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Van de redactie
Velen van ons kennen de regel: 'Een nieuwe lente een nieuw geluid', een
dichtregel van Herman Gorter.
Lente en nieuw lijken aan elkaar gekoppeld te zijn.
Denk eens aan nieuwe kleren met Pasen, de grote schoonmaak, nieuwe verf,
nieuw behang.
Jonge dieren, nieuw groen. De wereld vernieuwt zich na de donkere maanden
Pasen geeft ons de kans om opnieuw te beginnen. Die kans kregen wij van Jezus
zelf, die leed voor ons, mensen, stierf voor ons en die opstond uit de dood.
Laten wij die kans met beide handen aangrijpen en ons leven een nieuwe
richting geven.
De redactie wenst u/jou een Zalig Pasen.
Agnes Damen

Paasvuren
In Duitsland en in het oosten van Nederland worden paasvuren ontstoken.
De winterkou wordt verdreven en men verwelkomt de warmte van de zon,
die steeds meer kracht krijgt.

In dit nummer vindt u:
UItleg over de Verrijzenis icoon
Kerkbalans
Vastenactie
Nieuws van het bestuur
Een impressie van de retraite van het pastorale team
Liefde is de kern van alles
Terugbblik op de vormselviering
Een verhaal voor de kinderen
Paasgebruiken
Reisinformatie

Abonneren Advertenties
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In 2017 kost een postabonnement
€18,=.

Met een advertentie in Stella Maris bereikt u ruim 6500 lezers in de regio
Haaglanden tegen aantrekkelijke tarieven.

Opgave: redactie@rkdenhaag.nl

Als u wilt adverteren in het parochiemagazine, kunt u contact opnemen met
redactie@rkdenhaag.nl.

Sta Op!

Gezinspaaswake

“De verhalen in de kerk begrijp ik niet, maar
het loopt altijd goed af.”

H. Ignatiuskerk, Elandstraat om 19:00 uur

De reactie van een achtjarig
meisje in het gesprek bij de
gezinsviering naar aanleiding
van de verhalen van die zondag. De dag waarop zij zich
voorstelde met nog twaalf
andere communicantjes.
De verhalen begrijp ik niet,
maar het loopt altijd goed af.

Is dát de kern van wat wij met Pasen vieren? Pasen vieren
en erop vertrouwen dat het goed komt, terwijl er om je
heen of in jezelf van alles gebeurt wat eerder het tegendeel
lijkt te bewijzen.
Gaat het bij Pasen over meer zien dan er nu is? Voorbij aan
wat wij voor mogelijk houden?
Maria Magdalena en de andere Maria gaan naar het graf.
Er is een aardbeving, er daalt een engel neer die de steen
van het graf wegrolt. De engel stuurt de vrouwen weg van
het graf: “Hij is niet hier. Hij is verrezen! Ga het maar
vertellen aan de leerlingen. Hij gaat jullie voor naar Galilea,
daar zul je Hem zien.”
Ze draaien zich om, weg van het graf, weg van de dood,
het leven tegemoet. En daar ontmoeten zij Jezus. Maar ze
mogen Hem niet vastpakken. Ze moeten Hem loslaten. Ze
moeten opstaan en naar Galilea gaan. Daar zullen zij Hem
herkennen in wat zij in zijn Naam zeggen en doen. Maria
Magdalena doorziet dat Jezus op een andere manier
aanwezig is dan daarvoor. Het geeft haar de kracht om
opnieuw in beweging te komen. Opstaan en in beweging
komen, dat doet Pasen aan ons!
Opstaan en in beweging komen dat doen de geloofsleerlingen die met Pasen gedoopt en gevormd worden.
Opstaan en in beweging komen, daartoe worden ook wij
geïnspireerd en uitgedaagd, opnieuw!
Pasen kiest voor het leven. Leven door de dood heen.
Leven, anders dan voorheen, nieuw en misschien anders
dan verwacht.
“De verhalen begrijp ik niet, maar het loopt altijd goed af!”

We vieren de volledige Liturgie van de Paaswake door te
beginnen met het ontsteken van een paasvuur, daaraan
ontsteken we de paaskaars, we verspreiden het Licht van
Christus en verjagen daarmee de duisternis, we bidden en
zingen, we lezen uit de H. Schrift en we vieren de Eucharistie. We beginnen vroeg in de avond (19:00 uur) waardoor ook kinderen en hun ouders kunnen komen. En jullie
zijn van harte welkom!
Bij alle onderdelen van deze viering zullen kinderen worden betrokken! Het kinderkoor onder leiding van Maria
voor ’t Hekke zal deze viering begeleiden. Voor kinderen
zijn alle rituelen van de Paaswake misschien héél geheimzinnig en spannend, vandaar dat ze bij alle onderdelen
betrokken zullen worden. Maar niet alleen kinderen en
hun ouders, natuurlijk is iedereen: jong(er) en oud(er) van
harte welkom! Pasen is het grootste feest voor Christenen!
Het is daarom méér dan de moeite waard dit grote Paasmysterie samen te vieren.
Omdat de Paaswake maar één keer in een kerk gevierd kan
en mag worden, is de viering van de Paaswake in de kerk
H. Ignatius de enige Paaswake in deze kerk en de enige
Paaswake voor kinderen en hun ouders in onze parochie
Maria Sterre der Zee. In alle andere kerken is ook een
viering van de Paaswake, maar op een veel later tijdstip.
Afstanden in Den Haag zijn niet groot, we vormen één
parochie en daarom nodig ik in het bijzonder kinderen en
hun ouders uit alle geloofsgemeenschappen uit om naar
de viering in de Ignatiuskerk te komen! Mede namens het
pastoraal team zijn jullie van harte welkom en samen gaan
we een prachtige Paaswake vieren! U en jij komen toch
ook?
Dolf Langerhuizen, pastoor

Byzantijns vieren
De Byzantijnse Liturgie wordt maandelijks zowel op zaterdag- als zondagmorgen gevierd in de kapel van Huize Mater
Ecclesiae, Eisenhowerlaan 120. Op zaterdag is pastoor
Langerhuizen doorgaans de celebrant. Ook daar bent u
altijd van harte welkom! Meer informatie vindt u op de
website:
www.gemeenschapvandegedaanteverandering.nl

Zalig Pasen!
Dolf Langerhuizen, pastoor
Marijke Witteman, pastoraal werkster
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Icoon van Christus' Verrijzenis
In de huiskamer van mijn woning in
Voorburg heeft de icoon van de verrijzenis van Christus al vele jaren een
belangrijke plaats. U ziet een foto van
deze icoon afgebeeld in deze Stella
Maris. Officieel heet de icoon
Anastasis-icoon. Anastasis is een
Grieks woord en betekent: opstaan,
opstanding, het tevoorschijn komen
uit een hinderlaag, naar een ander
land gaan. In de Oosterse Kerk is Pasen
de doorgang van de Heer, waarin Hij
óók ons doet overgaan van dood naar
leven.
De afgelopen jaren heeft mijn icoon
tijdens de paasliturgie nogal eens op
het altaar gestaan in de Antonius
Abtkerk op Scheveningen. In paaspreken heb ik er meerdere keren naar
verwezen. Wat ik zo mooi vind op deze
icoon is de handreiking die door Christus naar Adam en Eva, - naar u en mij
- gedaan wordt. De icoon is een fascinerende afbeelding, waarover ik
graag iets wil schrijven.
Wat op de icoon wordt afgebeeld is de
´nederdaling ter helle´. In onze geloofsbelijdenis (Credo) wordt weliswaar uitgezongen, dat Christus ´is
nedergedaald ter helle´, maar ik kan
me niet herinneren er ooit iets over
gehoord te hebben in mijn theologieopleiding in Utrecht. Het blijkt ook niet
echt een bijbels thema te zijn. De
evangeliën spreken er in ieder geval
niet over. Alleen in de eerste brief van
Petrus (3, 19v) is een beknopte verwijzing naar dit gegeven te vinden. In de
vroege christenheid daarentegen was
het thema bijzonder populair en daarom ook terug te vinden in de oudste
paaspreken van de kerkvaders, die
bewaard zijn gebleven.
Voor de gelovigen in die tijd, maar nog
steeds óók voor ons, blijft de vraag:
Wat is er met Jezus gebeurd tussen
Goede Vrijdag en Paasmorgen? Wat
betekent de opstanding van Christus
voor ons mensen? In de Westerse Kerk
heeft men op allerlei afbeeldingen en
schilderijen wel vaak een poging gedaan om een antwoord op die vraag
te verbeelden.
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Als een doorlopend stripverhaal: kruisiging, graflegging en Christus die
weer uit het graf stapt. Hoe vroom en
goed bedoeld ook: er kan alleen in
boventijdelijke en mythische beelden
over gezongen, gepreekt en verteld
worden. Daarom mag de Anastasisicoon zeker niet gezien worden als een
fotografisch beeld van de opstanding.
De icoon geeft ons eerder een overvloed aan beelden die willen helpen te
geloven in de opstanding, welke betekenis je ook geeft aan dit woord.
Op de eerste plaats verbeeldt de icoon
wat wij met Pasen vieren: de opstanding, niet alleen van Jezus Christus
maar van elke mens. Dat is wat je de
catechetische functie van de icoon
kunt noemen. Maar de icoon doet
meer dan ons informeren. Via deze
icoon komt de handreiking van Christus hier en nu naar mij toe. Want:
Adam (de mens), dat ben ik! Adam, of
Eva, dat ben jij! Als ik de icoon vereer
met een gebed of een lichtje, dan strek
ik als het ware mijn hand uit, zoals alle
mensen op de icoon dat doen, in de
hoop dat die vastgegrepen zal worden. We zien de grote koningen van
het Oude Verbond: David en Salomo,
we zien Johannes de Doper en de
apostelen: ze strekken hun handen uit
naar Jezus. Het beeld van de handreiking roept bij mij heel wat bijbelse
woorden en verhalen op.

Ik denk aan de psalmen, waarin gezongen wordt over de rechterhand van
God die mij vasthoudt. Ik denk aan het
evangelieverhaal, waarin Jezus de
lamme bij de hand neemt en doet
opstaan.
Op de Anastasis-icoon zijn de slappe
en machteloze hand van Adam en de
uitgestoken en vragende handen van
Eva voor mij ook een verwijzing naar
de kwetsbaarheid van ons menselijke
lichaam. Voor veel mensen is het
moeilijk om die kwetsbaarheid, die
onze lichamelijkheid met zich meebrengt, te voelen. Liever gebruiken we
ons lichaam als instrument voor het
verrichten van prestaties en het voelen van onze kracht, en proberen we
telkens weer onze grenzen daarin te
verleggen naar nog betere prestaties.
De paasicoon is voor alles ook een
erkenning van onze afhankelijkheid en
behoeftigheid, zowel lichamelijk als
affectief. Ik denk dat het niet zomaar
toevallig is dat de paasicoon mij zo
fascineert. Blijkbaar helpt zij mij en
geeft zij mij de speelruimte om op
hoopvolle wijze bezig te zijn met mijn
eigen kwetsbaarheid en sterfelijkheid
en die van mijn naaste medemensen.
Bovendien heeft zij mij geholpen in
mijn pastorale werk om de handreiking te bieden aan mensen, die zelf of
in de ziekte of de dood van hun naasten geconfronteerd werden met de
eindigheid en de gebrekkigheid van
ons menselijk bestaan. Daarbij is mijn
ervaring overigens wel, dat niet iedereen gevoelig is voor deze symbolische
benadering van ons geloof en niet iedereen in staat is om de wereld van de
religieuze verbeelding te betreden.
Op de Anastasis-icoon is onder Christus’ voeten een donkere grot te zien.
Dit beeld doet mij denken aan de dood
als het einde van het leven, maar ook
aan de dood midden in het leven, aan
de duisternis die maakt dat mensen
elkaar niet kunnen zien. Ik herinner
mij een verhaal over een woestijnvader, die de hel beschreef als een situatie, waarin de mensen ruggelings aan
elkaar gebonden zijn met als gevolg

dat zij elkaar niet in de ogen kunnen
zien. De hel als een plek van extreme
leegte en eenzaamheid, waar niemands blik meer de blik van een ander
kruist. De paasicoon roept op om in
zo’n situatie een hand uit te steken en
om hulp te vragen; niemand kan het
en hoeft het alleen te doen. De icoon
versterkt voor mij de hoop, dat er
mensen zullen zijn die er voor mij
willen zijn. En dat mensen op mij
mogen rekenen. Wanneer de omstandigheden zo naar zijn dat er werkelijk
niemand is of wanneer menselijke
hulp niet meer mag baten, dan nog
herinnert de icoon mij eraan, dat u en
ik het waard zijn om hulp en aandacht
te krijgen. Is de Kerk, is onze parochie
Maria Sterre der Zee, zijn niet al onze
geloofsgemeenschappen geroepen om
plaatsen van hoop te zijn? Deze mooie
paasicoon is voor mij zo’n teken van
hoop. Geconfronteerd met ziekte of
dood van een medemens, vriend, familielid, of die van jezelf zal voor elke
mens de vraag naar het basisvertrouwen steeds weer terugkomen. De
handreiking, die de paasicoon verbeeldt, kan onze oudste beelden van
vertrouwen opnieuw wakker roepen
en ons basisvertrouwen versterken.
De realiteit van de duisternis en de
dood wordt zeker niet ontkend, maar
blijft in het onderste deel van de icoon
aanwezig. De icoon zegt wèl, dat u, jou
en mij door Jezus Christus een hand
wordt gereikt om uit de duisternis en
uit de dood op te staan. Ik wens u en
jou een zalig Pasen!
Dolf Langerhuizen, pastoor.

Bezinnen op 'Anders leven'
Het pastoraal team gaat jaarlijks enkele
dagen op bezinning. Men reisde af naar
Nieuwkuijk, naar het centrum van de
Focolare beweging Mariapoli Mariakroon.Helaas was het team niet compleet: Ronald van Berkel was afwezig
wegens ziekte en Jan Eijken is op sabbatverlof.
Dit jaar hebben we met elkaar een boek
gelezen van Thomas Quartier osb: “Anders Leven. Hedendaagse monastieke
spiritualiteit”. We spraken met elkaar
over de vraag hoe we tussen de drukke
werkzaamheden van het pastoraat tijd en aandacht vrij kunnen houden of
maken voor een meer monastieke benadering van ons leven. Zonder dat we
monnik worden, zijn momenten van gebed en bezinning essentieel. Quartier
gaat sterk in op het vervreemdende karakter van het geestelijke leven: dat past
niet haarfijn in de wereld van vandaag. Wie het geestelijke leven een plek wil
geven in het bestaan, begeeft zich in een grensgebied waarbij we bereid
moeten zijn om het bekende los te laten.Het monastieke leven betekent niet
dat monniken zich terugtrekken in een veilig klooster maar juiste de vertrouwde kaders van ons dagelijks bestaan verlaten: in een veilig klooster kunnen ze
de gevaarlijke woestijn betreden van het geestelijke leven waar niet alles
duidelijk omschreven is. God en Zijn Liefde vormen een mysterie dat de mens
uitdaagt het mysterie van zijn/haar eigen leven onder ogen te zien.
Als pastores willen wij mensen ondersteunen bij dit proces. Dat vraagt van ons
een levenshouding van waken en vasten en uitzien naar wat God ons schenkt.
Hebben we die openheid? Kunnen we daar niet meer in oefenen? Een monastieke levenshouding helpt ons om meer open te staan voor Gods nabijheid en
daar ook mensen naar te verwijzen. De avonden besteedden we aan het kijken
naar geestelijke films: Babette’s Feast en The silence. Daarnaast was er ruimte
voor ontspanning en gezellige gesprekken.
Kortom: Uw pastoraal team kan er weer even tegen!
Ad van der Helm, parochievicaris

Byzantijnse Liturgie en iconenwijding
Goddelijke liturgie is de naam voor de viering van de Eucharistie volgens de byzantijnse ritus. Deze liturgie (LIturgie van
Johannes Chrysostomus) wordt in de Orthodoxe en (geünieerde) Katholieke Kerken van het Oosten, maar ook in de
Rooms-Katholieke kerk gevierd. Op zondag 23 april (Beloken Pasen) om 10:30 uur vieren we deze liturgie in de Antonius Abtkerk. Het Utrechts Byzantijns koor olv Grigory Sarolea verzorgt de liturgische gezangen. Pastoor Dolf Langerhuizen is de celebrant; als priester van de Romeinse ritus heeft hij toestemming van de bisschop van Rotterdam en van
de Congregatie van de Oosterse Kerken in Rome, om ook de Byzantijnse Liturgie te celebreren.Na afloop van de Liturgie is de wijding van de iconen die geschilderd zijn door cursisten van van de Bulgaarse en Orthodoxe iconenleraar
Martin Mandaliev. Pastoor Langerhuizen zal de iconen wijden door de gebeden te bidden uit het Byzantijns Liturgikon
en ze daarna met het gewijde water te zegenen en te bewieroken. Door de wijding is de icoon pas ‘af’; Christus; de
Moeder Gods of de heilige zijn dan op mystieke wijze tegenwoordig in de icoon. U bent van harte welkom om deze
bijzondere en inspirerende Liturgie mee te vieren.
Dolf Langerhuizen, pastoor
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Aktie kerkbalans 2017 Diaconie in de Ignatius
Ik wil beginnen met heel veel
dank te zeggen aan alle vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen die hebben
meegeholpen aan de uitvoering van de aktie Kerkbalans
2017. Duizenden brieven zijn
gedrukt, in enveloppen gedaan, gesorteerd en bezorgd.
En dat allemaal door vrijwilligers. U bent geweldig! Heel
veel dank.
En nu hopen we uiteraard ook dat de aktie Kerkbalans 2017
een succes zal zijn. Het is nog te vroeg om u te informeren
over de ontvangen bijdragen, maar zodra daar zicht op is
zullen we u informeren.
In de brief die u hebt gekregen staat de zin: Wij kunnen en
willen weer vooruit kijken. En zo is het ook. We zijn de fusie
aangegaan onder meer vanwege financiële redenen. Er is
en wordt hard gewerkt om de parochie financieel gezond
(er) te maken zodat we vanuit die gezonde basis verder
kunnen werken aan Katholiek Den Haag, Spiritueel en
Solidair. Het begrote verlies over 2017 is ook een stuk lager
dan het verlies in 2015 en het vermoedelijke verlies in
2016.
Uw bijdragen worden gebruikt om de kosten te dekken van
uw eigen geloofsgemeenschap: uw kerkgebouw en pastorie, uw vieringen, papier- telefoon- en computerkosten.
Maar tevens worden uw bijdragen gebruikt om algemene,
parochiële kosten te dekken zoals de salarissen van ons
pastoraal team, het parochieel secretariaat, parochieblad
en de parochiële afdracht aan het bisdom. Helaas lukt dat
niet allemaal met uw bijdragen, maar gelukkig hebben we
ook nog inkomsten uit verhuur van panden en uit beleggingen. En uiteraard zijn we solidair met elkaar. Inkomsten
uit aktie kerkbalans en collectes verschillen per geloofsgemeenschap, maar met elkaar zorgen we toch dat alle
kosten van de geloofsgemeenschappen en parochie gedragen worden. Het doel blijft: een financieel gezonde parochie met behoud van alle huidige kerkgebouwen.
Ik hoop van harte dat u ook dit jaar meedoet en dat u een
gul mens bent. Katholiek Den Haag verdient dit. Veel dank.
Henk van Ruijven, penningmeester

Het caritaswerk in de Elandstraatkerk is vanouds bekend.
Vroeger ontstaan uit het armenwerk. Met een aparte
wekelijkse collecte bestemd voor de armen, konden veel
mensen in de parochie geholpen worden. Jarenlang werd
het caritaswerk uitgevoerd door het Parochieel Solidariteitsfonds. Rond de eeuwwisseling werd er steeds nauwer
samengewerkt met de ‘overleggroep diaconie’. Dit resulteerde in 2002 tot de oprichting van de Parochiële Caritas
Instelling (PCI). De opdracht en missie die we ons stelden
was om een gastvrije kerk te zijn met een duidelijke sociale taak: de zorg vóór en solidariteit mét de kwetsbaren in
onze samenleving. Het vertrekpunt was aandacht hebben
voor zowel de directe noden, als ook voor de structurele
noden die er zijn. Niet alleen zijn we er voor mensen uit de
eigen gemeenschap, maar we willen er ook zijn voor
mensen in behoeftige omstandigheden. We richten de blik
op mensen om ons heen. Dat kan een werkgroep, zoals de
PCI, niet alleen op zich nemen. Medemensen helpen is ook
een verantwoordelijkheid van de gehele parochiegemeenschap. Om dat te realiseren moesten we onze blik naar
buiten richten. Er werd samenwerking gezocht met andere parochies en maatschappelijke instanties. De diaconie
moest daarom in het hart van de geloofsgemeenschap
geplaatst worden. Goede contacten met andere werkgroepen zoals MOV en ziekenbezoekgroep waren daarvoor
belangrijk.

Informatievoorziening over diaconie aan medeparochianen werd een belangrijk issue. Daarom is gestart met een
informatiestand achter in de kerk. Veel vragen worden hier
al beantwoord. Verder staat in het nieuwsbulletin iedere
maand een aantal onderwerpen in de ‘Diaconale’. Het zijn
onderwerpen over het werk van de PCI en de diaconie die
voor de geloofsgemeenschap belangrijk zijn. Het feit dat
we over diaconie al 12 jaar verslag doen, wil zeggen dat
diaconie leeft en dat we op dit vlak actief zijn.
De werkgroep wil in samenwerking met andere werkgroepen de diaconie in de plaatselijke geloofsgemeenschap
voortzetten. Onze activiteiten zoals de wekelijkse actie
voor de voedselbank zijn te lezen in het jaarverslag.
Louis Flapper, Toon Groenewegen, Wim Verhaar,
PCI Ignatius
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Van de bestuurstafel
Beleidsochtend

Op bezoek

Op vrijdag 17 februari heeft de jaarlijkse beleidsochtend plaatsgevonden
van het pastoraal team en het parochiebestuur van Maria Sterre der Zee.
Deze bijeenkomst stond in het teken
van de vraag “waarom is de parochie
belangrijk”. Een zoektocht naar de
meerwaarde van de fusie.

Het parochiebestuur is zondag 12 februari bijna voltallig naar de Marthakerk gegaan om nader kennis te
maken met de geloofsgemeenschap
H. Willibrord. Omdat veel parochianen niet direct weten wie de bestuursleden zijn, en de bestuursleden niet
met alle geloofsgemeenschappen
bekend zijn, gaat het bestuur bij alle
gemeenschappen op bezoek.

Dit leverde verschillende inzichten op
die zich laten ordenen rond: ontmoeten in geloof van andere mensen en
daar rust en inspiratie uit kunnen
putten, het kunnen plaatsen van het
geloof in de actualiteit en gericht op
de noden van deze tijd en het willen
zijn van een baken in de stad van
waaruit we op inspirerende wijze
aanwezig willen zijn in de samenleving. Daarnaast zijn we ons bewust dat
we met elkaar sterker zijn dan ieder
voor zich.
De gedeelde mening was dat we op
een goede manier bezig zijn al gaan we
in een aantal opzichten te snel en
hebben, deels ingegeven door de beperkte financiële middelen en een
klein pastoraal team, wel eens teveel
de nadruk gelegd op de eenheid die
we met elkaar zijn. We hebben daarvan geleerd dat deze benadering ook
regelmatig averechtse effecten heeft.
Gemeenschappen voelen zich haast
gedwongen om aan te tonen waarin
zij onderscheidend zijn in plaats van
waar zij aan elkaar gelijk zijn.
Het komende jaar willen we daarom
werk maken om op inspirerende wijze
de eigenheid en uniciteit van de verschillende gemeenschappen zichtbaar te maken en van daaruit gebruik
te maken van ieders kracht en kwaliteit.

Na een sfeervolle viering spraken parochianen in een ontspannen sfeer
met de bestuursleden. Daarna werd
door het bestuur nog nagepraat met
de beheercommissie en de pastoraatgroep.
Het is goed dat we elkaar beter leren
kennen en nader tot elkaar komen.
We zijn één parochie Maria Sterre der
Zee, met levende gemeenschappen.
De H. Antonius Abt is in maart de volgende.
Alex Keijzer, lid parochiebestuur

Zalig Pasen
Verhuisd
Geboren
Getrouwd
Gedoopt
Overleden
Anders nl:

Enquête
communicatiemiddelen
De afgelopen maanden heeft op de
website www.rkdenhaag.nl een enquête gestaan over de diverse communicatiemiddelen van de parochie.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Alleen met uw hulp kunnen we een
bloeiende gemeenschap blijven.
Op het moment dat deze Stella Maris
verschijnt is de werkgroep communicatie druk bezig de resultaten te verwerken. Houd daarom de website en
maandberichten in de gaten voor
meer nieuws!

Gaat u verhuizen?
Er komt mogelijk een einde aan de
huidige manier van werken waarbij
alle kerkgemeenschappen hun ledenadministratie op orde houden met
gegevens die zij ontvangen van SILA.
Als de overheid inderdaad besluit de
SILA af te schaffen is de parochie niet
meer automatisch op de hoogte van
alle wijzigingen. Dit betekent dat de
parochie uw hulp nodig heeft!
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Geef
deze wijzigingen dan
door aan uw lokale secretariaat.
De contactgegevens vindt u op
de laatste pagina van deze Stella
Maris.

Hartelijk Dank!

Harry Vrins, lid parochiebestuur
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Sant 'Egidio

Kerkelijke onderscheiding

Start Sant' Egidio groep

Antoon Gaemers kerkelijk geridderd

De Gemeenschap van Sant’Egidio is
een christelijke lekengemeenschap
die in meer dan zeventig landen van
alle continenten 60.000 leden telt. Die
komen samen voor het gebed en knopen vriendschap aan met de armsten
van de eigen stad. Op wereldschaal zet
Sant’Egidio zich in voor de dialoog
tussen godsdiensten, voor de vreedzame oplossing van conflicten en voor
humanitaire corridors (luchtbruggen)
om oorlogsvluchtelingen naar Europa
te brengen.

Vrijdag 27 januari j.l. was mgr J. van den Hende te gast in de pastorie van de H.
Jacobus. Hij was gekomen om namens paus Franciscus aan de heer Antoon
Gaemers de versierselen uit te reiken van ridder in de orde van Sint Sylvester.
Deze onderscheiding is hem toegekend vanwege zijn grote verdiensten voor
de St. Jacobusparochie. In de tijd van de grote restauratie van het kerkgebouw
(2001-2009) was het hem gelukt om ook de burgerlijke overheid te betrekken
bij de financiering van dit grote project en daardoor kwam dit tot een goed
einde. Zo heeft de heer Gaemers, een bekende ondernemer in het Hofkwartier,
een bijdrage geleverd aan de positie van de katholieke kerk in het Haagse
maatschappelijke leven.

De Gemeenschap ontstond in 1968 in
Rome. Ze ontleent haar naam aan het
kerkje van Sant’Egidio in de Trasteverewijk, waar het centrum van de
gemeenschap is gevestigd. In Amsterdam heeft de gemeenschap haar centrum op het Waterlooplein, bij de
Mozes en Aäronkerk. Ook zijn er gemeenschappen in Antwerpen, Rotterdam en Apeldoorn.
Op 10 maart is Sant’Egidio ook in
hartje Den Haag van start gegaan. Elke
tweede en vierde vrijdag van de
maand wordt er om 20:00 uur een
speciaal Sant’Egidio-avondgebed gehouden in de kapel van het Willibrordushuis, Oude Molstraat 37. Iedereen
is hierbij van harte welkom! Tijdens
een opstartperiode van gebed en gemeenschapsvorming zullen we onderzoeken naar welke kwetsbare mensen
in de Haagse samenleving wij worden De parochie wil midden in de samenleving staan en buitenstaanders betrekken
bij de missie die zij heeft en bij de boodschap die ze wil uitdragen met woord
geroepen.
en daad. Ook op andere manieren heeft Antoon Gaemers daar een bijdrage
Eerstkomende data: 28 april, 12 mei aan geleverd. De onderscheiding was aangevraagd door Ad van der Helm als
en 26 mei. Op Goede Vrijdag, 14 april, voormalig pastoor van de Jacobuskerk, die veel met de heer Gaemers heeft
samengewerkt bij dit grote project waarvoor mgr Hofstede, toenmalig pastoor,
is er geen gebed. Houd ook
het fundament heeft gelegd. Ook pastoor Langerhuizen was bij de uitreiking
www.rkdenhaag.nl in de gaten.
P.S. Volg Sant’Egidio ook op Facebook, aanwezig.
Twitter en Instagram! Facebook: Antoon Gaemers was zeer verrast. Hij was met zijn vrouw naar de pastorie
@Santegidio.nl / Twitter: @Santegidi- gelokt en was verbaasd toen hij daar zijn moeder, dochter en schoonzoon en
kleinkinderen aantrof. De bijeenkomst was ter ere van hem georganiseerd en
oNL / Instagram: Santegidio_NL
niet voor iets anders.
Antoon en ook je echtgenote Marijke, van harte gefeliciteerd!
Daan Huntjens
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Liefde is de kern van alles
In het kader van ‘Open de kerkdeuren en stel je open voor
anderen en voor de Haagse samenleving’ begaf ik mij op de
eerste mooie lentedag in februari naar de boulevard voor
een interview.
Ik ontmoet twee jonge vrouwen die gezellig op een bankje
zitten te praten. Rayae Ibnolfaqir (27 jaar, 1 kindje van 3
maanden) en Safia el Mokadean (28 jaar, 3 kinderen van 4
en 2 jaar). Beiden hebben wortels in Den Haag, maar Rayae
- “Ik ben een echte Haagse” - woont nu in Rotterdam en
Safia– “Ik ben van oorsprong een Westlandse” - in Rijswijk.
Beiden hebben maatschappelijk werk en dienstverlening
gestudeerd. Rayae geeft workshops op basisscholen in
techniek, koken en natuur.
Safia: “Ze heeft er aanleg voor om met kinderen te werken, het geduld dat ervoor nodig is bezit ze in ruime mate. Ze
heeft een open karakter.” Die openheid zie ik bij beiden en dat maakt ons gesprek geanimeerd en warm. Rayae: “Ik
draag nu een hoofddoek en ben om die reden afgewezen bij een sollicitatie, terwijl ik eerder in die organisatie gewerkt
heb toen ik nog geen hoofddoek droeg. Je voelt je heel lelijk als je om die reden wordt afgewezen…”
Safia heeft als verzuimmedewerkster op een ROC gewerkt. Ze vond het leuk, maar ook heel zakelijk. “Dat is kenmerkend
voor deze tijd, die zakelijkheid. Maar wat jongeren hard nodig hebben is dat er naar hen geluisterd wordt, ècht geluisterd. Dat ontbreekt vaak. Onze samenleving is doordrenkt van zakelijkheid, regels en ik-gerichtheid.” Dat mag wel
anders, vinden beiden. En eigenlijk vinden zij dat die regeltjes ook de religies teveel bepalen, waardoor mensen buitengesloten worden. Bijvoorbeeld als je homoseksueel bent. “Mensen zoeken vastigheid, maar worden afgeschrikt
door regels. Daarnaast is onze westerse wereld misschien ook te luxe, we hebben het misschien tè goed. Dat maakt
het gemakkelijk om te denken dat je God niet nodig hebt. Maar het is zo fijn als je je vertrouwen in God kunt leggen.
Dat geeft richting aan je leven! ”
Rayae zegt met hartstocht: “Ik wil mijn kinderen leren om iedereen te accepteren zoals die is: compleet met geloofsovertuiging, huidskleur, geaardheid, afkomst! We zijn allemaal gelijk, we zijn ‘brothers and sisters’.” Safia beaamt dat
en voegt toe: “Ik ben in een groot gezin opgegroeid, dan leer je wel om sociaal te zijn.”
Ze hebben alle twee op een katholieke lagere school gezeten en daardoor een behoorlijke kennis van het Christendom.
Safia zegt schaterlachend: “Ik weet er soms meer van dan mijn katholieke collega’s!” Ze verbazen zich er wel over hoe
weinig niet-moslims van de Islam weten: “Hoe lang wonen we al hier? Dan zou je toch denken dat mensen inmiddels
wel weten wat bijvoorbeeld de bedoeling van de Ramadan is…”
We raken het thema terrorisme even aan. “Als iemand zegt dat hij gelovig is, maar tegelijkertijd mensen doodt, dan
ben je dat dus niet. We moeten elkaar niet beoordelen op onze woorden, maar op onze daden! Haat en geloof passen
niet bij elkaar, dat geldt voor alle religies.”
Als ik vraag wat zij tegen onze katholieke gemeenschap willen zeggen rolt er spontaan een prachtige uitspraak uit: “Liefde is de kern van alles. Liefde voor alles en iedereen. En God is liefde. Laten we dat in gedachten houden. Laat de
liefde zegevieren boven haat en vooroordelen.” Ik beaam dit van harte: we zijn drie ‘zusters’ op een bankje aan zee.
Het was een eer om met deze twee jonge vrouwen te praten en hen een heel klein beetje te leren kennen. Ze maken,
alleen al door wie ze zijn, de wereld een beetje mooier. Het gesprek heeft me blij gemaakt. Ik voel me opgetild boven
tweestrijd en groeiende tegenstellingen in onze samenleving. Bedankt, Safia en Rayae!
Greet Kappers
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Vastenactie
Wanneer dit nummer van Stella Maris verschijnt is de Veertigdagentijd ofwel
de Vastentijd nog niet afgelopen. De Vastenactie is dat ook nog niet: nog altijd
is het mogelijk om bij te dragen aan het project van de landelijke Vastenactie
in San Salvador of aan projecten van de Blauwe Zusters.
De landelijke Vastenactie vraagt dit jaar onder het motto ‘Eilanden van hoop’
aandacht en een financiële bijdrage voor jeugdcentra in de arme wijken Mejicanos en Apopa in de hoofdstad San Salvador van El Salvador. Deze wijken gaan
gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, die in hun territorium uitzichtloze jongeren zonder stabiele thuisbasis proberen te werven; wie
niet meedoet wordt bedreigd, afgeperst en beroofd. Dan is zo’n jeugdcentrum,
waar kinderen en jongeren huiswerk kunnen maken en allerlei workshops en
cursussen volgen en daardoor perspectief krijgen op een andere samenleving
inderdaad een ‘eiland van hoop’.
Dat motto ‘Eilanden van hoop’ kan ook worden gebruikt voor het project van
de Blauwe Zusters, waarvoor in vier van onze geloofsgemeenschappen geld
wordt ingezameld. In 2008 hebben de Blauwe Zusters in de arme wijk Bagong
Barrio in Metro Manila op de Filipijnen een “Mercy Home for Girls” geopend,
een tehuis voor misbruikte, dakloze en verwaarloosde meisjes van waaruit
deze, afhankelijk van hun leeftijd, naar diverse soorten scholen en hoger onderwijs gaan. Nu wonen 32 meisjes van verschillende leeftijd uit Manila en de
regio in dit huis en het ingezamelde geld is bestemd voor school- en collegegeld
voor de meisjes, die naar verschillende vormen van voortgezet en universitair
onderwijs gaan.
Een van de doelen van de Vastenactie is, dat we ons beter bewust worden van
de verbinding tussen mensen ver weg en dichtbij en het motto “even minderen
… voor een ander” vorm krijgt. Dat wordt in onze parochie op verschillende
manieren zichtbaar gemaakt. Wellicht heeft u meegedaan met een sobere
vastenmaaltijd en het daardoor uitgespaarde geld gedoneerd voor het Vastenproject. Of u heeft een van de Blauwe Zuster tijdens de viering in het weekend
horen vertellen over de gemeenschappelijke inspiratie van haarzelf en haar
medezusters. Hoe dat vorm heeft gekregen in haar eigen werk in Nederland,
heel dichtbij in Den Haag en het project in de Filipijnen.
Een meditatieve bijeenkomst met stilte, ruimte voor gebed, gezamenlijke zang,
een korte overweging kan een manier zijn om ruimte te maken, niet alleen voor
de ander, maar ook voor de Ene Andere. Een benefietconcert, waarvan de
opbrengst naar het Vastenproject gaat, is een culturele manier om de Vasten
te beleven. Er is op verschillende plaatsen nog gelegenheid om gaven in natura bij te dragen voor de Voedselbank. Vrijwilligers uit onze parochie bezoeken,
tot en met Pasen, zieke en eenzame mensen, thuis en in zieken- of verpleeghuizen of nemen senioren mee op een uitstapje. En met Palmzondag is het de
beurt aan de kinderen, die hun Palmpaasstok brengen naar iemand in een
woonzorgcentrum. Er zijn zoveel mogelijkheden.
Michiel Timmerman, werkgroep MOV
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Vieringen Paastriduüm
Tijd Locatie

Voorganger

Bijzonderheden

D. Langerhuizen
D. Langerhuizen
D. Langerhuizen
Y. Asa SVD
Broeders van St. Jan

woensdag 5 april
zaterdag 1 april
dinsdag 10 april
dinsdag 10 april
dinsdag 10 april

Boetevieringen
19:30
17:00
19:00
19:30
19:30

OLV Onbevlekt Ontvangen
H. Antonius Abt
H. Martha
H. Paschalis Baylon
H. Jacobus de Meerdere

donderdag 13 april - Witte Donderdag
19:00
19:00
19:30
19:30
19:30
19:30

H. Agnes
H. Martha
OLV Onbevlekt Ontvangen
Onbevlekt Hart van Maria
H. Jacobus de Meerdere
H. Antonius Abt

J. Rivadeneira Aldás
Y. Asa svd & diaken R. van Berkel
P. de Ruiter sj
R. Kurvers
A. van der Helm
D. Langerhuizen

Vrijdag 14 april - Goede Vrijdag
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
19:00
19:00
19:30
19:30
19:30
19:30

OLV Onbevlekt Ontvangen
H. Jacobus de Meerdere
H. Antonius Abt
H. Agnes
Onbevlekt Hart van Maria
H. Martha
H. Agnes
H. Martha
OLV Onbevlekt Ontvangen
H. Antonius Abt
Onbevlekt Hart van Maria
H. Jacobus de Meerdere

diaken R. van Berkel
A. van der Helm
pw M. Witteman
J. Rivadeneira Aldás
Y. Asa svd
D. Langerhuizen
J. Rivadeneira Aldás
Y. Asa svd & diaken R. van Berkel
pw M. Witteman
D. Langerhuizen
R. Kurvers
A. van der Helm

Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruishulde
Kruishulde
Kruishulde
Kruishulde
Kruishulde
Kruishulde

D. Langerhuizen & pw M. Witteman
R. Kurvers
A. van der Helm
J. Rivadeneira Aldás
pater Y. Asa svd & diaken R. van Berkel
D. Langerhuizen

Kinderpaaswake
Paaswake
Paaswake
Paaswake
Paaswake
Paaswake

R. Kurvers
A. van der Helm
D. Langerhuizen
Y. Asa svd
R. Kurvers
pater P. de Ruiter SJ
J. Rivadeneira Aldás
Broeders van St. Jan

Gezamenlijke viering
Gezinsmis

Zaterdag 15 april
19:00
21:00
21:00
21:00
21:30
22:00

OLV Onbevlekt Ontvangen
H. Paschalis Baylon
H. Jacobus de Meerdere
H. Agnes
H. Martha
H. Antonius Abt

Zondag 16 april - Paaszondag
09:30
10:15
10:30
11:00
11:00
11:00
11:00
12:15

Onbevlekt Hart van Maria
H. Jacobus de Meerdere
H. Antonius Abt
H. Martha
H. Paschalis Baylon
OLV Onbevlekt Ontvangen
H. Agnes
H. Jacobus de Meerdere

Maandag 17 april - Tweede Paasdag
09:30 Onbevlekt Hart van Maria
10:15 H. Jacobus de Meerdere
12:00 H. Jacobus de Meerdere

A. van der Helm
D. Langerhuizen
J. Rivadeneira Aldás

Paaswake
De paaswake is een van de meest oorspronkelijke diensten van de christelijke traditie en bestaat uit vier onderdelen:
de lichtritus, de dienst van het Woord, de viering van het doopsel en de Eucharistie.
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LITURGISCH ROOSTER April/Mei 2017
H. Agnes

Geloofsgemeenschap
Kerk

Het rooster is aan wijzigingen onderhevig. Houd de lokale berichten daarom in de gaten.
H. Antonius Abt
H. Driekoningen

H. Agnes
Tijd

Voorganger

zaterdag 1 april 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat
zondag 2 april 09:30 J. Rivadeneira Aldás

H. Antonius Abt
Tijd

Voorganger

17:00 D. Langerhuizen
10:30 A. van der Helm

12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans
zaterdag 8 april 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat
zondag 9 april 10:00 J. Rivadeneira Aldás
Palmzondag 12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans

Tijd

Voorganger

16:00 Y. Asa SVD
17:30 Y. Asa SVD
09:30 Y. Asa SVD

Kerk

Huize Waalsdorp
OLV Goede Raad
Onbevlekt Hart van Maria

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

18:00 Father Saps
Filipijns (Engels)
10:30 D. Langerhuizen & pw J.
Eijken
Gezinsviering

16:00
17:30
09:30
11:00
11:30

A. van der Helm
A. van der Helm
R. Kurvers
R. Kurvers
pater Carmeliet
Portugeestalig

Huize Waalsdorp
OLV Goede Raad
Onbevlekt Hart van Maria
H. Paschalis Baylon
Onbevlekt Hart van Maria

Paasvieringen
zaterdag 22 april 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat
zondag 23 april 10:00 Y. Asa svd

18:00 Father Oliver
Filipijns (Engels)
10:30 D. Langerhuizen
Byzantijnse viering

12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans

zaterdag 29 april 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

17:00 D. Langerhuizen

16:00 D. Langerhuizen
17:30 D. Langerhuizen
09:30 pw J. Eijken
Woord & Communie
11:00 J. Groenewegen
11:30 pw J. Eijken
Portugeestalig (Woord
& Communie)
16:00 Y. Asa SVD & pw J. Eijken

Huize Waalsdorp
OLV Goede Raad
Onbevlekt Hart van Maria
H. Paschalis Baylon
Onbevlekt Hart van Maria

Huize Waalsdorp

17:30 Y. Asa SVD & pw J. Eijken OLV Goede Raad
zondag 30 april 10:00 Nog te bepalen
12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans

10:30 diaken R. van Berkel
Woord & Communie

zaterdag 6 mei 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat
zondag 7 mei 10:00 pw J. Eijken
Woord & communie
12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans

18:00 D. Langerhuizen

zaterdag 13 mei 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat
zondag 14 mei 10:00 J. Rivadeneira Aldás

10:30 pw M. Witteman
Gezinsviering (Woord &
Communie)

17:00 Father Saps
Filipijns (Engels)
10:30 R. Kurvers

12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans

zaterdag 20 mei 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat
zondag 21 mei 10:00 D. Langerhuizen
12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans
donderdag 25 mei 10:00 J. Rivadeneira Aldás
Hemelvaart
zaterdag 27 mei 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat
zondag 28 mei 11:00 J. Rivadeneira Aldás
Eerste H. Communie
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18:00 D. Langerhuizen
10:30 J. Rivadeneira Aldás &
diaken R. van Berkel
Jongerenviering

09:30 Y. Asa SVD
11:00 Y. Asa SVD & pw J. Eijken
11:30 pw J. Eijken
Portugeestalig (Woord
16:00 Y. Asa svd
17:30 Y. Asa svd
09:30 Y. Asa svd

Onbevlekt Hart van Maria
H. Paschalis Baylon
Onbevlekt Hart van Maria

11:00 Y. Asa svd

H. Paschalis Baylon

16:00
17:30
09:30
11:00

B. Pex mhm
B. Pex mhm
B. Pex mhm
D. Langerhuizen
Eerste H. Communie
11:30 pw J. Eijken
Portugeestalig (Woord
& Communie)

Huize Waalsdorp
OLV Goede Raad
Onbevlekt Hart van Maria
H. Paschalis Baylon

16:00 J. Rivadeneira Aldás
17:30 Y. Asa svd
09:30 Y. Asa svd

Huize Waalsdorp
OLV Goede Raad
Onbevlekt Hart van Maria

11:00 R. Kurvers

H. Paschalis Baylon

Huize Waalsdorp
OLV Goede Raad
Onbevlekt Hart van Maria

Onbevlekt Hart van Maria

10:30 Broeders van St. Jan

09:30 Y. Asa SVD & pw J. Eijken Onbevlekt Hart van Maria

18:00 Father Oliver
Filipijns (Engels)
10:30 D. Langerhuizen
Eerste H. Communie

16:00 R. Kurvers
17:30 R. Kurvers
09:30 R. Kurvers

Huize Waalsdorp
OLV Goede Raad
Onbevlekt Hart van Maria

11:00 R. Kurvers
11:30 pater Carmeliet
Portugeestalig

H. Paschalis Baylon
Onbevlekt Hart van Maria

LITURGISCH ROOSTER April/Mei 2017
Het rooster is aan wijzigingen onderhevig. Houd de lokale berichten daarom in de gaten.
H. Ignatius van Loyola
H. Jacobus
H. Willibrord
OLV Onbevlekt Ontvangen
Tijd

Voorganger

H. Jacobus de Meerdere
Tijd

Voorganger

H. Martha
Tijd

Voorganger

H. Joseph
Tijd

Voorganger

zaterdag 1 april

19:00 D. Langerhuizen
11:00 D. Langerhuizen &
diaken R. van Berkel
Jubileum Cantate
Domino

09:00 A. van der Helm

11:00 J. Groenewegen

10:15 R. Kurvers
12:00 C. Rodeyns

13:00 K. vd Geest SVD
Engelstalig Afrikaans

11:00 J. Mul
Surinaams

09:00 D. Langerhuizen
10:15 A. van der Helm
12:00 A. van der Helm
Gezinsviering

11:00 D. Langerhuizen & Diaken R.
van Berkel
13:00 P. Mazono SVD
Engelstalig Afrikaans

zondag 2 april

zaterdag 8 april

19:00 Y. Asa SVD
11:00 pw M. Witteman
Gezinsviering (Woord
& Communie)

Geloofsgemeenschap
Kerk

09:30 K. vd Geest SVD
Nederlands

zondag 9 april
Palmzondag

e separaat rooster
zaterdag 22 april

19:00 Y. Asa SVD
11:00 P. de Ruiter SJ

09:00 D. Langerhuizen

11:00 Broeders van St. Jan

09:30 K. vd Geest SVD
Nederlands

zondag 23 april

10:15 J. Rivadeneira Aldás
12:00 Y. Asa SVD

19:00 D. Langerhuizen

11:00 D. Langerhuizen

11:00 A. van der Helm

09:00 J. Rivadeneira Aldás
10:15 Broeders van St. Jan
12:00 Broeders van St. Jan

09:00 J. Rivadeneira Aldás
10:15 Broeders van St. Jan
12:00 Broeders van St. Jan
Eerste H. Communie

zaterdag 29 april

11:00 A. van der Helm
Jongerenviering
13:00 K. vd Geest SVD
Engelstalig Afrikaans
19:00 D. Langerhuizen

09:30 zr. E. Telik SSps
Nederlands
(Woord & Communie)

11:00 diaken R. van Berkel
Woord & Communie
13:00 K. vd Geest SVD
Engelstalig Afrikaans

11:00 J. Mul
Surinaams

zaterdag 6 mei

09:00 D. Langerhuizen
10:15 A. van der Helm

11:00 K. vd Geest SVD
13:00 P. Mazono SVD
Engelstalig Afrikaans

zondag 7 mei

zaterdag 13 mei

19:00 A. van der Helm
11:00 diaken R. van Berkel
Woord & Communie

zondag 30 april

09:30 K. van der Geest SVD
Nederlands

zondag 14 mei

12:00 A. van der Helm
Aansluitend doopviering

19:00 D. Langerhuizen
11:00 Y. Asa & pw M.
Witteman
Gezinsviering
11:00 D. Langerhuizen

09:00 A. van der Helm

11:00 D. Langerhuizen

10:30 A. van der Helm
12:00 Broeders van St. Jan
Gezinsviering
10:15 A. van der Helm
12:00 Broeders van St. Jan

13:00 K. vd Geest SVD
Engelstalig Afrikaans
11:00 K. vd Geest SVD

zaterdag 20 mei
09:30 zr. E. Telik SSps
Nederlands
(Woord & Communie)

donderdag 25 mei
Hemelvaart
zaterdag 27 mei

19:00 D. Langerhuizen
11:00 P. de Ruiter SJ

09:00 J. Rivadeneira Aldás
10:30 A. van der Helm
12:00 A. van der Helm

11:00 Y. Asa SVD & diaken R. van
Berkel

zondag 21 mei

09:30 K. van der Geest SVD
Nederlands

zondag 28 mei

13:00 E. Owusu SVD
Engelstalig Afrikaans
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DOORDEWEEKS ROOSTER
Tijd Locatie
MAANDAG
12:45 H. Jacobus de Meerdere
14:30 Kapel Ametisthorst
19:30 H. Jacobus de Meerdere (pastorie)
20:00 H. Martha
DINSDAG
09:00 Onbevlekt Hart van Maria
09:30 Fatimakapel
10:00 Eisenhowerlaan 120
12:45 H. Jacobus de Meerdere
19:00 huiskapel Hircos
WOENSDAG
09:00 H. Martha
09:00 H. Antonius Abt
09:30 Fatimakapel
10:00 Huize Op de Laan
10:15 H. Ignatius van Loyola
12:30 H. Ignatius van Loyola
12:30 OLV van Goede Raad
12:45 H. Jacobus de Meerdere
14:30 H. Ignatius van Loyola
16:00 Onbevlekt Hart van Maria
19:00 H. Ignatius van Loyola
DONDERDAG
09:30 Fatimakapel
12:45 H. Jacobus de Meerdere
15:00 Kapel Landscheiding
19:00 huiskapel Hircos
19:15 H. Jacobus de Meerdere
VRIJDAG
09:00 H. Antonius Abt
12:45 H. Jacobus de Meerdere
14:30 Zorgcentrum Oostduin (Paviljoen)
14:30 Gaspard de Colligny (Serre)
19:00 huiskapel Hircos
19:15 H. Jacobus de Meerdere
20:00 huiskapel Hircos
ZATERDAG
10:00 Byzantijnse kapel
10:30 H. Jacobus de Meerdere
11:00 Lourdeskapel
12:45 H. Jacobus de Meerdere
19:30 H. Ignatius van Loyola

Voorganger

Bijzonderheden

A. van der Helm
D. Langerhuizen

12:15 Rozenkrans

Specifieke datum

10 april & 8 mei

Gebedsgroep St. Jacobus
Gebedsgroep 'Daarom kinderen van Bethel verzamel ik u'
Lauden
J. Rivadeneira Aldás
A. van der Helm
Pater SVD
Pater SVD
D. Langerhuizen
J. Rivadeneira Aldás

Gebedsgroep H. Antonius Abt
12:15 Rozenkrans

met koffie
met koffie
Woord en communieviering
Lauden

D. Langerhuizen
B. Pex
Broeders van St. Jan

J. Rivadeneira Aldás
Broeders van St. Jan
D. Langerhuizen
Pater SVD
Broeders van St. Jan
D. Langerhuizen
D. Langerhuizen
Y. Asa SVD
J. Rivadeneira Aldás /
D. Langerhuizen
Pater SVD
Broeders van St. Jan
Pater SVD

5 april & 3 mei

12:15 Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans
Vespers

12:15 Rozenkrans
20 april & 18 mei

7 april & 5 mei

12:15 Rozenkrans

D. Langerhuizen
Tridentijnse liturgie
Père P. Mazono svd (Franstalige 10:30 Rozenkrans
viering)
A. van der Helm
12:15 Rozenkrans
Taizeviering

7 april & 5 mei
21 april & 19 mei
7 april & 5 mei
7 april & 5 mei
20 mei
8 april & 13 mei
1 april & 6 mei

1 april & 6 mei

Uw stem telt
Deze kreet hebben we tot 15 maart tot treurens toe gehoord. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, horen we dit niet
meer en wachten we af of onze stem inderdaad geteld heeft.
Toch staat die kreet wel weer boven dit stukje. want uw stem telt nog steeds. Alleen gaat het deze keer niet om een
stem die via papier wordt uitgebracht , maar om een stem die je al zingend kunt laten horen.
Net zoals er veel politieke partijen zijn, zijn er ook veel “geloofsgemenschappen” met koren. Een van die geloofsgemeenschappen is die van de H. Driekoningen, waarin het Driekoningenkoor wekelijks de verschillende diensten met
gezang opluistert. Het koor zoekt versterking.! Kom eens kennis maken met ons koor. Dat kan door een repetitie te
bezoeken: op woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur, ingang Paschalispad.
U zult dan ervaren hoe zingen met elkaar een band schept tijdens de repetitie en de 'nazit'.Heeft u interesse, kom dan
vrijblijvend langs op de repetitieavond of laat u informeren door: Joyce Klompenhouwer tel. 070-347 09 22 of Wil Braun
tel. 070-347 39 85.
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Activiteiten April / Mei 2017
Dag
zaterdag 1 april 2017
zondag 2 april 2017
maandag 3 april 2017
dinsdag 4 april 2017
woensdag 5 april 2017

donderdag 6 april 2017
vrijdag 7 april 2017

zondag 9 april 2017

maandag 10 april 2017
woensdag 12 april 2017
donderdag 13 april 2017
woensdag 19 april 2017
donderdag 20 april 2017
zaterdag 22 april 2017
donderdag 27 april 2017

zondag 30 april 2017
maandag 1 mei 2017
woensdag 3 mei 2017
donderdag 4 mei 2017
vrijdag 5 mei 2017

zaterdag 6 mei 2017
donderdag 11 mei 2017

woensdag 17 mei 2017
donderdag 18 mei 2017
19 mei 2017 - 23 mei 2017
zaterdag 20 mei 2017
zondag 21 mei 2017
25 mei 2017 - 28 mei 2017
donderdag 25 mei 2017

Tijd
20:00
12:30
16:00
19:45
20:00
19:30
19:00
19:30
20:00
13:00
10:45
13:15
19:15
20:00
16:00
16:00
19:45
19:00
13:00
19:30
13:00
19:15
10:30

Locatie
Bijeenkomst
H. Agnes
Projectkoor Coen Ruivenkamp
H. Ignatius van Loyola (pastorie)
Palmpasenstokken maken
H. Jacobus de Meerdere
Gregoriaanse vespers
H. Jacobus de Meerdere (Maria ten HoveCatecheseavond 'Op weg naar Pasen'
H. Agnes (pastorie)
Geloven Nu
OLV Onbevlekt Ontvangen (pastorie)
Gespreksavond voor jonge ouders
Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)
Vesperviering
Lourdeskapel
Vastenmeditatie
OLV Onbevlekt Ontvangen (pastorie)
Ignatiaanse meditatie
H. Antonius Abt
Lunchconcert Patrick Hopper
H. Jacobus de Meerdere (pastorie)
Cenakel
H. Jacobus de Meerdere
Vredesplein Coventry‐gebed
H. Jacobus de Meerdere
Statiemis
Broeders van St. Jan
On Tap!
H. Jacobus de Meerdere
Gregoriaanse vespers
H. Antonius Abt
Concert
Stabat Mater van Dvorcak door Cantamus Alati
H. Jacobus de Meerdere (Maria ten HoveCatecheseavond 'Op weg naar Pasen'
Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)
Donkere Metten
H. Antonius Abt
Lunchconcert Patrick Hopper
OLV Onbevlekt Ontvangen (pastorie)
Gespreksavond voor jonge ouders
H. Antonius Abt
Lunchconcert Patrick Hopper
H. Jacobus de Meerdere
Gebedsgroep H. pater Pio
Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)
Informatiebijeenkomst Lourdesbedevaart

15:00 OLV Onbevlekt Ontvangen
13:00 H. Antonius Abt
20:00 H. Jacobus de Meerdere (pastorie)
15:30
20:00
20:00
13:00
10:45
13:15
20:00

H. Paschalis Baylon
H. Agnes
OLV Onbevlekt Ontvangen (pastorie)
H. Antonius Abt
H. Jacobus de Meerdere (pastorie)
H. Jacobus de Meerdere
Broeders van St. Jan

13:00 H. Antonius Abt
20:00 H. Jacobus de Meerdere (pastorie)
10:00 H. Agnes
13:00 H. Antonius Abt
19:15 H. Jacobus de Meerdere
14:00 H. Agnes
15:30 Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)
13:00 H. Antonius Abt

Orgelconcert A. Doornhein en B. Den Hartog
Lunchconcert Patrick Hopper
Vervolgcursus Kennis van het Katholieke
Geloof (Compendium)
Driekoningenconcert
Geloven Nu
Ignatiaanse meditatie
Lunchconcert Patrick Hopper
Cenakel
Vredesplein Coventry‐gebed
On Tap!
Eendaagse bedevaart Banneux
Lunchconcert Patrick Hopper
Vervolgcursus Kennis van het Katholieke
Geloof (Compendium)
Bezinningsochtenden 2016‐2017
Lunchconcert Patrick Hopper
Gebedsgroep H. pater Pio
Vijfdaagse bedevaart Banneux
Geloofs‐ en Ontmoetingsdag
Driekoningenconcert
Willibrordkamp ‐ tieners
Lunchconcert Patrick Hopper

Paashaas
Net als het ei is de paashaas een vruchtbaarheidssymbool, een teken van nieuw leven
Het eerste eetbare paashaasje werd naar vermeld begin 1800 in Duitsland gemaakt van deeg en suiker. De mythe
is dat de paashaas eieren, echte of van snoepgoed rondbracht voor de kinderen.
Die bouwden in die tijd een nestje waarin de paashaas zijn eitjes kon leggen
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Op reis
Santiago

Lourdes

Rome

Geloofsgemeenschap H. Jaco
bus naar Santiago

Bedevaart Lourdes
Meld u aan!

Reis mee naar Rome!

Het is een traditie in de geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere
om met elkaar op bedevaart te gaan.
Er zijn in de afgelopen jaren zowel
meerdaagse bedevaarten als eendaagse pelgrimstochten georganiseerd. Bestemmingen waren onder
meer het Heilig Land, Rome, Polen en
Heiloo. Vermeldenswaard is dat de
toenmalige pastoor Mgr. H. Hofstede
al weer ruim 25 jaar geleden de Haagse traditie heeft hervat om op Hemelvaartsdag in de vroege ochtend op te
trekken naar de ruïne van Maria van
Zeven Smarten op de begraafplaats
Oud Eik en Duinen. Inmiddels is dit een
vast punt op de agenda van beide
Haagse parochies. Dit jaar op donderdag 25 mei

Negen dagen onderweg zijn, de dagelijkse zorgen thuis laten en de dingen
delen die je wilt delen met medepelgrims, zijn ingrediënten voor een ontspannen thuis komen. Een bedevaart
naar Lourdes biedt echter meer dan
dat. Je verlangens, pijnen en verdriet
in het leven mag je er toevertrouwen
aan Maria. Ervaar het zelf door van 20
tot en met 29 september 2017 mee te
gaan met de gezamenlijke Lourdesbedevaart van onze parochie Maria
Sterre der Zee en parochie de Vier
Evangelisten.

In oktober 2017 organiseert de geloofsgemeenschap H. Jacobus in samenwerking met de Vereniging Nationale Bedevaarten een 8-daagse
vliegreis met lokaal busvervoer naar
Santiago de Compostela, het heiligdom van de Heilige Jacobus in NoordSpanje. Tijdens deze reis kunnen degenen die dat willen delen van de zgn.
camino (de voettocht) lopen. Dagelijks is er een eucharistieviering en
verder zal deze reis een goede balans
kennen tussen inspiratie en recreatie.
De pastorale begeleiding is in handen
van parochievicaris Ad van der Helm.
De belangstelling voor deze reis was
zo groot, dat die binnen twee weken
was volgeboekt. Daardoor is het niet
meer mogelijk om aan te melden.
Plaatsing op de wachtlijst is wel mogelijk. Neem daartoe contact op met:
joost.happel@planet.nl.
Joost Happel
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Het bisdom Rotterdam organiseert in
de herfstvakantie van dit jaar een bedevaart naar Rome. Er worden twee
reisopties aangeboden: een 11 daagse
bedevaart per touringcar (12 oktober
t/m 22 oktober 2017) en een 8-daagse
bedevaart vliegreis (14 t/m 21 oktober). In Rome volgen de pelgrims hetzelfde programma.Een bedevaart
naar Rome is onder andere een pelgrimage naar de graven van de apostelen
Petrus (Sint Pieter) en Paulus (Paulus
buiten de muren). De pelgrims bezoeken ook de kerk waar het graf is van
de heilige diaken Laurentius. Ook zullen de pelgrims deelnemen aan de
Het reisprogramma ziet er als volgt uit: audiëntie met paus Franciscus op het
Na vertrek op woensdag 20 septem- Sint Pietersplein.
ber uit Den Haag gaat de reis naar Lisieux. Daar is de volgende dag een In een persoonlijke videoboodschap
viering in de basiliek in Lisieux. De reis nodigt Mgr.Van den Hende op YouTuwordt voortgezet naar Poitiers. Vrij- be gelovigen in het bisdom van harte
dag 22 september aankomst in Lour- uit om mee te gaan op deze bedevaart.
des. Daar is onder andere de Lichtpro- “Zonder dat we elkaar persoonlijk alcessie, een internationale Hoogmis en lemaal kennen, zijn we een netwerk
de viering aan de grot. In het program- van liefde. De band van het geloof
ma is er ook de mogelijkheid om deel maakt ons tot een netwerk. Christus
te nemen aan een excursie naar de zelf nodigt ons daarvoor uit. De bedePyreneeën. Woensdag 28 september vaart is geen punt achter het 60-jarig
vertrek vanuit Lourdes naar Nevers en jubileum, maar een dubbele punt. Ik
op donderdag 29 september aan- hoop dat we van deze reis naar Rome
tientallen jaren de vruchten mogen
komst in Den Haag.
plukken. Vruchten van geloof en geWilt u meer weten over deze bede- meenschapszin, van vertrouwen dat
vaartreis? Kom dan naar de nformati- we bij Christus mogen horen.”
ebijeenkomst
zaterdag 22 april, 10:30 uur in de Prijzen
11-daagse bedevaart per touringcar
Marlotkerk, Bloklandenplein 15.
Aanmeldingsformulieren liggen op de (12 t/m 22 oktober) € 899,=
informatietafels in de verschillende 8-daagse bedevaart vliegreis (14 t/m
21 oktober) € 979,=
kerkgebouwen.
Meer informatie is te verkrijgen bij de
contactpersonen van de verschillende Aanmelden
Vóór 1 mei 2017 bij de VNB: www.vnb.
geloofsgemeenschappen.
nl
Monique Meeussen
Meer informatie: www.bisdomrotterdam.nl

Een heel bijzonder maal
Iedereen wist wie Jezus was.
Drie jaar lang was Hij door het land getrokken.
Drie jaar had Hij de boodschap van God verkondigd.
De mensen luisterden met plezier naar zijn verhalen.
Veel mensen geloofden wat Hij zei.
Gewone mensen waren dat:
Boeren, bakkers, arbeiders.
Veel rijke mensen wilden niet naar hem luisteren.
Ze wilden niet geloven wat Hij zei.
De machtige en rijke mensen wilden dat Jezus wegging.
Ze verzonnen een plan, een heel slecht plan.
Misschien moest Jezus maar dood.
Dat was het plan.
Het is donderdag voor Pasen.
Jezus had een paar leerlingen vooruit gestuurd.
Zij moesten naar de eigenaar van een huis gaan en zeggen:
‘Jezus wil bij u zijn paasmaal houden.’
Overal vieren mensen samen de paasmaaltijd.
Ze eten plat brood met bittere kruiden.
Hiermee denken ze aan de uittocht uit Egypte.
Hiermee vieren ze dat God hen heeft gered.
En zo kwamen een paar dagen voor het joodse paasfeest
Jezus en de twaalf leerlingen bij elkaar.
Ook zij vieren zo hun paasmaal.
Jezus staat op en zegt:
‘Dit zal de laatste keer zijn dat we samen eten.
Er zijn mensen die slechte plannen hebben.’
Dan neemt Hij brood en wijn in zijn handen.
Hij zegent het en zegt:
‘Dit zijn mijn Lichaam en mijn Bloed.
Eet en drink hiervan.
Straks zal Ik er niet meer zijn.
Kom dan bij elkaar en zegen telkens brood en wijn.
Dan zal ik steeds in jullie midden zijn.’
Na de maaltijd gaan Jezus en zijn leerlingen bidden.
Dat doen ze in een tuin, even verderop.
Als ze daar zijn, komt er een grote groep mannen.
De rijke en machtige mensen hebben hen gestuurd.
Ze nemen Jezus gevangen en brengen Hem weg.
( Uit: Het Licht op ons pad, bisdom Roermond)
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On Tap!
Diepgang met een biertje!
Op vrijdag 3 februari vond bij de broeders van Sint Jan in het Willibrordushuis
in de Oude Molstraat de eerste bijeenkomst plaats van On Tap! Initiatiefnemers
zijn Derek Mekking en de broeders Johannes Pio en Johannes Paulus. Derek
Mekking is vorig jaar toegetreden tot de Rooms-Katholieke kerk en in het dagelijks leven werkzaam in de automatisering.
Ongeveer 10 jongeren hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om onder
het genot van een biertje uit de brouwerij van de broeders met elkaar van
gedachten te wisselen over onderwerpen op het snijvlak van filosofie en theologie. Deze avond stond in het teken van de film In de ban van de ring. Het
boek is geschreven door Tolkien. Broeder Benedict hield een inleiding over de
religieuze aspecten in deze film. Zo zijn er christelijke figuren die de karakters
van priester, profeet en koning uitbeelden. De onderwerpen dood en opstanding komen ook in film voor. De aanwezigen herkenden zich in het verhaal van
broeder Benedict. Zij vonden het een zeer geslaagde avond en prezen dit initiatief. ‘Dit mag blijven en het is belangrijk om open te staan voor elkaars
mening’.
Onderwerpen die in de volgende bijeenkomsten aan de orde komen zijn: social media; engelen en demonen; muziek. De doelgroep zijn jongeren van 18 tot
en met 35 jaar.
Monique Meeussen

TROTSE COMPUTER- EN TELEFONIELEVERANCIER VAN PAROCHIE
MARIA STERRE DER ZEE
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.

• Systeembeheer
• Hard- en software
• Professionele wifi

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

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

• VoIP telefonie
• Webhosting
• Cloud oplossingen
Valeriusstraat 35
070 - 338 7250
www.wccs.nl info@wccs.nl
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OOK SERVICE

AAN HUIS

Valeriusstraat 35
www.vicomputer.nl

DE COMPUTERSPECIALIST
VAN DEN HAAG
070 - 350 3000
www.nterra.nl

Pastorale school
Enthousiaste start
Op 21 februari zijn 14 personen afkomstig uit
verschillende geloofsgemeenschappen van
onze parochie enthousiast van start gegaan met
de module Vrijwilliger in de kerk van de Pastorale School. Deze module heeft een feestelijk
tintje omdat het de 300e module is die gegeven
wordt.
In de eerste bijeenkomst hebben de cursisten
kennis gemaakt met elkaar. Vervolgens hebben
zij aangegeven waarom zij actief zijn als kerkelijke vrijwilliger. Uit een lijst met begrippen
moesten de cursisten er drie kiezen die een
grote rol speelden bij hun keuze en vervolgens
drie die hierop geen invloed hadden. In de volgende bijeenkomsten is het vrijwilliger zijn
verbonden met de persoonlijke spiritualiteit. Ook is de werking van een parochiecluster uitgelegd. Aan de hand van de
brieven van Paulus liet men zien dat alle losse gemeenschappen als het ware één zijn, als het lichaam van Christus. In
de laatste bijeenkomst komt de missionaire opdracht van de kerk aan de orde. En in dat kader ook het belang om het
zelfdragend vermogen van parochies te vergroten. Parochies zullen in de toekomst immers steeds minder kunnen
leunen op pastorale beroepskrachten en in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid moeten dragen.
Na deze module maken de cursisten een keuze uit een van de basismodules leren, vieren, dienen of pastoraat.
Het feit dat de cursisten afkomstig zijn uit verschillende geloofsgemeenschappen zorgt voor een dynamiek bij de uitwisseling van ervaringen. Daarnaast draagt dit ook bij aan een verdere eenwording binnen de parochie Maria Sterre
der Zee.
Monique Meeussen

Een christelijke denker
De H. Jozef Maria Escrivá over heilig worden door aardappels te schillen
“Je schrijft me terwijl je in de keuken zit, bij het fornuis. Het wordt avond. Het is koud. Naast je zit je
jongere zus aardappelen te schillen. Als laatste van jullie heeft ook zij de - goddelijke dwaasheid ontdekt om haar christelijke roeping op totale wijze te beleven. Ogenschijnlijk - denk je - is haar werk
hetzelfde als van vroeger. En toch, er is zo'n groot verschil! Dat is waar: vroeger deed ze niets anders
dan aardappels schillen; nu heiligt ze zich door aardappels te schillen.” Dit schrijft de H. Jozefmaria
Escrivá in “De Voor”, punt 498. De universele roeping tot heiligheid was vanaf het begin het centrale
punt in de prediking van de heilige Jozefmaria Escrivá (1902 – 1975), de stichter van Opus Dei. Maar
de roeping tot heiligheid is zeker niet iets nieuws. “Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig”, zo lezen wij in
Leviticus 19, 2. Om heilig te worden is het niet nodig om in te treden in een klooster of de marteldood te sterven voor
het geloof; het kan ook eenvoudiger! Namelijk door onze taken midden in de wereld, in ons werk, in ons gezin of het
huishouden, met menselijke volmaaktheid en tegelijkertijd met een bovennatuurlijke visie uit te voeren en aan God te
offeren.
René Guldenmund
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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

VAN DER MEER UITVAARTZORG

uw huisadvocaat

VAN DER MEER; R.K. - UITVAARTZORG

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
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.

Laan van Meerdervoort 100 te Den Haag
070-3548663
info@meijer-advocaten.nl
www.meijer-advocaten.nl
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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.

Over Pasen en paasgebruiken
Het begin van de lente en pasen. Geen enkle feest is zo sterk met de natuur en een gebeurtenis verbonden. In de
kerkelijke traditie word de dood en de verrijzenis van Jezus herdacht, in de natuur ontstaat nieuw leven bij plant en dier.
Geen wonder dat de meeste van onze paasbegebruiken over dit onderwerp gaan.

Palmzondag
Op Palmzondag gedenkt men in de
kerk dat Jezus Jeruzalem binnenreed op de rug van een ezel.
De mensen haalden hem in als een
koning en zwaaiden met palmtakken.
Op deze zondag worden palmtakjes
(buxustakken) gewijd als herinnering daaraan.
De kerkganger neemt zo'n takje
mee naar huis. Meestal wordt het
achter een kruisbeeld gestoken.

Grieks Pasen
In Griekenland gaat Pasen gepaard
met talrijke tradities.
Men maakt de muren van zijn huis
opnieuw wit. Men houdt de kaars die
men krijgt in de paaswake brandend
terwijl men naar huis gaat en strijkt
dan met de vlam de witte muur aan
boven de huisdeur. (om het kwade uit
huis te verjagen, een oud gebruik)
Grappig is het eierslaan: Op Witte
Donderdag worden de eieren gekookt
en rood geverfd. Op Paaszondag slaat
men dan zijn ei tegen het ei van iemand anders. Wiens ei heel blijft heeft
gewonnen.

Franse klokken
In Frankrijk eet men traditioneel lam
als gebraad of van chocolade. Chocolade kerkklokken zijn populair.
'Vliegende klokken' en niet de paashaas,brengen snoepgoed en eieren.
Tussen Goede Vrijdag en Paaszaterdag zwijgen de kerkklokken. Men
vertelde de kinderen dat ze naar Rome
waren gevlogen.
Op Paaszaterdag keren ze terug en
dan brengen ze snoepgoed mee voor
de kinderen. De vastentijd is dan
voorbij.

Gekleurde eieren
Wereldwijd zijn de gekleurde paaseieren een symbool van nieuwe leven
en wedergeboorte
Dat men met pasen gekookte en
kleurrijk beschilderde eieren aan elkaar schenkt had vroeger een praktische reden: in de vastentijd mocht
men in de kerkelijke traditie geen
vlees en eieren eten.
De kippen bleven natuurlijk wel leggen en om bederf tegen te gaan werden de eiren gekookt. Aan het eind van
de vastentijd werden ze beschilderd
en had men op paaszondag eieren in
overvloed om te eten en uit te delen.

Witte
Donderdag
Witte Donderdag is de dag waarop
men gedenkt dat Jezus voor de
laatste maal aan tafel ging met zijn
apostelen, het brood zegende en
brak, de wijn zegende, ronddeelde
en sprak: 'Dit is mijn Lichaam, dit is
mijn Bloed'.
Na de maaltijd ging Jezus bidden in
de hof van Getsemane, waar hij
verraden zou worden door Judas
De kerk viert op deze dag de instelling van de Eucharistie en het priesterschap.

Paasdatum
De datum voor Pasen ligt vast. Pasen
valt altijd op de eerste zondag, na volle
maan, na het begin van de astronomische lente (21maart).
Zo kan het gebeuren dat men het ene
jaar Pasen viert bij de open haard en
in een ander jaar zit te onbijten onder
een boom die volop in de bloesem
staat.
De Grieken vieren een week later dan
wij Pasen.

Goede
Vrijdag
Goede Vrijdag, de dag waarop wij
de kruisiging gedenken van Jezus op
de berg Golgotha.
2000 jaar geleden vroeg Jozef van
Arimatea nadat jezus gestorven
was, toestemming aan Pilatus om
Jezus te begraven in het nieuwe graf
in zijn tuin.

Via Crucis
In Spanje trekken de lijdensprocessies
massa's mensen.
Religieuze broeders , gehuld in monnikspijen en met kappen op hun hoofd
trekken door de staten.Heiligenbeelden en symbolen van de kruisweg
worden door groepen mannen op de
schouders meegedragen.
De stellages voor de heiligenbeelden
worden in de parochiekerken versierd
en de beelden worden gekleed in vaak
kostbare gewaden.
Men voelt zich teruggeplaatst naar het
verleden.
Ook een traditie is dat kinderen en
volwassenen al zingend door de straten trekken. Zij krijgen voor hun zang
eieren, worsten en snoep. als beloning.

Paaszondag
We gedenken de verrijzenis van
Jezus.De vrouwen gingen naar het
graf en zagen dat de steen was
weggerold en dat het graf leeg was.
Een engel zei hen dat Hij verrezen
was en hen voorging naar Galilea
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Hij is vuur!
Op zondag 19 februari 2017 kwam bisschop Van den Hende
aan 20 jongens en meisjes uit onze parochie het sacrament
van het Vormsel toedienen. De viering vond plaats in de
Antonius Abtkerk aan de Scheveningseweg. De vormelingen van de Willibrordgemeenschap vertellen hoe ze de
voorbereiding beleefd hebben.
Ik heb deze periode veel geleerd. Ik heb geleerd wat het
Vormsel inhoudt: om te communiceren met anderen en
te praten over God en om open te zijn.
De lessen waren leuk, Ik heb geleerd hoe Jezus heeft geleefd en hoe je je eigen weg kan kiezen met behulp van de
Helper. De Helper helpt je fouten te verbeteren.
Ik heb geleerd dat God altijd bij mij is als ik mij slecht voel
of als ik verdrietig ben. Om contact met God te krijgen moet
ik bidden. Het maakt niet uit als ik katholiek ben en een
ander moslim, want allemaal zijn wij kinderen van God. Ik
heb geleerd dat je iemand moet helpen, als hij of zij niet
genoeg heeft. En ouderen met respect moet behandelen.
De lessen hebben mij vooral geholpen, om anders naar de
wereld te kijken. Dat je barmhartig moet zijn en niet alleen
aan jezelf moet denken.
Wat ik zeker heb geleerd, is dat geloven een goed ding is
en dat God er altijd voor je is.

beslissingen kiezen of de goede weg. Jezus is degene die
de slechte dingen die wij hebben gedaan op zich heeft
genomen. Mijn geloof is versterkt, nu ik meer weet over
mijn geloof en over mijzelf.
Ik heb in de catecheselessen geleerd hoe ik meer in contact
kan komen met Jezus. Wat het precies inhoudt om in Vuur
en Vlam te zijn. ik ben te weten gekomen wat de geloofsbelijdenis is.
Wat mij het meest aansprak was het verhaal: De Komst
van De Heilige Geest. Het sprak me aan omdat het bijzonder was dat ze een verschillende moedertaal hadden en
toch konden ze allemaal in hun eigen moedertaal horen.
Jezus is voor mij een Vriend die mij helpt in goede tijden,
maar ook in slechte tijden. Hij luistert altijd naar wat ik te
zeggen heb. Ik heb het gevoel erbij, dat Hij mij nooit in de
steek laat.

Ik heb de zeven werken van barmhartigheid geleerd en de
zeven sacramenten en ook hoe ik een betere relatie moet
opbouwen. Ik heb geleerd wat barmhartigheid betekent
en dat wij mensen de kerk tot leven brengen. En als je
verdwaald ben en de verkeerde weg hebt gekozen, wat je Het mooist vond ik de dingen die wij vooral samen deden,
zoals kerstpakketten inpakken.
dan kan doen is tot God bidden en vergiffenis vragen.
Ik vond het catecheseteam ook goed. Ze hadden altijd iets
Wat heeft mij het meest heeft aangesproken is, dat je soms te vertellen over de woorden van Jezus.
dingen moet loslaten. De Heilige Geest laat mij goede De vormelingen

WIJ ZIJN JARIG!
AL 95 JAAR ACTIEF ALS HET
OUDSTE MAKELAARSKANTOOR
IN DEN HAAG!
www.korffdegidts.nl

Van Boetzelaerlaan 1 | 2581 AA Den Haag
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www.korffdegidts.nl

T 070-3558400 | info@korffdegidts.nl

Geloofsgemeenschappen

Pastoraal team

H. Agnes
Beeklaan188
2562 AP Den haag
agnes@rkdenhaag.nl
070 365 77 29

Pastoor Dolf Langerhuizen
d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
070 820 92 80

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.Agnes
NL72 INGB 0000 6595 85
H.Antonius Abt
NL81 RABO 0102 4487 36
H.Driekoningen
Parochievicaris Ad van der Helm
NL48 INGB 0000 3340 00
a.vanderhelm@rkdenhaag.nl
H. Ignatius
070 820 92 81
NL12 INGB 0000 5879 15
Parochievicaris Johnny Rivadeneira H.Jacobus
NL34 INGB 0000 3592 78
Aldás
H. Willibrord
j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
NL62 INGB 0003 0812 73
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

H. Willibrord
Hoefkade 623
2525 LC Den Haag
willibrord@rkdenhaag.nl
070 380 53 55

Kerkadressen
H. Agnes
H. Antonius Abt
H. Jacobus de Meerdere
H. Joseph ('t Zamen)
H. Martha
Onbevlekt Hart van Maria
OLV Goede Raad
OLV Onbevlekt Ontvangen
H. Paschalis Baylon
H. Teresia van Avila
Huize Waalsdorp

Banknummers

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

Parochiesecretariaat
Beeklaan 188
Scheveningseweg 235
Parkstraat 65-A
Esperantoplein 12
Hoefkade 623
Bloklandenplein 15
Bezuidenhoutseweg 157
Elandstraat 194
Wassenaarseweg 53
Westeinde 12A
Jan Muschlaan 157

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
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Pasen
In het doodspunt van de tijd,
in de donkerste der nachten,
grondverloren elk verwachten
werd het Pasen, nieuwe tijd,
nieuwe toekomst, wonderwijd.
In dit morgenlijk begin,
in dit heden van Gods dromen
- leven aan de dood ontkomen Ingeplant en opgenomen,
gaan wij vol verwondering,
nieuwe mens, de toekomst in.
Inge Lievaert
(Uit: ' Toen werd het morgen midden in de nacht',
Uitgeverij Kok, Kampen 2005)
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