgeving bezorgen. Melden bij het secretariaat of mail 
naar: agnes@rkdenhaag.nl 
 
De redactie 

 
Volgende editie verschijnt begin april 2017 
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Beste parochianen ven de Agnesgemeenschap, 

Ik herinner me een interview met paus Franciscus op de Braziliaanse televi-
sie tijdens de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro (2013), waarin hij een 
pleidooi hield voor een “pastoraal van de nabijheid” (“pastoral de la 
proximidad”).  Het directe, vertrouwde en hartelijke contact tussen pastor 
en parochianen bevordert de opbouw van de kerkgemeenschap.  Af-
stand(elijkheid) leidt niet zelden tot verwijdering en afhaken.  Een dergelij-
ke benadering staat op gespannen voet met de processen van schaalver-
groting die in deze hele maatschappij hebben plaatsgevonden, inclusief de 
kerken.  De parochie Maria Sterre der Zee is daar o.a. een voorbeeld van.  
Er zijn allerlei legitieme redenen voor schaalvergroting:  meer efficiënte 
inzet van pastores, financiële redenen, vermindering van het aantal be-
trokken parochianen, de noodzaak tot samenwerking. 
Deze moderne en meer bedrijfsmatige aanpak leidt bij alle betrokkenen – 
in ons geval pastores én parochianen – niet zelden tot onbevredigende 
situaties.  Parochianen voelen zich verweesd en pastores voelen zich 
voortdurend tekort schieten.  De leden van het Pastorale team van de pa-
rochie Maria Sterre der Zee zijn na twee bezinningsbijeenkomsten in het 
najaar 2016 daarom tot de slotsom gekomen, dat alleen werken met porte-
feuilles (parochie-brede takenpakketten) niet voldoende is om de parochi-
anen effectief van dienst te zijn.  Daarom hebben wij – het PT – besloten 
tot een nieuw pastoraal beleid:  we noemen dat “pastoraal van de nabij-
heid”.  Dit betekent in concreto, dat de leden van het pastorale team extra 
aandacht schenken aan twee  gemeenschappen binnen de parochie: door 
vaker voor te gaan op zondag in de betreffende kerk en zo veel mogelijk 
aanwezig te zijn bij belangrijke gebeurtenissen in de gemeenschap.  
Ikzelf ben aangewezen om samen met parochievicaris Johnny Rivadeneira 
Aldás extra aandacht te besteden aan de Agnesgemeenschap (inclusief de 
Spaanssprekende gemeenschap).  Daarnaast ben ik aangewezen om dit 
nieuwe beleid uit te voeren in de Driekoningengemeenschap, samen met 
pater Yan Asa.  Wij vragen om uw gebed voor ons uw ondersteuning en 
hopen op een goede samenwerking met u! 
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Wel wijs ik u op het volgende.  Van januari t/m april heb ik een studieverlof 
gekregen om mijn proefschrift over interculturele kerkopbouw aan het Nij-
meegs Instituut voor Missiewetenschappen af te ronden.  Dat betekent, dat 
ik in die periode op werkdagen niet beschikbaar ben voor pastoraal werk.  
Wel ga ik (mede) voor op zondagen in de kerken van de parochie.   Dus dan 
zullen we elkaar op de korte termijn zeker ontmoeten! 
 
Jan Eijken, pastoraal werker 

Het Agnesgilde verzorgt tijdens concerten bijvoorbeeld de catering  en 
zorgt voor de andere randvoorwaarden om de activiteit of het concert goed 
te laten verlopen.  Kortom, de werkzaamheden zijn zeer divers!  Het 
Agnesgilde zoekt nieuwe leden om de service te kunnen  blijven bieden die 
zij de afgelopen jaren ook hebben geboden. Heeft u interesse om u aan te 
sluiten bij een groep enthousiaste vrijwilligers? Neem dan contact op met 
Jan van der Goorbergh op telefoonnummer 070-3562921!  
 
Verkooptafel AgnesGilde 

 

Achterin de kerk staat er elke 2e zondag van de maand een verkooptafel 
waar u diverse liturgische/religieuze artikelen kunt kopen. De tafel wordt 
gerund door één van de vrijwilligers van het Agnesgilde en de opbrengst 
komt in zijn geheel ten goede aan de Agneskerk. 

Terugblik Kerst Inn 2016 

Op 18 december 2016, heeft het Agnes Gilde samen met de Pastorale 
Werkgroep weer een gezellige Kerst Inn georganiseerd. 
Dankzij een gift van het ASF, en een deurcollecte, was het weer mogelijk 
onze gasten te ontvangen met een kopje koffie en een heerlijk sneetje 
kerstbrood. In de pauzes was er voor iedereen een drankje en hapje.  
Ook veel dank aan onze organist Wim Hazeu en zijn vrouw Oksana 
Kryuchkova, die er voor hebben gezorgd, samen met het gemengd koor van 
de Agnesgemeenschap en het koor van de Marthakerk, dat het weer een 
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geslaagde middag is geworden. Veel dank aan alle medewerkers voor hun 
geweldige inzet. 

Jan van der Goorbergh, voorzitter Agnesgilde 

 

Op zaterdag 1 april, aanvang 20.00 uur, is er weer een concert van het 
Projectkoor van Coen Ruivenkamp. 

Uitgevoerd wordt:  

Ein Deutsches Requiem  van Johannes Brahms (1833 – 1897)  

Met medewerking van professionele zangsolisten en Het Promenade Orkest. 

Artistieke en muzikale leiding: Coen Ruivenkamp 
 

 
Op de website van onze parochie staat een enquête voor u klaar. Deze gaat 
over de communicatie van ons met u. Denk dan aan ons parochieblad  
Stella Maris, maar ook aan de bestuursbrief en de social media van onze 
parochie. Graag horen wij wat u hiervan vindt. Wij zouden het erg op prijs 
stellen als u vandaag of morgen een paar minuten de tijd zou willen nemen 
om onze enquête in te vullen. Dan kunnen wij verder werken aan een  
betere communicatie. U kunt hem vinden op home pagina onze website 
www.rkdenhaag.nl  
Alvast heel hartelijk dank! 
 

De website van de parochie wordt steeds verder ontwikkelt en bij 
geschaafd. Op de pagina van de Agnes staan nieuwe foto’s. Op de home 
pagina is een link te vinden naar de kerstvieringen in onze parochie. Houd 
de website geregeld in de gaten, alle nieuwtjes verschijnen hierop. 

http://www.rkdenhaag.nl/
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Datum   Collecte Kaarsenverkoop Bloemenbus 
 
 4  december  €   364,53 €   32,20  €   5,50 
11 december  €   371,36 €   77,50  € 31,65 
18 december  €   153,96 €   59,85  €   4,60 
Kerstmis  € 1170,85 € 219,75  € 20,80 
 
 1  januari  €   164,85 €   59,50  € 14,00 
 8  januari  €   342,18 €   51,10  €   8,10 
15 januari  €   419,58 €   41,00  €   3,70 
22 januari  €   476,42 € 107,20  €   5,35 

Hartelijk dank voor uw bijdrages ! 

 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de 
Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkge-
nootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke ge-
loofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun 
leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselij-
ke kerk. 

Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. Wij zijn door 
de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na 
ons. Wij houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die 
steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het 
de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. 
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Overleden: 
13 december  Elizabeth B Liberg-Villamor (56) 
17 december  Theodora (Door) Wubben-Driessen (88) 
17 januari        Wil Vogelaar (81) 
     januari Riet de Graag  
  

Door Wubben was een van de oudere parochianen van de Agnes en heeft 
veel voor de parochie betekend. Zij was een van de eerste leden van de 
pastorale werkgroep toen deze in de jaren 70 werd opgericht. Door heeft 
een druk leven geleid met veel mensen om haar heen en et liefde en zorg 
voor velen. Wij zijn Door dankbaar voor wat zij voor de Agnes heeft bete-
kend. 
 

Beste mensen, 
Ik wil namens de Parochie Maria Sterre der Zee en onze Sint Agneskerk een 
paar woorden zeggen na het plotseling vertrekt van onze geachte Elizabeth 
naar het huis van onze Vader in de hemel. 
 
Elizabeth is een vrome en vrolijke dame geweest die bijna 11 jaar 
haar dienst met de kinderen in de St. Agneskerk heeft gedaan. 
Altijd met een glimlacht en beschikbaar om aan de kinderen over God 
en Christus te spreken. Maar wat wij in deze jaren hebben gezien is dat 
Elizabeth niet alleen een vrijwilligster was, Elizabeth was ook een vrouw 
met een sterke geloof in Christus en een grote liefde voor de Kerk, voor 
haar Kerk op de Beeklaan. 
 
Daarom waren wij verbaasd toen wij haar op de zondagen 
niet in de kerk zagen en vooral toen wij over haar ziekte hoorden.  
Ik kon haar in het ziekenhuis bezoeken en haar vertrouwen en  
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hoop in de Heer was nog steeds sterk. Helaas zij is niet meer hier onder ons 
op deze Aarde, maar in het Geloof weten wij dat zij nu aan het rusten is in 
onze echte Land in de Hemel. 
Bedankt Elizabeth voor jou dienst in de Sint Agneskerk, 
bedankt ook namens de kinderen die van jou over Jezus hoorden spreken. 
Wij zijn zeker dat de engelen zullen jou naar het paradijs geleiden. 
Je blijft in onze gedachten en in onze gebeden. 
 
In memoriam gesproken door  Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás tijdens 
de crematie plechtigheid. 
 
Familie, vrienden en medeparochianen van de Agnesgemeenschap. 
 
Engelen zijn het buitengewone, dat tot ons komt door het gewone. 
Dat was Elizabeth, ze had een blijmoedigheid die door alles en iedereen 
heen ging. Overal verscheen ze en gaf in woorden ondersteuning als je die 
nodig had. Willen wij nog wel eens zeuren, klagen of ons irriteren, zij be-
keek alles met een vriendelijke lach en een mildheid die aanstekelijk was. 
 
Bij de Kinderwoorddienst in onze kerk waar zij jaren aan meewerkte en ook 
bij de Lampionoptocht en het Kerstspel lag haar kracht daarom in het on-
gedwongen en met overgave begeleiden van de kinderen. 
 
Als we maar ogen hadden die konden zien, zouden we merken dat we 
nooit of te nimmer alleen zijn, dat we omringd worden door wezens die 
ons leiden, ons in liefde zijn toegedaan en ons beschermen. Wat we bezit-
ten hebben we slechts te leen. 
 
Wij moesten te vroeg afscheid nemen van Elizabeth. Henk veel sterkte in 
de toekomst. 
Laten wij elkaar bij de hand nemen en elkaar leiden in ons zoeken naar het 
huis van vrede diep in ons zelf. 
Namens de Agnesgemeenschap, Joop Kist en Paul Mudde 
 
In memoriam uitgesproken door Joop Kist tijdens de crematie plechtigheid 



10 

 

zo   5 feb   5e zondag door het jaar 
09.30 uur Eucharistieviering Nederlands 
   Voorganger: kapelaan J. Rivadeneira 

    m.m.v. dameskoor  
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo  12 feb   6e zondag door het jaar 
  09.30 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: pastoor D. Langerhuizen 
    m.m.v. gemengdkoor  
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo  19 feb   7e zondag door het jaar 

09.30 uur Eucharistieviering Nederlands 
   Voorganger: kapelaan J. Rivadeneira 
   m.m.v. cantor 
  
12.00 uur Eucharistieviering Spaans 

 
zo  26 feb   8e zondag door het jaar 
  09.30 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: pater Y. Asa svd 
    m.m.v. herenkoor 
     
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
wo 1 mrt   ASWOENSDAG 
  19.00 uur Gezamenlijke Eucharistieviering  
    met aszegening en asoplegging. 
    Voorganger: kapelaan J. Rivadeneira 
    m.m.v. Gemengdkoor en spaanskoor 
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zo   5 mrt   1e zondag van de Veertigdagentijd 
  09.30 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: kapelaan J. Rivadeneira 
    m.m.v. dameskoor 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo  12  mrt   2e zondag van de Veertigdagentijd 
  09.30 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: pater Y. Asa svd 
    m.m.v. gemengdkoor 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo  19 mrt   3e zondag van de veertigdagentijd 
    9.30 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: kapelaan J. Rivadeneira 
    m.m.v. cantor 
    Voorstellen van de 1e H. Communicanten 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 

 
zo   26 mrt     4e zondag van de veertigdagentijd 
    9.30 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: pastoor D. Langerhuizen 
    m.m.v. herenkoor 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo    2 april   5e zondag van de veertigdagentijd  
     9.30 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: kapelaan J. Rivadeneira 
    m.m.v. dameskoor 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 



12 

 

 
FATIMAKAPEL (NEWTONSTRAAT 326) 
Elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen is er om 9.30 uur een 
Eucharistieviering. Elke zaterdagavond is er om 20.00 uur een Eucharistieviering 
met de Neocatechumenen. 

MISINTENTIES 

Het opgeven van een misintentie is in de kerk een zeer oude traditie. De 
misintenties worden opgedragen in de vieringen waarvoor zij worden gevraagd. 
Misintenties kunnen worden opgegeven voor overledenen, uit dankbaarheid, bij 
ziekte, bij een huwelijksjubileum, bij een verjaardag en andere gebeurtenissen. 
Voor de opgave van uw misintenties kunt u alleen terecht bij het secretariaat, 
dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Voor misintenties wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd (stipendium).Hiervoor geldt een richtbedrag van 
minimaal €5.- Een envelop met daarin uw bijdrage, datum en gewenste 
misintentie(s), graag twee weken van tevoren in de brievenbus van het 
parochiesecretariaat, is voldoende. U kunt de bijdrage ook storten op 
bankrekening NL72 INGB 0000 659585 t.n.v. Sint Agnesparochie o.v.v. de gewenste 
misintentie en datum (houdt dan wel rekening met een lange verwerkingstijd). 
Geregeld komt het voor dat er nog intenties voor de viering worden aan geboden 
aan de lector of lectrice, dit kan uitsluitend in dringende gevallen en moet contant 
worden afgerekend bij de koster.

HUISBEZOEK PASTORALE WERKGROEP 

De Pastorale Werkgroep laat u weten dat u i.v.m. ziekte of ouderdom en 
eenzaamheid een beroep kunt doen voor een bezoek van een van de leden van de 
pastorale werkgroep. Ook is het mogelijk om op uw verzoek de  H. Communie te 
ontvangen. U kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat van dinsdag t/m 
donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. 

GESPREK MET EEN PASTOR 

De leden van het pastoraal team zijn beschikbaar voor een pastoraal gesprek en/of 
in een persoonlijk gesprek het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. 
Aarzel niet om hiertoe contact te leggen met een van de priesters, de diaken of 
pastoraal werkers. U kunt hen aanspreken na de viering op zondag of door de 
week om een afspraak te maken. U kunt ook bellen (070-8209866) of een mail 
sturen aan parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl t.a.v. mevrouw van der Lubbe van 
het parochiesecretariaat om een afspraak te maken. 
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Vastenactie 2017 
 

Dit jaar gaat in de vastentijd onze aandacht uit naar El Salvador en wel met 
name naar de wijken Apopa en Mejicanos in de hoofdstad San Salvador. 
San Salvador in het algemeen en deze wijken in het bijzonder gaan gebukt 
onder extreem veel geweld door criminele bendes, de mara’s. De mara’s 
hebben ieder een eigen territorium en beheersen het leven in ‘hun’ wijken 
volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie praat met 
de politie, wordt ernstig verminkt of vermoord. Het betekent ook dat men-
sen niet van de ene wijk naar de andere kunnen: dan worden ze be-
schouwd als indringers op vreemd terrein. De bendes werven actief leden 
onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, voor geld 
en mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als 
jonge puber zonder begeleiding, toekomst en geld. 
 
Een aantal samenwerkende katholieke organisaties wil met verschillende 
initiatieven en activiteiten voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden 
van de bendes.  
 
Jeugdcentra 
Veel kinderen hebben thuis te maken met huiselijk geweld en op straat 
voelen ze zich ook niet veilig, omdat verschillende vormen van geweld hen 
daar constant bedreigen. Jonge mensen hebben geen veilige plaatsen waar 
ze kunnen spelen, kunnen leren of elkaar veilig kunnen ontmoeten, laat 
staat waar ze aandacht krijgen en zichzelf onbezorgd kunnen ontwikkelen. 
Daarom is een jeugdcentrum zo belangrijk. De kinderen zijn daar veilig, ze 
krijgen daar aandacht en de nodige hulp om zichzelf positief te ontwikke-
len. In jeugdcentra kan men de kinderen een ander perspectief bieden en 
leren dat ze ook buiten de bendestructuren een goed bestaan kunnen op-
bouwen. 
In de wijk Apopa is reeds een jeugdcentrum onder leiding van de zusters 
van Angel de la Guarda. Hier ziet men goed hoe nuttig zo’n centrum is voor 
de ontwikkeling van kinderen. In de wijk Mejicanos is de grote wens ook 
een jeugdcentrum te kunnen oprichten. 
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Sociaal centrum 
In de wijk Mejicanos is een sociaal centrum onder leiding van de paters 
Passionisten. In dit sociaal centrum kunnen jongeren en volwassenen di-
verse opleidingen en workshops volgen. Het doel is, dat men een eigen 
bedrijfje kan opstarten zodat men in eigen onderhoud kan voorzien en de 
verleidingen van de bendes beter kan weerstaan. 
  
Centro Bartholomé de las Casas  
Een katholieke organisatie, kortweg “CBC” genaamd, probeert bruggen te 
bouwen tussen mensen, met name jonge mensen in de wijken Apopa en 
Mejicanos, omdat vele mensen volkomen gescheiden van elkaar leven. 
Men werkt bijvoorbeeld aan preventieprogramma’s om geweld te voorko-
men en aan programma’s op basisscholen, die bevorderen dat jongens en 
meisjes en jongerengroeperingen samenwerken. Ook traint en ondersteunt 
men vrijwilligers van verschillende organisaties, die werken aan verande-
ring van de geweldscultuur in het land. 
 
Vastenaktie wil de verschillende organisaties, die met hun activiteiten voor 
de mensen “Eilanden van Hoop” vormen in een gewelddadige samenle-
ving, financieel ondersteunen. Zij doet daarbij een beroep op ons. Laten we 
in de vastentijd onszelf iets ontzeggen om iets te betekenen voor een an-
der. Laten we een stukje van onze welvaart besteden voor een goede ont-
wikkeling van de kinderen in San Salvador. U kunt dit gedurende de vasten-
tijd doen door uw financiële bijdrage aan het vastenactieproject te depo-
neren in het offerblok achter in de kerk. Ook kunt u uw bijdrage overmaken 
op bankrekening NL87INGB0000194879 t.n.v. Agnes SolidariteitsFonds on-
der vermelding van “Vastenactie 2017”. 
 
MOV – Agnesgemeenschap, Aad van der Klaauw 
 

De Adventsactie heeft € 457,65 opgebracht. 
De ASF-collecte op 24 december in de nachtmis bedroeg: € 571,20 
De ASF-collecte op 25 december in de hoogmis bedroeg: € 312,80 

 
De penningmeester MOV/ASF 
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Zoals elk jaar wordt er tijdens de vastentijd weer een Agapèviering gehou-
den en wel op maandagavond 20 maart. Een Agapèviering is een gezamen-
lijke maaltijd met daarbij aandacht voor bezinning en gebed als voorberei-
ding op Pasen. Ook wordt tijdens deze maaltijd aandacht besteed aan het 
Vastenactieproject. De Agapèviering zal worden gehouden in ons parochie-
centrum. U bent welkom vanaf 18.00 uur; de maaltijd begint om 18.30 uur. 
Wilt u aan de Agapèviering deelnemen, koop dan een maaltijdbon. Deze 
bonnen zijn op de zondagen  12 en 19 maart  verkrijgbaar bij de leden van 
de Pastorale Werkgroep achter in de kerk na afloop van de Eucharistievie-
ringen. De kosten zijn € 3,- per persoon. Iedereen is van harte welkom bij 
de Agapèviering. De leden van de Pastorale Werkgroep nodigen U dan ook 
graag hiervoor uit. 

Dat de zaal “De Overkant” elke zondag na de Nederlandse viering open is 
om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee? 
 
Dat er een speelhoek in de Agneszaal is gemaakt waar u tijdens de viering 
uw kind(eren) kunt laten spelen en zelf via de luidspieker de viering kunt 
volgen. 
 
Achter in de kerk op de tafel liggen kinderboeken met bijbelverhalen.  
Kinderen kunnen deze boeken meenemen en tijdens de viering lezen of 
bekijken. Graag na afloop van de viering weer terugleggen op de tafel. 
 
U het liturgieblad Gaandeweg ook digitaal kunt ontvangen. U kunt dit ken-
baar maken door een email te sturen aan: agnes@rkdenhaag.nl Op woens-
dagavond voor het komende weekeind vind u het blad in uw mailbox.  
Het liturgieblad vind u ook op onze website: 
www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h.agnes/liturgie 

http://www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h.agnes/liturgie
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GELOVEN ALS ZOEKTOCHT: WAAR STAAN WIJ VOOR? 
Wat is de kern van ons geloven? 
Wat betekent 500 jaar Luther en de Reformatie voor                                                        
katholieken en protestanten hier en nu? De bijbel als zoektocht? 

    Deze oecumenische gesprekken worden georganiseerd door een commissie 
van protestanten en katholieke Haagse kerkleden, aangestuurd door pro-
testantse en katholieke pastores. 
 

Locatie:   Pastorie H. Agneskerk 

Adres:   Beeklaan 188 

Wanneer:   woensdagochtenden: 

  22 februari 2017, 29 maart 2017 

  17 mei 2017 (slot, met lunch) 

Tijdstip:   10.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur) 

Meer informatie: Flyer achterin de kerk en op de website 

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 

 

Het nieuwe seizoen van “Geloven nu” is weer begonnen. De avonden wor-
den geleid door pastoor Dolf Langerhuizen aan de hand van een gezamen-
lijk overeengekomen thema. De vorige bijeenkomst hebben we het gehad 
over de nieuwe vertaling van het Onze Vader. Aan de hand van Bijbeltek-
sten en uitleg over de achtergronden van taalgebruik zijn we veel te weten 
gekomen over de totstandkoming en het ontstaan van de noodzaak van 
één gezamenlijk gebed voor Nederland en Vlaanderen. 
De volgende bijeenkomsten zijn op 6 februari, 6 maart, 3 april en 1 mei 
2017 om 20.00 uur in de pastorie van de Agneskerk, vanaf 19.45 uur bent u 
welkom voor een kopje koffie. Voor een Bijbel wordt gezorgd, deze hoeft u 
niet mee te nemen. Ook het themamateriaal wordt verzorgd. De avonden 
staan open voor alle parochianen en belangstellenden van de parochie 
Maria Sterre der Zee. 
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De parochies Maria Sterre der Zee en de Vier Evangelisten gaan samen 
naar Lourdes.! 
 
Met Pastoor D. Langerhuizen en Diaken J. van Adrichem gaan we als RK 
Den Haag met zoveel mogelijk pelgrims naar Lourdes. Dit jaar is dat van 20 
t/m 28 september 2017.  
Een bedevaart is drie reizen in één. Allereerst je eigen reis naar Lourdes en 
als tweede de ontmoeting met mensen, onderweg en in Lourdes. Als derde 
is de ontmoeting met Maria te noemen en door haar, met God, Vader, 
Zoon en Heilige Geest. Een bedevaart is daardoor méér dan een vakantie.  
Iedereen, jong en oud, arm en rijk, ziek en gezond, 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 volledig aan bij deze bedevaart.  
In iedere geloofsgemeenschap is er een contactpersoon die u volledig kan 
informeren. Ook liggen er folders en aanmelding formulieren achter in ie-
dere kerk voor u klaar. 
 
Er zijn voorlopig 2 informatie bijeenkomsten gepland: 
 
zaterdag 25 maart 10.30 uur ( 10.00 uur inloop ) 
parochiezaal, locatie Emmaus, Leyweg 930, Den Haag 
www.rkparochievierevangelisten.nl  
 
zaterdag 22 april 10.30 uur ( 10.00 uur inloop ) 
Marlotkerk, Bloklanderplein 15, 2594 CK, Den Haag 
www.rkdenhaag.nl  
 
We hopen u op een van deze dagen te mogen ontmoeten. 
 
Cisca van der Sluijs 0628327388; cisca.vandersluijs@gmail.com 
Werkgroep Bedevaarten RK Den Haag  

http://www.rkparochievierevangelisten.nl/
http://www.rkdenhaag.nl/
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Dit jaar zijn er twee kampen: Een weekendkamp voor jongeren van 13 t/m 
16 jaar en het zomerkamp voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Hieronder een 
overzicht van de kampen. 
 
ZOMERKAMP 
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar? Heb jij zin in plezier en avontuur? 
Wil jij delen in het geloof? Heb jij zin in een onvergetelijke vakantie? 
Benut je kracht en ga met ons mee op kamp! 
Voor jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar wordt een zomerkamp georgani-
seerd.  
 
WEEKENDKAMP 
Ben jij tussen de 13 en 16 jaar? Heb jij zin in plezier en avontuur? 
Wil jij delen in het geloof? Heb jij zin in een onvergetelijke vakantie? 
Benut je kracht en ga met ons mee op kamp! Voor tieners van 13 tot en 
met 16 jaar wordt een weekendkamp georganiseerd.  
 
KAMPINFO 
Onder leiding van een gemotiveerd team aan begeleiders reizen we af naar 
het oosten van het land, waar een geweldige omgeving en een gezellig 
kamphuis op ons wachten. Hier zullen we ons vermaken met verschillende 
activiteiten op het gebied van spel, sport, ontspanning en geloof. Iedere 
dag begint met een dagopening en eindigt met een dagsluiting waarin het 
(dag)thema centraal staat. Het thema van dit kamp is…wat is jouw kracht? 
Het thema ‘ Wat is jouw kracht?’ is gebaseerd op de verhalen over Simson 
en Delila. Elke dag zal er in het dagthema een nieuw deel van het verhaal 
centraal staan. Het verhaal wordt verwerkt in allerlei andere activiteiten. 
 
Beide kampen brengen ons dit jaar naar Doetinchem. Het kamphuis waar 
we zullen verblijven biedt een fijne en natuurlijke omgeving. Een weekend 
of week vol met plezier, spel, sport, gezelligheid en geloof! Op de website 
vindt je meer informatie in de flyers en vindt je er inschrijfformulieren. 
Ook ligt deze informatie achterin de kerk op de tafels. 
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Voor wie erover denkt priester of diaken te worden 
 
Zondag 26 maart staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voor-
burgse huis aan de Vliet  ontvangt die dag belangstellenden die nadenken 
over hun plaats in de kerk.  
 
Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar 
allemaal bij komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, 
maar wil je eerst weten wat dat inhoudt. Of misschien wil je eens met ie-
mand praten omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar... 
 
Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de 
priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk 
leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten. Je 
krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vor-
ming, stages. Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel 
waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer. De 
studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en 
toerusting te krijgen  en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.  
 
Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte 
voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden 
voor het priesterschap, de ander voor degenen die mee willen weten over 
het diakenschap. 
 
Rector Walter Broeders T: 070 – 3873804 M: 06-271 401 17 
E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl/ www.vronesteyn.nl 
Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg 
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Op deze plek is er nog plaats voor een advertentie. 
Voor mogelijkheden en prijzen: agnes@rkdenhaag.nl 

 
 
 
 
 

 

                  


