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Pastoraal Noodnummer 06 838 98 041 
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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 pastorie/kerk Dhr. P. Mudde  070 345 86 38 / 06 226 15 810 
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. 

Vanuit de Beheercommissie 
Agnes Gilde en Concerten 

Lief en Leed 
Allerzielen 

Inschrijven voor 1e H. Communie 
Liturgisch Overzicht 

Geloofs- en Ontmoetingsdag RK Den Haag 
Wereld Missiedag 

Reuniedag Banneux 
Najaarscatechese 

Bezinningsochtenden 
Wist U dat 

Vacaturebank 
 
 
 

Vol trots presenteren wij u het eerste AgnesNieuws van dit jaargang. Gelijk 
een vol blad met veel nieuws en wetenswaardigheden. Dit is ook de eerste 
keer dat het blad gelijk geprint, gevouwen en geniet uit de nieuwe kopi-
eerder komt vallen. Dit betekend dat er niet meer handmatig geraapt, ge-
vouwen en geniet hoeft te worden. Al met al minder tijdrovend, hoewel  
het printproces wel langer is dan met de oude vertrouwde Risograph. 
Bij dit blad ontvangt u ook het parochieblad Stella Maris, met dit keer een 
interview met één van onze kerkschoonmakers, Jan van der Goorbergh. 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
De redactie 
 
Volgende editie verschijnt begin december 2016 
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In een gesprek van een paar weken geleden tussen de Agnes-
beheercommissie en enkele leden van het bestuur van de parochie Maria 
Sterre de Zee, is ons verzekerd dat het bestuur beslist niet de intentie heeft 
om onze  Agneskerk te sluiten. Ook onze bisschop is geen voorstander van 
sluiting van kerken. Parallel ontvangt u deze keer een herinneringsbrief 
voor de Aktie Kerkbalans en ik kan u verzekeren dat alle inkomsten ook 
daadwerkelijk aan de Agneskerk worden besteedt. Het verdwijnt niet in het 
grote geheel van de parochie. 

Er is door ons naar het bestuur ook grote waardering uitgesproken voor al 
onze vrijwilligers en dat willen we graag naar allen hier nog eens 
benadrukken. Zonder hen zou de Agnes niet kunnen bestaan. De vitaliteit in 
een geloofsgemeenschap is heel erg  bepalend voor de overlevingskansen 
van de RK kerk in Den Haag. En er gebeurt in de Agnes heel veel, en op veel 
verschillende terreinen.   

Dit jaar is er groot onderhoud gepleegd aan de dakgoten aan de linkerkant 
van de kerk. Het roosvenster linksboven moest ook gerestaureerd worden . 
Dit was hard nodig omdat er een stuk steen van de omlijsting van die glas-
in-lood ramen naar beneden was gekomen. Dank aan alle vrijwilligers die 
dit mede mogelijk hebben gemaakt. Volgend jaar zullen de dakgoten en 
een stuk dakbedekking aan de rechterkant gedaan moeten worden.  

Gelukkig is de verstandhouding tussen beheercommissie en pastoraatgroep 
prima, de leden van de pastoraatgroep verzorgen het immateriële deel van 
onze gemeenschap. Helaas hebben we nu een vacature  in de 
beheercommissie voor een voorzitter en een budgetbeheerder maar we 
zetten onze schouders er onder.  Heeft u interesse in één van deze functies 
dan horen we het graag, we kunnen dan nog voortvarender ons werk doen 
wat onze geloofsgemeenschap zeker ten goede zal komen. 

Beheercommissie St. Agnes Geloofsgemeenschap. 
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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!  
 
Afgelopen zomer hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Jolanda 
Pape. Jolanda was een bekend gezicht achterin de kerk bij de verkooptafel 
van het Gilde. M.i.v. oktober staat achterin de kerk elke 2e zondag van de 
maand de 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. 
 
 
 
 

 

Excelsior: zaterdag 5 november 20.00 uur. 
Uitgevoerd wordt: Saul van G.F. Händel 

Meer informatie op pagina 6 
Entreeprijs: € 25,00. 50% korting voor CJP en Ooievaarspashouders. 

 
Projectkoor Coen Ruivenkamp: zaterdag 19 november 20.00 uur. 

Met werken van Francis Poulenc en Gabriel Fauré 
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Saul van Georg Friedrich Händel – naar het Bijbelse verhaal uit het boek Samuel – 
gaat over bewondering en afgunst, vriendschap, liefde en haat, en over 
heldendom en lafheid. 

Händel geeft op virtuoze wijze vorm aan deze elementen door een groots orkest, 
gloedvolle aria's en machtige koorpartijen. Onder meer de harp, een klavecimbel, 
orgel en een klokkenspel maken van Saul een prachtig en bijzonder gevarieerd 
geheel. Georg Friedrich Händel componeerde het oratorium Saul in de zomer van 
1738, ongeveer een jaar nadat hij zware tegenslagen het hoofd had weten te 
bieden. Een jaar eerder was het mede door hem geleide en gefinancierde 
Italiaanse operagezelschap failliet gegaan, door de enorme concurrentie van 
rivaliserende operahuizen. Hij werd bovendien in datzelfde jaar getroffen door een 
beroerte. Uitval van de rechterarm verhinderde hem het componeren en in zijn 
omgeving werd zelfs beweerd dat hij ook geestelijk niet meer zichzelf was. Toch 
begon de 52-jarige Händel kort daarna alweer te componeren en schreef 
treurmuziek voor koningin Caroline en de twee oratoria, waarmee hij de harten 
van het publiek veroverde, Saul en Israël in Egypt. 

Vier jaar later zou hij zijn – volgens velen – grootste religieuze meesterwerk 
componeren, de Messiah. 

Zonder aan religieuze diepgang in te willen boeten, was de componist in zijn grote 
vocale werken toch met name op zoek naar een heldenfiguur op wie hij zijn grote 
muzikale scheppingstalenten naar hartenlust kon uitleven. Händels oratoria 
draaien om sterke persoonlijkheden, personen die iets belangrijks te zeggen 
hebben en die belangrijke daden verrichten, en waarbij hun grote kracht vooral 
ook door de omgeving waarin zij verkeren, bijzonder reliëf krijgt. Kortom, het zijn 
personages van het kaliber Hamlet en Othello zoals die in de drama's van 
Shakespeare de boventoon voeren. Saul behoorde in Händels tijd tot een van de 
weinige grote vocale werken die regelmatig werden uitgevoerd. Dit oratorium 
wisselt dramatische met lyrische episodes af, waarin de emoties vaak hoog 
oplopen. De vindingrijke instrumentatie heeft er sterk toe bijgedragen dat Saul 
kon uitgroeien tot een echt repertoirestuk dat garant staat voor groot 
enthousiasme bij het publiek. 

Kortom, een concert dat je niet mag missen. 

Bron: website KZVEXCELSIOR.NL 
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Datum   Collecte Kaarsenverkoop Bloemenbus 
29 mei   € 340,58 € 53,97  € 0,20 
 
maand  juni  € 1724,72 € 328,80  € 17,95 
 
maand  juli  € 1751,00 € 358,93  € 12,05 
 
 7 augustus  € 454,48 € 83,50  € 5,50 
14 augustus  € 357,31 € 71,80  € 0,20 
21 augustus  € 309,65 € 73,60  € 0,50 
28 augustus  € 307,32 € 67,40  € 5,50 
 
 4 september  € 466,97 € 83,37  € 0,35 
11 september   € 306,41 € 68,10  € 0,00 
18 september  € 418,04 € 70,70  € 5,15 
 
16 augustus   Mensen in Nood € 359,07 
23 augustus   Miva                      € 143,07  

Hartelijk dank voor uw bijdrages ! 

 

Eén van de manieren om de inkomsten te vergroten is de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans. De eerste grote actie heeft begin dit jaar plaatsgevonden in de 
parochie. Om al het werk te kunnen blijven doen in de parochie, van liturgie 
tot catechese en bezoek aan ouderen en zieken, heeft de parochie uw 
blijvende steun nodig. In het najaar zullen daarom in de 
geloofsgemeenschappen door de beheercommissies extra acties 
georganiseerd worden om een tweede impuls te geven aan de 
kerkbijdragen. Uw hulp en steun aan de parochie is van groot belang. Wij 
zijn u daarvoor dan ook zeer dankbaar. Uit de Bestuursbrief  9-16. 

 (Bestuursbrieven liggen achterin de kerk en staan op de website, red.) 
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Gedoopt: 
25 juni Duver Rodriquez 
 Jayden Pico 

Ilia Rodriquez 
Valeria Alvarez 

 2 juli Maria Contreras 
 9 juli Emanuel Velazquez 
 Marcel Piatek 
13 aug Cataleya Ortiz 
24 sep Lena Maria Ginko  
 Tionly Wienklaar 
 Santiano Janssen 
 

 
Pola Twardowska 

 
 
Latika Gierak 
Santiago Janssen 
 

Overleden: 
25 mei   Kees Flier (64) (oud acoliet) 
9 juni     Jolanda Pape (60) lid AgnesGilde, verkooptafel 
17 juni   Alice van Eersel (89) koorlid 
               Johanna  Fens-Vrijhoeven 
               Zr. Elisabeth de van der Schueren (lid pastoraalteam 1977-1988) 

Op Allerzielen, woensdag 2 november, is er een viering waarin wij alle 
overleden parochianen van het afgelopen jaar willen herdenken. De fami-
lieleden van overleden parochianen van het afgelopen jaar, ontvangen een 
speciale uitnodiging. Ook kunt u één gratis misintentie opgeven voor een 
overleden dierbare. Deze opgave is mogelijk op twee zondagen (23 en 30 
oktober), na afloop van de vieringen bij één van de leden van de Pastorale 
Werkgroep. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen dan 
kunt u ook het secretariaat bellen (070-3657729) of een email zenden aan: 
agnes@rkdenhaag.nl. Opgave is mogelijk tot en met 30 oktober. Voor aan-
vang van de viering ontvangt u een kaars die u bij het afroepen van de in-
tenties op de kaarsen standaards voor het priesterkoor kunt opsteken. 
 
De Pastorale Werkgroep 
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In onze H. Agnesgemeenschap zal in december 2016 de Eerste Communie voorbe-
reiding beginnen. Kinderen tussen 8 en 10 jaar komen in aanmerking om de Eer-
ste Heilige Communie te doen in 2017. Vanaf zaterdag 3 december zullen wij de 
bijeenkomsten beginnen voor alle kinderen, die zich willen voorbereiden op de 
Eerste Heilige Communie. Na het Doopsel is belangrijk de kinderen te helpen Je-
zus als een goede vriend te ontdekken. ‘Laat de kinderen tot mij komen’ zal Chris-
tus zeggen omdat bij Hem de kinderen het ware voedsel en licht gratis kunnen 
krijgen. Een brood die hun zielen zal voeden en een licht die de weg van het leven 
zal verlichten. Hierbij wil ik de ouders uitnodigen voor een informatieve ontmoe-
ting op zaterdag  5 november om 11.00 uur in de parochiezaal van de Agneskerk 
Beeklaan 188. Op die dag hebben wij de gelegenheid om met elkaar kennis te 
maken, en kunnen wij ons programma aan U presenteren. Na afloop van de bij-
eenkomst kunt u uw inschrijfformulier inleveren en betalen. De kosten bedragen 
€ 20 per kind (voor de nieuwe boek en andere materiaal). 
ZATERDAG 3 DEC IS DE LAATSTE MOGELIJKHEID OM IN TE SCHRIJVEN 

 
Nuestra Iglesia Santa Inés comenzará a partir de Diciembre del 2016 las prepara-
ciones  de la Primera Comunión. A los niños entre 8 y 10 años se les invita a inscri-
birse para poder recibir el Sacramento de la Comunión en el 2017.A partir del 
sábado 3 de Diciembre comenzaremos las catequesis para que los niños puedan 
recibir la preparación necesaria a la Primera Comunión. Después del Bautizo es 
importante ayudar a los niños a descubrir que Jesús es un buen amigo. “Dejad que 
los niños vengan a mi” son las palabras que Jesús dice a los niños porque en Él los 
niños podrán recibir gratis el pan verdadero y la luz auténtica. Un pan que alimen-
tará sus almas y una luz que iluminará el camino que recorrerán en la vida.Con 
esta carta invitamos a los para padres y/o representantes a una reunión informa-
tiva el sábado 5 de Noviembre a las 11:00 horasen el centro parroquial de la igle-
sia Santa Inés en la calle Beeklaan 188. Este día tendremos la posibilidad de cono-
cernos y presentales a ustedes nuestro programa. Al final de la reunión podrá 
llenar el formulario con los datos del niño y entregarlo. El costo es de € 20 por 
niño (libro y otros materiales). 
EL 3 DE DICIEMBRE ES LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA INSCRIBIRSE 
 
namens de Eerste Heilige Communiewerkgroep,  Johnny  Rivadeneira Aldás,pr 
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zo    9 okt    
   9.30 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. gemengdkoor 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    mmv. van koor Corda Cantate 
    gezongen wordt: Misa Criolla 
     
zo  16 okt   9.30 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv.  cantor 
  12.30 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo  23 okt   9.30 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. herenkoor 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo   30 okt   9.30 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. gemengdkoor 
  12.00 uur  Eucharistieviering Spaans 
 
di      1 nov   

  9.30 uur Eucharistieviering in de Fatimakapel 
 
wo    2 nov    
  19.00 uur Gezamenlijke Eucharistieviering 
     mmv. gemengdkoor en Spaanse zang 
       
zo     6 nov   9.30 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. dameskoor 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo   13 nov   9.30 uur Eucharistieviering Ned 
    m.m.v. cantor/heren 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
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zo   20 nov    
    9.30 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. gemengdkoor  

12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo   27 nov   
                9.30 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. herenkoor 
                 12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo     4 dec   
   9.30 uur Eucharistieviering Ned.  
    mmv. dameskoor 
             12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 

Ook de Pastoraatgroep is weer aan het nieuwe seizoen begonnen. De 
eerste vergadering was 22 augustus. Hoewel we nog niet voltallig waren 
zijn er toch al plannen gemaakt voor de komende tijd. Pastoraal werkster 
Marijke Witteman zal onze vergaderingen voortaan bijwonen en zo de 
verbinding vormen met het pastoraal team. De komende maanden 
beginnen er weer enkele catechese bijeenkomsten. Lees hierover elders in 
dit blad en op de website van de parochie. 

 

 

Op woensdag 26 oktober wordt op initiatief van de pastorale teams van de 
parochie Maria Sterre der Zee en de Vier Evangelisten een geloofs- en 
ontmoetingsdag georganiseerd voor geheel katholiek Den Haag. Doel van 
deze dag is om elkaar te bemoedigen en sterken in het geloof. De dag be-
gint om 10:00 uur met een Eucharistieviering in de Emmauskerk, daarna is 
er een ontspannend programma met tevens aandacht voor de inwendig-
mens. U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat. Meer informa-
tie vind u in de flyers achterin uw kerk en op de website. 
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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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Dit jaar besteedt Missio in oktober speciale aandacht aan de katholieke 
gelovigen in de Filippijnen. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn 
slechts enkele problemen van dit land. De armoede in de Filippijnen is 
groot. In Manilla leven veel mensen noodgedwongen op straat. Vele ande-
ren, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het 
buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel 
geweld. Missio steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in de Filip-
pijnen. Zo hebben de zusters benedictessen het initiatief genomen tot de 
bouw van een nieuw dorp voor vissersfamilies in Tacloban. In Manilla zijn 
de zusters de drijvende kracht achter een gezinscentrum, waar dakloze 
gezinnen worden opgevangen en weer op weg worden geholpen met op-
leidingen en cursussen om in hun levensonderhoud te voorzien. Wilt u de 
gezinnen in de Filippijnen helpen aan een nieuw bestaan? Steun dan het 
werk van Missio en de zusters benedictessen met een bijdrage aan de col-
lecte op 23 oktober. 
 
MOV - Agnesgemeenschap 

Ieder jaar organiseert het Banneux comité bisdom Rotterdam in november 
een speciale reunie dag van het afgelopen bedevaarts jaar  in Huize Ipse 
afd. Craeyenburch, Brasserskade 4 te Nootdorp. 
 
 Deze dag wordt op zondag 20 november 2016 gehouden. 
 
Na de feestelijke Eucharistieviering, is er tijd om elkaar te ontmoeten tij-
dens de lunch. Daarna is er een muzikaal middagprogramma, met aanslui-
tend het bidden van de Rozenkrans en een Plechtig Lof met zegening van 
de zieken. 
 
Tevens is er gelegenheid om in het  "winkeltje"  artikelen uit Banneux te 
kopen. 
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Graag willen wij U uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar 
tegelijkertijd ook de gezelligheid van deze dag ter afsluiting van het bede-
vaart seizoen van Banneux 2016. 
 
De zaal is vanaf 9.00 uur open en wordt u ontvangen met een kopje koffie 
of thee. 
 
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het pro-
gramma kunt U onze brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen en voor 
verdere informatie: 
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan tel. 015  3693148    
e-mail : paula_opstal@hotmail.com 
of bij  Dhr. G.J. de Bruijn tel. 070  3205872    
e-mail : gerard.debruijn@planet.nl 
 
 

In het teken van het Jaar van Barmhartigheid 
 

Het pastoraal team organiseert in het najaar 2016 drie catechese-avonden, 
die in het teken staan van het Jaar van de Barmhartigheid. 
Zoals u weet heeft paus Franciscus dit jaar van de Barmhartigheid afgekon-
digd voor de gehele Rooms Katholieke Kerk. Het is een oproep aan ieder 
om barmhartigheid te stellen boven een harde opstelling jegens onze naas-
ten. Indachtig de woorden van de profeet Ezechiël (hoofdstuk 36, vers 26): 
“Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten; Ik zal 
het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven.” 
 
PROGRAMMA 
Donderdag 13 oktober: De zeven werken van barmhartigheid door pasto-
raal werker Marijke Witteman. 
Wie honger heeft te eten geven, wie dorst heeft te drinken geven, de naak-
ten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de 
gevangenen bezoeken, de doden begraven. De eerste 6 werken van barm-
hartigheid zijn ontleend aan Mattheus 25, 35-36; de 7e aan Tobit 1,17.  

mailto:gerard.debruijn@planet.nl
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De actualiteit van deze “diaconale” werken staat buiten kijf en vraagt in 
elke tijd om praktische toepassing. 
 
Donderdag 27 oktober: De zeven geestelijke werken van barmhartigheid 
door pastoraal werker Jan Eijken. 
De onwetenden onderrichten, in moeilijkheden goede raad geven, de be-
droefden troosten, wie verkeerde wegen gaan corrigeren, het onrecht ver-
dragen, beledigingen vergeven, bidden voor de levenden en overledenen. 
Deze geestelijke werken van barmhartigheid vinden hun oorsprong in de 
middeleeuwse zielzorg en zijn gericht op het lenigen van geestelijke nood. 
We kunnen leren van deze oude inzichten in een tijd waarin sprake is van 
veel spirituele leegte en ontreddering. 
 
Donderdag 10 november: De exhortatie Amoris Laetitia (“de vreugde van 
de liefde”) van paus Franciscus door parochievicaris Ad van der Helm. 
Dit document is opgesteld in oktober 2015 als resultaat van een wereldwijd 
debat in de RK Kerk over sexuele moraal, vooral met betrekking tot huwe-
lijk, echtscheiding en homosexualiteit. De paus pleit in dit document voor 
een barmhartige en uitnodigende opstelling in de pastorale begeleiding 
van gescheidenen en homosexuelen, in tegenstelling tot het oude klimaat 
van veroordeling en uitsluiting. 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
Locatie: Pastorie H. Paschaliskerk (ingang Paschalispad 1) 
Aanvang: 19.30 uur  Inleiding over het thema van de avond 

 gevolgd door uitwisseling in groepen 
                  21:15-21:30 uur Afsluiting 
Data: 13 oktober, 27 oktober, 10 november 
Kosten: € 5 (eenmalig) op de eerste avond 
Aanmelding en informatie: 
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 070 820 98 66 of in de brievenbus 
van het parochiesecretariaat (Neuhuyskade 97) 
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GELOVEN ALS ZOEKTOCHT: WAAR STAAN WIJ VOOR? 

OECUMENISCHE GESPREKKEN OP WOENSDAGOCHTEND 

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 bijeenkomsten worden georganiseerd door een commissie van 

protestanten en katholieke Haagse kerkleden, aangestuurd door protes-
tantse en katholieke pastores. 
 

Locatie:   Pastorie H. Agneskerk 

Adres:   Beeklaan 188 

Wanneer:   woensdagochtenden: 

  26 oktober 2016 

  30 november 2016 

  25 januari 2017 

  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: Nanda Nieuwenhuizen (PKN)  

                     g-n-n-g@ziggo.nl 070-364 2864 

         Adrie Aarssen (RKK)  

         adrieagaath@casema.nl 070-363 8009 

         Flyer achterin de kerk en op de website 

 

mailto:g-n-n-g@ziggo.nl
mailto:adrieagaath@casema.nl


17 

 

 
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. 
 
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 
 

De Agnesgemeenschap is dringend op zoek naar vrijwilligers voor het on-
derhoud van onze kerk. Wij zoeken mensen die de bestaande schoon-
maakploeg van de kerk willen komen versterken. Iedere dinsdagochtend 
van 8.30u tot 10.00 u maken zij gezamenlijk de kerk en de sacristie schoon. 
Ook zoeken wij mensen die eens in de 14 dagen op woensdag van 10.00 u 
tot 12.00 u het koper en zilverwerk willen poetsen. Met een ploegje kan 
dat heel gezellig zijn en wat ook waar is, is dat “vele handen maken licht 
werk “ nog echt waar is ook. Wilt u zich aanmelden dan kan dat na afloop 
van de vieringen achter in de kerk bij An v.d. Klaauw of U kunt zich aan-
melden bij het secretariaat, iedere dinsdag, woensdag of donderdag tussen 
10.00 u en 13.00 u. Alstublieft help ons ons mooie kerkgebouw er goed uit 
te laten zien! 
 
Het dameskoor en het herenkoor is dringend opzoek naar nieuwe leden. 
Als u de zang tijdens de vieringen waardeert en niet wilt dat dit verloren 
gaat, denk er dan eens over om de viering vanaf “boven” bij te wonen en 
uw stem te laten klinken door de kerk. U kunt u melden bij Petra Scheele of 
Frans Valkenhof na de viering. 

http://www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h.agnes/liturgie
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Wie van onze parochianen heeft er groene vingers en veel liefde voor 
bloemen en planten ? Wij zijn dringend op zoek naar iemand die het leuk 
vindt de verzorging van de planten en de versiering, met bloemen, van on-
ze kerk op zich te willen nemen. Bent U degene, die wij zoeken, meldt U 
dan aan bij ons secretariaat dat iedere dinsdag, woensdag en donderdag 
geopend is van 10.00u-13.00 u; tel. nr. 070-3657729, email: ag-
nes@rkdenhaag.nl 
 

 
Wil en Gerrit den Adel zoeken enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden 
om in “de Overkant”, het ontmoetingscentrum van onze kerk, te helpen 
met het draaien van bardiensten. Mocht U zich willen aanmelden bel dan 
het secretariaat (geopend van di t/m do van 10u -13u ) tel. 070 3657729 en 
geef uw naam en tel. nr. door dan wordt U daarna teruggebeld voor verder 
overleg. 
 

Dinsdag  6 december (Kerstnummer) 
 
Kopij voor het AgnesNieuws graag uiterlijk 14 dagen voor verschijning inle-
veren 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 
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Heer Jezus Christus, 
U heeft ons geleerd barmhartig te zijn zoals de hemelse Vader, 

en heeft ons gezegd dat wie U ziet, Hem ziet. 
Toon ons Uw gelaat en we zullen gered worden. 

Uw liefdevolle blik bevrijdde Zacheüs en Matteüs van de slavernij van het geld; 
de overspelige vrouw en Magdalena van het zoeken naar geluk enkel en alleen in de geschapen dingen; 

deed Petrus wenen na zijn verloochening, 
en verzekerde de berouwvolle dief dat hij naar het paradijs zou gaan. 

Laat ons de woorden horen, alsof ze gericht zijn tot ieder van ons, die U sprak tot de Samaritaanse vrouw: 
“Als u de gave van God kende!” 

 
U bent het zichtbare gelaat van de onzichtbare Vader, 

van de God die Zijn macht vooral toont door vergeving en barmhartigheid: 
laat de kerk in de wereld uw zichtbaar gelaat zijn, dat van de opgestane en 

verheerlijkte Heer. 
U heeft gewild dat ook uw dienaren zelf onderworpen zijn aan zwakheid 

om mee te kunnen leven met de onwetenden en dwalenden: 
laat iedereen die zich tot hen richt voelen dat ze gezien zijn, dat God van hen houdt en hen vergeeft. 

 
Zend uw Geest en heilig eenieder van ons met zijn zalving, 

zodat het Jubileum van Barmhartigheid een jaar van genade zal zijn van de Heer, 
en uw kerk met hernieuwd enthousiasme het goede nieuws zal brengen aan de armen, de vrijheid zal 

verkondigen aan gevangenen en de onderdrukten, 
en blinden zal laten zien. 

 
Wij vragen dit op voorspraak van Maria, Moeder van Barmhartigheid, 

Gij die leeft en heerst met de Vader en de heilige Geest in alle eeuwigheid. 
Amen. 

 
Pauselijk gebed voor het Jaar van Barmhartigheid 
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Op deze plek is er nog plaats voor een advertentie. 
Voor mogelijkheden en prijzen: agnes@rkdenhaag.nl 

 
 
 
 
 

 


