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Advertenties
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Van de redactie
Vindt u ook dat de tijd zo snel gaat? Het lijkt wel gisteren dat de redactie met
het kerst/nieuwjaarsnummer bezig was. Wat is er veel gebeurd sinds vorig jaar
november:Niet alleen op het wereldtoneel maar ook in onze families en ge-
loofsgemeenschappen.Denk bijvoorbeeldl aan de dit jaar overleden Jan van
der Knaap, die  jaren kosterstaken verrichtte in de Antonius Abt.
 
De redactie probeert dit zo veel mogelijk weer te geven in de Stella Maris.Zo
ook in dit nummer.
U  leest over activiteiten rond het kerstfeest,  wat dat feest en de voorberei-
dingen voor mensen betekent, over het beëeindigen van het Jaar van Barm-
hartigheid, waarbij de heilige deuren weer worden gesloten.Pastoor Langer-
huizen schrijft over zijn voorbereidngen op kerstmis en over pastorale nabij-
heid. De financiën worden door Henk van Ruijven belicht en Greet Kappers
sprak met een dame onder een hulstboom.
Waar u het een en ander kan vinden in dit blad ziet u hieronder.
 
De redactie van Stella Maris wenst u een  Zalig Kerstfeest en een Nieuw Jaar
dat u brengen mag wat u ervan verwacht.
 
Agnes Damen
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 Pastorale

Baan de weg, ook weer in 2016! 
 
Vanaf de eerste zondag van de advent bereid ik me weer
voor op kerstmis. En ik hoop dat u en jij dat ook doen! Bij
mij thuis staat op tafel ieder jaar een adventkrans met 4
kaarsen. Een mooie icoon die in mijn huiskamer hangt, en
mij altijd helpt in de advent, is de icoon van de Moeder Gods
van het Teken. We zien Maria in gebed met geheven armen
en geopende handen. We zien Jezus, de Immanuel, afge-
beeld in een rond schild voor haar borst. Deze icoon verwijst
naar Jesaja 7 vers 14: ’Daarom geeft de Heer zelf u een teken:
Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld
brengen, en gij zult hem de naam Immanuël geven’. Natuur-
lijk hoort in de advent Maria er helemaal bij. Maar zij is niet
de enige. In de Advent hoor ik mannen als Jesaja en Johan-
nes de Doper roepen : ‘Baan een weg voor de Heer’! Ik voel
het als een hint om zelf in actie te komen: Doe ik mee? Doet
u mee? Doe jij mee? Werk ik, werkt u, werk jij mee om de
weg te banen? Dat is niet altijd gemakkelijk, want hoeveel
stenen en wildgroei kom je niet tegen? In mijn en uw en
jouw eigen leven zijn er zaken die zeker voor verbetering
vatbaar zijn; als ik de TV aanzet of op internet kijk, zie ik, om
maar één voorbeeld te noemen, vreselijke beelden uit Syrië
en Irak, waar kinderen en ouderen niet worden ontzien,
maar gemarteld en gedood worden. Ik voel me dan mach-

teloos en soms ook woedend! Soms denk ik dan in wanhoop: ’Degenen die zulke vreselijke dingen doen: afschieten,
doodslaan en wel direct!’ Maar altijd is er dan die stem die zegt: ’Nee, want dan ben je net als degenen die je juist om
hun wandaden veroordeelt!’
 
Johannes de Doper roept mij in de Advent op om mijn eigen situatie, mijn eigen leven leefbaar te maken. En misschien
is dat niet één weg, maar moet ik vooral wegen effenen naar mijn medemensen toe. Begrip van mensen voor elkaar,
van verschillende afkomst en geloofsovertuiging, ook in onze – in meerdere opzichten - veelkleurige parochie Maria
Sterre der Zee! Ook het afgelopen jaar is dat weer broodnodig gebleken. Want ik wíl dat, en u en jij hopelijk óók: dat
wij onze parochie met haar verschillende geloofsgemeenschappen èn de ‘stadswoestijn’ Den Haag leefbaar maken en
houden. Inspirerend en uitnodigend! Ik, u en jij: wij moeten ervoor gaan! Dat is wat Johannes de Doper als het ware
tegen ons roept. Er waren in zijn tijd heel wat mensen die naar hem toe kwamen om zich te laten dopen. Die vreemde
man in zijn rafelige kleren (die toen niet in de mode waren!) en zijn radicale boodschap had hen blijkbaar iets te bieden.
Maar wat was dat dan? Waarom lieten al die mensen zich door Johannes dopen? Konden ze niet gewoon meteen al
beginnen en op weg gaan? Waarom moesten ze eerst die omweg maken door de woestijn, om in het water van de
Jordaan ondergedompeld te worden? Volgens mij heeft dat alles te maken met de trouw en het uithoudingsvermogen
die je nodig hebt als je op weg gaat. Zo moet ik, als ik op weg ga, voldoende kracht verzamelen, zodat ik niet bij de
eerste blaren of schrammen de moed opgeef. De mensen die zich door Johannes lieten dopen, maakten een ommekeer
door. En zij wilden ook laten merken dat zij een nieuw begin gingen maken: ‘Ik ga er voor!’ Ik heb een weg gekozen, en
die wil ik ook gáán! En ik weet: ik ga die weg niet op eigen kracht. Jesaja, Johannes de Doper en ook Maria, de Moeder
Gods van het Teken, afgebeeld op die mooie icoon, die mij altijd helpt in de advent, roepen het mij toe: ‘Ga de weg van
de Heer, baan voor Hem een goede weg. Hij – Immanuël (God-met-ons) zal bij je blijven en je inspireren en helpen!’ Ik
hoop en bid dat het nieuwe (kerkelijk) jaar weer inspirerend en goed mag zijn. Laten we samen voor elkaar en anderen
de weg blijven banen. Ik wens u een mooie advent; alvast een zalig kerstfeest en al het goede voor het nieuwe jaar
2017! Wees van harte welkom in de Liturgische vieringen in onze kerken!
 
Dolf Langerhuizen, pastoor
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Het Onze Vader
Een nieuwe (gemeenschappelijke) vertaling 
In het Nederlandse taalgebied van de Rooms-Katholieke Kerk wordt op 27
november, eerste zondag van de Advent, de nieuwe vertaling van het Onze
Vader ingevoerd. Dat gebeurt gelijktijdig in Nederland en België. Dus ook in
alle gemeenschappen van onze parochie Maria Sterre der Zee. De Nederland-
se Bisschoppenconferentie heeft dit eerder al dit jaar bekendgemaakt. Wij
weten allemaal dat het Onze Vader het bekendste gebed van de Kerk is. Het is
het gebed dat Jezus zelf zijn leerlingen leerde. We kennen het van kindsbeen
af. Tot nu toe is er in Nederland en Vlaanderen een verschil in woordkeuze
waardoor er twee Nederlandstalige versies zijn. Dat is vanaf 27 november 2016
afgelopen. Over de juiste vertaling van het gebed is decennia lang door kerk-
geleerden gediscussieerd. Een commissie heeft nu van de beste vertalingen uit
de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt. Er zijn twee zinnen
veranderd in de vertaling. De zin 'vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven' wordt 'vergeef ons onze schulden, zoals ook wij
vergeven aan onze schuldenaren'. En 'leidt ons niet in bekoring' wordt 'breng
ons niet in beproeving'. Dat de discussie over de vertaling lang heeft geduurd
is begrijpelijk. Het Onze Vader is het belangrijkste gebed voor christenen. Dat
zit er bij veel mensen heel diep ingesleten. Dus als aan die tekst maar een
komma verandert, stuit dat op verzet. Waarom moet dat nou? vragen mensen
zich af. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft er begrip voor dat een
aantal gelovigen moeite zal hebben met de nieuwe tekst. "De bisschoppen
begrijpen dat het voor sommige mensen niet gemakkelijk is om van de oude
vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling", 
aldus mgr. Liesen namens de Bisschoppenconferentie. Om de nieuwe vertaling
te kunnen zingen, is een aantal toonzettingen gemaakt voor kerkmusici en
koren. U zal er in de toekomst zeker kennis mee maken en hopelijk ook zelf
meezingen! Wie via internet een toonzetting wil beluiteren kan dat doen via:
www.katholiekleven.nl/nieuwe-toonzetting-vader. Deze nieuwe vertaling
nodigt zeker uit tot een hernieuwde kennismaking met het Onze Vader. Vanaf
de eerste zondag van de advent krijgt u een kaartje of liturgieblad waar de
nieuwe vertaling op staat. Het is goed om deze vertaling ook thuis regelmatig
te bidden, zodat u er snel vertrouwd mee wordt. Wie zich wil verdiepen in de
nieuwe vertaling van het Onze Vader en welke keuzen gemaakt zijn bij de
vertaling kan het zeer informatieve en prettig leesbare katern bestellen: Het
gebed van de Heer. Dit blad is verkrijgbaar bij het Bisdom Breda: Tel.: 076 522
34 44 (ochtenden) Email: bestel@rkk.nl. Kijkt u ook op: www.rkliturgie.nl. Ik
hoop u hiermee summier, maar toch duidelijk te hebben geïnformeerd.
Dolf Langerhuizen, pastoor
 
 
 
 
 
De nieuwe vertaling
van het Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.

Terugblik
Diaconale zondag
Zondag 13 november: diaconale zon-
dag in alle geloofsgemeenschappen.
In de liturgieveringen en de verkondi-
ging werd ingegaan op de noden van
mensen, hier en in Derde Wereldlan-
den; voor zieken en voor mensen die
in armoede leven.
Dankzij de inzet van diaken Ronald van
Berkel was dit de eerste keer dat alle
diaconale groeperingen parochie-
breed aan deze viering meewerkten.
Op deze zondag werd de folder uitge-
deeld over onze diaconale groeperin-
gen, zoals de MOV, de PCI, de bezoek-
groep voor zieken en ouderen en de
jongeren van M25.
Op deze dag werd gecollecteerd voor
de PCI van de geloofsgemeenschap.
Zonder uw financiële steun kan de
hulp aan mensen moeilijk worden
uitgevoerd. Maar het gaat niet alleen
om geld; diaconaal werk is mensen-
werk. Daarvoor roepen we iedereen
op om de handen uit de mouwen te
steken. Uw hulp aan mensen is essen-
tieel voor de kerk.
 
Mocht u meer willen weten van uw
lokale diaconale groeperingen of
geïnteresseerd zijn om zelf uw steen-
tje bij te dragen, neemt u dan contact
op via ons e-mailadres, dat u vindt op
bladzijde 23 van dit blad.
 
Wim Verhaar, secretaris PCI
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Op 20 november j.l. heeft paus Franciscus het jubeljaar van
Barmhartigheid afgesloten. De heilige deuren van de basi-
lieken in Rome zijn weer gesloten. De heilige deuren in de
bisdommen in de hele wereld zijn ook dicht gegaan. Dat
betekent niet dat er een einde komt aan  barmhartigheid.
De paus heeft bij deze herdenking van het Tweede Vati-
caans Concilie dit klassiek christelijk begrip weer op de
kaart gezet. Er is veel nagedacht over wat Barmhartigheid
betekent voor onze eigen houding naar de wereld en naar
mensen om ons heen. Meer dan liefdadigheid is barmhar-
tigheid een beweging van je eigen hart en je eigen innerlijk.
Het is een innerlijke, geestelijke transformatie waar we als
leerlingen van Christus voortdurend mee bezig willen zijn.
Alle groepen in de kerk zijn uitgenodigd om met de paus
na te denken over barmhartigheid in de eigen situatie. De
jongeren zijn naar de wereldjongerendagen in Krakau ge-
weest (verslag in de vorige Stella Maris), religieuzen,
priesters, diakens en leken zijn uitgenodigd om een bede-
vaart te maken naar Rome, speciaal ook zieken en gehan-
dicapten. De heiligverklaring van Moeder Teresa was een
hoogtepunt waarbij barmhartigheid een duidelijk herken-
baar gezicht kreeg. Het eerste weekeinde van november
werd in Rome een indrukwekkende eucharistieviering
gehouden met gevangenen, gevangenispastores en ge-
vangenispersoneel. Detentie als een mogelijkheid tot een
nieuw begin in het leven: Gods barmhartigheid betekent
dat die kans altijd gegeven moet worden en we dienen als
broeders en zusters elkaar die ruimte te geven. (Voor een
overzicht van de activiteiten zie de website van het Vati-
caan: Jubilee of mercy: http://bit.ly/1OqwJqp).
 
De paus vond het ook belangrijk om in de bisdommen de
kans te geven aan gelovigen om door een heilige deur te
gaan: duizenden deuren in de wereld gingen open opdat
mensen Gods barmhartigheid konden ervaren. Zo gingen
vanuit onze parochie grote groepen naar de basiliek in
Schiedam en naar de bedevaart van de martelaren van
Gorcum. Er werd catechese gegeven rond dit thema.
Hoe gaan we verder? Barmhartigheid staat in ons hart
gegrift. We beseffen dat de samenleving dit nodig heeft.
Een recent bericht van Kerk in Actie vertelt dat de katho-
lieke caritas en de protestante diaconie antwoord geven
op een toenemende vraag naar hulp en ondersteuning.
Gelukkig is de vernieuwde PCI van onze parochie ook in
staat om op vele vragen om hulp in te gaan. De zorg die
vanuit de parochie, met name in Scheveningen voor sta-
tushouders wordt geboden is ook uitdrukking van barm-
hartigheid.
Laten we geïnspireerd door het voorbeeld van Christus
voortdurend zijn evangelie voor ogen houden en alle
mogelijkheden voor barmhartigheid aangrijpen.
 
Ad van der Helm, parochievicaris

Barmhartigheid Pastorale nabijheid
Per 1 januari 2017
 Onlangs heb ik alle pastoraatgroepen van onze parochie
Maria Sterre der Zee een brief geschreven. De inhoud van
de brief gaat over een verandering in de werkwijze van
pastorale nabijheid. Het afgelopen jaar is steeds weer
gebleken dat er vraag is naar pastorale nabijheid. Die vraag
wordt gesteld door ‘gewone’ parochianen, maar ook door
pastoraatgroepen. Vóór de fusie van 1 januari 2015 had
vrijwel iedere geloofsgemeenschap (voorheen parochie)
een ‘eigen’ past(o)or. Dat dit gegeven steeds minder tot
niet meer voorkomt in de Nederlandse kerkprovincie moge
duidelijk zijn. Pastorale teams zijn in toenemende mate
verantwoordelijk voor grote clusterparochies, zoals Maria
Sterre der Zee, bestaande uit diverse geloofsgemeen-
schappen. Het pastoraal team van onze parochie is per 1
januari 2015 door onze bisschop, Mgr. van den Hende, in
zijn geheel benoemd voor alle geloofsgemeenschappen
van onze parochie.
 
Alle leden van het pastoraal team zijn, waar nodig, in ie-
dere geloofsgemeenschap inzetbaar. We mogen ons
daarbij gelukkig prijzen met de assistenties van de leden
van de communiteit Hircos, de Broeders van Sint Jan en de
overige assistenten. Wanneer we per 1 januari 2017 per
geloofsgemeenschap twee pastoraal aanspreekbare pas-
tores willen inzetten, dan zal hun aanspreekbaarheid in
goed overleg en constructieve samenwerking met de lo-
kale pastoraatgroep gestalte worden gegeven. Het onder-
scheid tussen pastoor, pastoraal aanspreekbare en porte-
feuillehouder blijft van kracht. In de geloofsgemeenschap-
pen wordt soms sterk de nadruk gelegd op het belang van
de ‘eigen herder’. Dat zal echter niet meer gaan als ermee
bedoeld wordt: wij willen onze pasto(o)r terug en wel al-
leen voor onszelf.
Het is begrijpelijk dat mensen moeite hebben met veran-
deringen. Maar ‘moeite hebben met’ is relatief. Als pasto-
raal team willen wij, in een veranderende Kerk, ons sterk
maken om onze geloofsgemeenschappen voor te gaan in
het geloof en zo goed mogelijk nabij te zijn. Wij gaan ons
best doen om verbetering in die nabijheid in gang te zetten.
Met vriendelijke groet,
Dolf Langerhuizen, pastoor parochie Maria Sterre der Zee
 

Kerststallen
Bijna 20 jaar komen rond de kerst-
tijd velen op bezoek in het Stads-
klooster Den Haag, Westeinde 101,
waar dan ‘duizend en een’ kerst-
stallen uit de hele wereld te bezich-

tigen zijn. Openingstijden: 27, 28 en 29 december, 3, 4 en
5 januari van 13:00 – 16:00 uur. Op 29 december en 5 ja-
nuari is er een muzikale kerstbijeenkomst in de kapel.
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   Van de bestuurstafel
Ambtelijk secretaris
 
Het parochiebestuur heeft in zijn ver-
gadering van oktober besloten tot het
aanpassen van de functie van hoofd
parochiesecretariaat naar ambtelijke
secretaris.
Een kleine twee jaar na het instellen
van de functie van hoofd parochiese-
cretariaat heeft het bestuur deze
functie en de invulling ervan geëvalu-
eerd. Lag aanvankelijk de nadruk op
het opbouwen van de organisatie, in-
middels is gebleken dat het hoofd
parochiesecretariaat een zeer ge-
waardeerde spil is op beleidsniveau
voor het pastorale team en het paro-
chiebestuur. Tevens vervult zij een
belangrijke rol als schakel tussen pas-
torale team, parochiebestuur en de
vele vrijwilligers die onze parochie rijk
is. Het bestuur heeft hierin aanleiding
gezien om de functie aan te passen
aan de gebleken behoefte en gegroei-
de praktijk, waarbij voor het meer
administratieve werk zal worden ge-
zocht naar ondersteuning door een te
werven vrijwilliger. Is dit een leuke
uitdaging voor u, of voor iemand die u
kent? Meldt u dan bij het parochiese-
cretariaat (contactgegevens achte-
rin).
 
Wij wensen Teresa van der Lubbe van
harte veel succes in haar nieuwe func-
tie.
 
Max Timmerman, vice-voorzitter
 
 
In gesprek met de bisschop
 
Op 10 oktober 2016 heeft het paro-
chiebestuur Maria Sterre der Zee een
gesprek met de bisschop, Mgr. H. van
den Hende, gehad. Het was een aan-
genaam gesprek waarin de bisschop
zich vooral luisterend opstelde en de
bestuursleden hem informeerden
over de bestuurlijke stand van zaken
van de parochie. Een groot aantal
onderwerpen kwam aan bod. De wijze

waarop onze parochie georganiseerd
is en in hoeverre deze organisatie
functioneert. De uitwisseling van ken-
nis en informatie en samenwerking
tussen geloofsgemeenschappen zoals
bijvoorbeeld bij de PCI’ s (nu één PCI),
de werkgroep diaconie en het MOV-
werk en de gezamenlijkheid bij voor-
bereidingen op het doopsel, de 1e
Communie, het vormsel en het huwe-
lijk.
Ter sprake kwamen ook de samenwer-
king met de gemeente Den Haag en
met andere kerken in de Haagse sa-
menleving, zoals bij het Aandachts-
centrum, opgericht om daklozen let-
terlijk aandacht te geven.
Veel zaken zijn nog niet op orde en
vragen de nodige aandacht: inventari-
satie van huur en verhuur van ruim-
ten, overdracht van kerken aan ande-
re parochies, zoals misschien de Tere-
sia van Avilakerk aan de Poolse ge-
meenschap, en het greep krijgen op
de financiën. Vorig jaar leden we een
exploitatieverlies van € 390.000.
Aangegeven werd dat voor een fusie
geen eenduidige blauwdruk bestaat.
Pas gaandeweg vind je het goede
evenwicht tussen geloofsgemeen-
schappen onderling en dus met de
parochie. Er is een sterke hang naar
het eigen profiel en de eigen traditie.
Dat de fusie ook nieuwe kansen kan
bieden, wordt nog te weinig onder-
kend.
Aan het eind van het gesprek maakte
de bisschop duidelijk dat het hem tot
dankbaarheid stemt dat overal in de
parochie de Eucharistie wordt ge-
vierd. Hij hoopt van harte dat dit ook
in de toekomst mogelijk blijft. Daarom
wil hij graag in het derde jaar van onze
parochie samen met een delegatie
vanuit het bisdom evalueren hoe het
fusietraject verder verlopen is en hoe
wij met elkaar de toekomst zien. Hij
wil daar graag met ons over meeden-
ken.
 
Theo van Woerkom, bestuurslid

 
Lourdeskerk verkocht
 
De parochie heeft de Lourdeskerk en
pastorie in Scheveningen verkocht.
Deze zomer hebben het bestuur van
de parochie en de koper overeen-
stemming bereikt over de verkoop.
Begin september is de verkoopover-
eenkomst getekend en vervolgens
heeft, na goedkeuring van het bisdom,
de notariële overdracht van het per-
ceel plaatsgevonden.
De verkoop betreft zowel de voorma-
lige Lourdeskerk als ook de naastgele-
gen pastorie en de Lourdeskapel.
Echter, met de koper is overeengeko-
men dat de Lourdeskapel open blijft.
Deze wordt door de parochie voor
onbepaalde tijd om niet gehuurd van
de koper. Dit betekent overigens wel
dat we een beroep zullen blijven doen
op de vrijwilligers om toezicht te hou-
den op de Lourdeskapel, de deuren te
openen in de ochtend en te sluiten in
de avond en alle andere bijkomende
werkzaamheden te doen die nodig zijn
om deze kapel open te kunnen hou-
den. Dank jullie wel vrijwilligers voor
alle jaren dat jullie je voor de kapel
hebben ingespannen en alle dank dat
jullie dit willen voortzetten.
Uiteraard zult u zich afvragen wat de
plannen zijn van de koper met de
Lourdeskerk. Het plan is om de kerk
om te bouwen tot een hotelfunctie.
De pastorie is reeds jaren verhuurd en
is ook in verhuurde staat verkocht.
Voor oud Lourdesparochianen komt
het bericht van deze verkoop wellicht
lastig over. Veel parochianen hebben
nog goede herinneringen aan hun
geliefde kerk. En hoewel de kerk sinds
2005 onttrokken is aan de eredienst,
komt verkoop wellicht toch als een
schok. Wij hebben daar alle begrip
voor. Tegelijkertijd hopen wij ook op
uw begrip aangezien het voor de pa-
rochie beter is als gebouwen die niet
meer door de parochie zelf in gebruik
zijn, afgestoten worden.
 
Dolf Langerhuizen, pastoor; Henk van
Ruijven, penningmeester
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Adventsactie voor Suriname

Het project voorziet in het opknappen van 5 van de 9
woningen en van de school. Bij elkaar kost dit circa
€10.500,= en de bedoeling is dat het in ongeveer 3 maan-
den vanaf januari 2017 wordt gerealiseerd. De inwoners
van Masiakriki en de ouders van de kinderen worden bij
de uitvoering van onderdelen van het project betrokken,
opdat zij zich mede verantwoordelijk voelen voor de op-
geknapte school. Het bisdom Paramaribo doet het project-
beheer en onderhoudt de communicatie, het RK school-
bestuur draagt zorg voor transport van mensen en mate-
rialen, toezicht en controle. De bijdrage die van onze pa-
rochie wordt gevraagd is €10.000,=. De werkgroepen
Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) in de geloofsge-
meenschappen van parochie Maria Sterre der Zee en de
Surinaamse gemeenschap in onze parochie vinden dit een
goed en degelijk georganiseerd project. Het is concreet en
kleinschalig en het komt ten goede aan een kwetsbare
bevolkingsgroep. Vicaris-generaal Esteban Kross van het
bisdom Paramaribo is de contactpersoon en parochievica-
ris dr. Ad van der Helm adviseur.
Tijdens de Adventstijd zal in de vieringen aandacht aan dit
project worden besteed. Uw bijdragen in de hiervoor te
houden collectes en per bankoverschrijving op het reke-
ningnummer van uw geloofsgemeenschap onder vermel-
ding van ‘Adventsactie Suriname’ zijn van harte welkom.
Michiel Timmerman, werkgroep MOV

In onze parochie vragen we in de Adventstijd aandacht
voor een project in de binnenlanden van Suriname.
Christelijke geestelijken en organisaties (RK en protestan-
ten) hebben met onvermoeibare inzet scholen gesticht en
in stand gehouden in de verre, moeilijk begaanbare bin-
nenlanden, waar kwetsbare mensen wonen. Veel jonge
mensen zijn er weggetrokken, waardoor in de dorpen
vooral ouderen en kinderen achterblijven. Zo’n dorp is
Masiakriki in het district Sipaliwini in Boven-Suriname. De
reis naar dit dorp kan 6 uur duren: 180 kilometer over de
weg naar het zuiden en vervolgens 50 kilometer verder
met de boot, omdat er geen wegen zijn. Masiakriki en
enkele buurdorpjes liggen op de rechteroever in dicht bos
aan de bovenstroom van de Surinamerivier. In totaal
wonen er circa 2.000 inwoners, uitsluitend van Marron
afkomst. Marrons zijn afstammelingen van Afrikanen die
door slavenhalers onder dwang naar Suriname zijn ge-
bracht. Daar bevrijdden zij zichzelf uit de slavernij en ves-
tigden ze zich in het oerwoud.
In Masiakriki staat de RK school “Kankantrie” met een
kleine 400 leerlingen. De school heeft 13 klassen, van de
peuterklas (groep 1) tot en met de zesde klas (groep 8). De
prestaties van de school zijn ruim boven het landelijke
gemiddelde. Er zijn 16 leerkrachten. Zij wonen samen in 9
onderwijzerswoningen in het dorp. Het is moeilijk om ge-
kwalificeerde leerkrachten te krijgen en te behouden, ook
al krijgen ze een extra vergoeding van overheidswege.
Leerkrachten ontberen de normale stadse gemakken en
moeten genoegen nemen met sobere woningen, gebrek-
kig sanitair. Er is weinig vertier, ze zijn ver weg van familie
en vrienden, soms zijn er problemen met de veiligheid.
Belangrijk om leerkrachten over de streep te trekken is een
veilige leefbare woning ter plaatse.
De woningen voor de onderwijzers zijn er slecht aan toe
door achterstallig onderhoud vanwege gebrek aan midde-
len. De overgemaakte subsidies van staatswege komen
veel te laat, zijn lager dan verwacht en door de hoge infla-
tie is de waarde ervan dan ook nog eens gedaald.              
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Pastorale
school
‘Mijn geloof is verdiept’. ‘Ik heb ge-
leerd mijn talenten in te zetten voor
de parochie’. Dit zijn enkele reacties
van vrijwilligers die onlangs de modu-
le Vrijwilliger in de kerk van de Pasto-
rale School van het bisdom Rotterdam
hebben gevolgd.
De Pastorale School biedt vrijwilligers
de kans om zich te scholen bij hun
inzet voor de parochie. Zo kunnen zij
hun taken in de parochie goed toege-
rust doen. En onze parochie kan niet
zonder inzet van vele vrijwilligers.
Op dinsdag 17 januari 2017 is er een
informatieavond over opzet en in-
houd van de Pastorale School. Moni-
que Meeussen, coördinator van de
Pastorale School, zal dan een inleiding
verzorgen waarna er volop gelegen-
heid is om vragen te stellen. Ook zal er
informatiemateriaal beschikbaar zijn.
De bijeenkomst duurt van 20.00 –
21.30 uur en wordt gehouden in de
parochiezaal van de Marthakerk, De
Bockstraat 58, Den Haag.
Het pastoraal team en het parochie-
bestuur ondersteunen deelname aan
de Pastorale School van harte! Als u,
als jij denkt: ’dit is iets voor mij!’, dan
bent u, dan ben jij, van harte welkom!
De avond is uitdrukkelijk bedoeld voor
deelnemers uit ALLE geloofsgemeen-
schappen van onze parochie.
Graag tot ziens op 17 januari!
 
Dolf Langerhuizen, pastoor
Monique Meeussen, coördinator Pas-
torale School bisdom Rotterdam
 

Vervolg financieel verslag 2015
Het financieel verslag van de parochie over 2015 gepubliceerd in de vorige
Stella Maris heeft hier en daar wat vragen opgeleverd. Met name het exploi-
tatieverlies van € 391.468,- vraagt om enige verdere uitleg.
 
Laat ik voorop stellen dat de parochies die nu samen de parochie Maria Sterre
der Zee vormen over 2014, het laatste jaar vóór de fusie, bij elkaar eveneens
verlieslatend waren, ongeveer € 245.000,-.
 
De stijging van het exploitatieverlies in 2015 is veroorzaakt door een mix van
kostenstijgingen en inkomstendalingen ten opzichte van 2014.
Aan de kostenkant kunnen worden genoemd extra kosten die gemaakt zijn in
het kader van de fusie, ongeveer € 35.000,- excl. BTW (€ 43.000,- incl. BTW).
Dit betreffen eenmalige kosten. Salariskosten zijn met € 35.000,- gestegen,
alsmede de afdracht aan het bisdom met € 30.000,-.( Overigens, deze beide
posten geven in 2016 weer een daling te zien). De kosten onroerend goed zijn
daarentegen gedaald met € 44.000,-.
 
Maar helaas hebben we in 2015 ook te maken gehad met daling van inkomsten.
De bijdragen van parochianen (Actie Kerkbalans, collectes, huwelijken, begra-
fenissen enz.) is ongeveer € 15.000 lager dan in 2014. Maar ook de opbrengsten
uit bezittingen (huuropbrengsten etc.) en beleggingen waren in 2015 lager dan
in 2014, bij elkaar ongeveer € 70.000,-. Tevens is de post incidentele baten
gedaald.
 
In 2015 waren de totale kosten € 1.729.200,- en de totale opbrengsten
€ 1.337.732,-.
Hoe het plaatje er in 2016 uit gaat zien, wordt steeds duidelijker. Het verlies
over 2016 zal lager zijn ten opzichte van 2015. Door sanering, door zuiniger aan
doen en door centrale inkoop van diensten en goederen gaan de kosten aan-
merkelijk omlaag. Maar helaas zullen er ook nog enkele extra verliezen geno-
men moeten worden zoals bijvoorbeeld vorderingen uit eerdere jaren die niet
inbaar blijken.
 
Wat het lastig maakt is dat tegelijkertijd ook de inkomsten in een dalende lijn
zitten. Rente op de spaarrekening is gedaald naar nagenoeg nul. De bijdragen
van parochianen dalen licht. Daarom is in de geloofsgemeenschappen in het
najaar weer aandacht gevraagd voor de actie kerkbalans 2016. Diverse geloofs-
gemeenschappen hebben u hierover benaderd. Aan allen die de parochie in
2016 financieel hebben gesteund: onze oprechte dank daarvoor. We hebben
uw bijdrage echt hard nodig om de kerken te kunnen onderhouden en verwar-
men, om ons pastoraal team een salaris te kunnen uitbetalen, om u mooie
vieringen te kunnen bieden (ongeveer 1000 vieringen per jaar!). Nogmaals
dank. En mocht u vergeten zijn om een bijdrage te geven, doet u dat alstublieft
alsnog. Achterin de Stella Maris staan de bankrekeningen van de geloofsge-
meenschappen. En misschien bent u zelfs in staat ons een tweede bijdrage te
geven.
 
Het bestuur werkt er snoeihard aan om de kosten in de greep te houden. Aan
u de vraag om ons te helpen aan voldoende inkomsten. Alleen samen krijgen
we de parochie in financieel gezond vaarwater. Dank.
 
Mede namens het bestuur,
Henk van Ruijven, penningmeester
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Levenskracht en inspiratie
Van 18 tot 20 oktober hebben wij voor de tweede keer een retraite begeleid
voor mensen die vanwege ziekte niet meer aan het arbeidsproces kunnen
deelnemen. Dit keer waren we te gast in het St. Liobaklooster in Egmond, een
fijne en gastvrije plek, met een hartelijke gastenzuster.
Aangrijpend zijn sommige verhalen van deelnemers: het zichtbare verdriet, de
pijn die we tussen de regels door horen en zien. Een voorbeeld: een man met
hartproblemen had de eerste avond last van zijn hart. Met verdrietige ogen
maar met een glimlach zei hij: “Als ik dan toch dood moet gaan, waar kan dat
dan beter dan in dit klooster?”
Het is pijnlijk om te horen hoe deelnemers over zichzelf denken: “Ik neem het
mezelf kwalijk dat ik het leven niet altijd even goed aankan.” Of: “Wie zit er nu
echt op mij te wachten?”
Sommigen halen kracht en inspiratie uit hun geloof. Bij de start van de retraite
stelde ieder zich voor aan de hand van een meegebracht voorwerp. Zo had een
vrouw een bordje meegenomen met de tekst: Trek nieuwe kleren aan, geba-
seerd op teksten uit de brief aan de Efeziërs 4 (vers 20) en uit de brief aan de
Kolossenzen 3 (vers 12): …Nu kunnen jullie je leven veranderen door een
nieuwe manier van denken. Dat nieuwe leven trek je aan, zoals je een stel
nieuwe kleren aantrekt… De tekst helpt haar beseffen dat haar leven zin heeft,
ook als zij niet meer betaald kan werken.
 
De deelnemers hebben, zo blijkt uit de evaluatie, hun doel bereikt: zij hebben
nieuwe levenskracht en inspiratie opgedaan. Iemand schreef: “Ik voel me
sterker dan voordat ik hierheen kwam.” Dat is precies datgene dat wij beogen
bij iedere retraite.
 
Financiering van deze retraites blijft een terugkerend probleem. Reacties van
aangeschreven fondsen zijn bijvoorbeeld: Het is geen duurzaam project. Of: De
retraite stimuleert niet tot re-integratie, helaas kunnen wij niet…
Gelukkig heeft het Katholieke Fonds voor Geestelijke Vorming de eerste retrai-
te in juni deels gefinancierd en hebben we op voorhand de retraite in oktober
door laten gaan in de hoop dat ook deze en volgende retraites door dit fonds
gesubsidieerd gaan worden. Want de retraites zijn voor deze doelgroep heel
belangrijk en er staan nog zo’n 30 mensen op de wachtlijst. Zo laten wij als
parochie aan deze mensen weten: jullie zijn het waard!
 
Namens de deelnemers hartelijke dank aan de parochie, en speciaal dank aan
pastoor Dolf Langerhuizen voor de inzet en de steun.
 
Greet Kappers
 
 

Dakloos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 23 september heeft M25 Den Haag
voor de vierde keer de Nacht Zonder
Dak in Den Haag georganiseerd. Op
een grasveldje midden in Spoorwijk
zijn vijftien dappere tieners uit ver-
schillende kerken de uitdaging aange-
gaan om een nacht lang als dakloze in
een zelfgemaakt kartonnen huis te
slapen. Niet iedereen uit de groep
kende elkaar, maar al snel ontstond er
onderling een mooie chemie. Er werd
hard gewerkt aan een serieuze slop-
penwijk van karton, tape en plastic. De
tieners hadden er lol in, maar waren
zich ook bewust van de serieuze on-
dertoon. Duizenden mensen in een
land als Kenia moeten iedere dag weer
de 'jungle van de sloppenwijk' trotse-
ren. Met deze sponsoractie hoopt
M25 een paar jongeren uit Kenia een
betere toekomst te geven. Zo hebben
ze honderden euro's ingezameld met
deze actie. De volgende ochtend ble-
ken alle tieners nog netjes in hun zelf-
gemaakte krotten te liggen. Ze hadden
het koud en waren kapot, maar de
organisatie was super trots! 
Op zondag 18 december doen we
weer mee met 2 grote M25 Den Haag
Events. De 16+ jongeren krijgen dan
de kans om op bezoek te gaan in een
gevangenis en de 12+ jongeren hou-
den een spelletjesdag met vluchtelin-
gen. Heb jij ook een leuk idee voor een
activiteit of wil je meer weten? Kom
een keertje kijken en neem je vrienden
mee. Iedereen is welkom.
 
De M25 Den Haag Stuurgroep
Raydhelo Cathalina, Scarlette Rodri-
guez de Leon, Esther van Berkel, Chey-
enne Almak en diaken Ronald van
Berkel
www.m25denhaag.nl
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't Oudejaarslof
Traditiegetrouw wordt in de Jacobus
de Meerderekerk met Oudjaar een Lof
gehouden. Dit is een godsdienstoefe-
ning waarbij hulde wordt gebracht aan
het Allerheiligste. Met Oudjaar willen
wij samenkomen om de Heer dank te
zeggen voor de vele momenten dat Hij
ons het afgelopen jaar heeft willen
voeden met Zijn Woord en Sacrament
en Zijn zegen af te smeken over het
komende jaar.
Het Lof begint met de uitstelling van
het Allerheiligst Sacrament dat ge-
plaatst wordt in de monstrans en ver-
volgens door de priester wordt bewie-
rookt. Het Lof bestaat uit een afwisse-
ling van gezangen en gebeden; gezan-
gen die aansluiten bij de Kersttijd en
gebeden die onze dankbaarheid en
ons vertrouwen op God tot uitdruk-
king brengen. Gezamenlijk wordt
psalm 83 gebeden die de reis be-
schrijft die wij als pelgrims maken in
onze tocht naar een hemelse toe-
komst om voor God te verschijnen.
Na een overweging waarin stil gestaan
wordt bij het afgelopen jaar volgt een
periode van stille aanbidding voor het
uitgestelde Allerheiligste.
Vervolgens worden het Magnificat en
het Te Deum gezongen met aanslui-
tend een reeks dankgebeden. Het Lof
wordt afgesloten met de zegen met
het Allerheiligste waarna als slotzang
de Maria- antifoon Alma Redemptoris
Mater gezongen wordt.
Het Lof zal worden gehouden op za-
terdag 31 december om 15.00 uur.
Henk Orré, parochiaan 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jubileum
Op zondag 16 oktober jl. heeft de
Portugeestalige R.K. gemeenschap
van Den Haag en omstreken in de
Marlotkerk haar 50-jarig jubileum
gevierd. In 1966 is deze gemeenschap
opgericht door een kleine groep Por-
tugese “gastarbeiders”, die zochten
naar een plek om elkaar wekelijks te
ontmoeten en hun geloof op hun
eigen wijze te beleven. Zij kregen
daarbij hulp van pater Jan van Houtert.
 
Wat heel kleinschalig is begonnen, is
in de loop der jaren uitgegroeid tot
een veelkleurige Portugeestalige ge-
meenschap van katholieke Portuge-
zen, Brazilianen en Portugeestalige
Afrikanen. Het jubileumfeest begon
met een Mariaprocessie met de rijk
versierde beelden van Onze Lieve
Vrouw van Fátima (Portugal) en Apa-
recida (Brazilië), vervolgens een gea-
nimeerde Eucharistieviering en ten-
slotte een feest dat tot ver in de mid-
dag heeft geduurd. De stichters zijn
geëerd, de overleden stichters zijn
herdacht en werden vertegenwoor-
digd door hun naaste familieleden.
 
Er waren felicitatiebrieven van de
bisschop van Rotterdam, mgr. Van
den Hende, van mgr. António Vitalino,
bisschop van Beja en portefeuillehou-
der migrantenpastoraat in de Portu-
gese bisschoppenconferentie, van
Portugeestalige gemeenschappen in
Amsterdam en Luxemburg en diverse
ambassades.
 
Het feest toonde aan, dat de Portu-
geestalige gemeenschap van Den
Haag een levendig is. Men is erg blij na
vele omzwervingen uiteindelijk een
plek in de Marlotkerk te hebben ge-
vonden. Dit betekent een nieuwe im-
puls en een uitgangspunt om een po-
sitieve bijdrage te leveren aan de toe-
komst van de parochie Maria Sterre
der Zee.
 
Jan Eijken, pastoraal werker
 
 

 

Festival
Zaterdag 10 december om 19:30 uur
is er in de Paschalis Baylonkerk weer
gelegenheid om in kerststemming te
komen bij ' Lessons and Carols'. De
Haarlem Voices verzorgt de veelal a
capella koorwerken afgewisseld met
lezingen naar Engelse traditie en be-
kende Engelse kerstliederen.
Het koor wordt geleid door Sarah
Barrett, organist is Wim Voogd, voor-
ganger pastoor Dolf Langerhuizen.
Toegang: € 5,=.
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De redactie heeft aan vrijwilligers afkomstig uit de zes geloofsgemeenschappen van onze parochie gevraagd hoe de
beleving van kerstmis versterkt wordt door hun inzet als vrijwilliger of professional.Hieronder treft u hun reacties aan.
De bijdrage van de Antonius Abt gemeenschap staat op bladzijde 19.

Advent
Met Kerstmis vieren we de Geboorte
van Jezus, onze Verlosser. Hieraan
gaat een voorbereidingstijd vooraf: de
Advent. In deze periode proberen we
afstand te nemen van wereldse zaken
zodat we ons meer kunnen toeleggen
op het gebed en het vieren van de
Heilige Mis. Enige mate van soberheid,
zoals vasten en onthouding, kan ons
hierbij helpen. Deze soberheid komt
ook tot uitdrukking in de Sint Jacobus
de Meerderekerk. De luiken van het
Hoogaltaar worden gesloten. De vaan-
dels en de bloemversiering van het
priesterkoor worden verwijderd. De
adventskrans hangt aan de kruisbalk.
In de Heilige missen vervalt het      
‘Gloria’. Het ‘Rorate cæli desuper’
(Dauwt, hemelen, uit den hoge) wordt
op de zondagen gezongen. Het is een
smeekbede aan God om de Verlosser
te zenden. Gezegende Adventstijd!
 
Ruud Ammerlaan, koster Sint Jacobus
de Meerderekerk.

Drukke tijd
Kerstmis is voor het Driekoningenkoor
en mij als dirigent-organist het drukke
hoogtepunt van het jaar! Met name
de kerstnachtviering om 23:00 uur in
de Paschaliskerk met medewerking
van het blaaskwintet vergt een zorg-
vuldige voorbereiding, die veel tijd
kost. Deze viering lijkt het visitekaart-
je van onze geloofsgemeenschap,
omdat die zo druk bezocht wordt. Die
tijd is soms moeilijk te vinden in de
drukke decembermaand, met Sinter-
klaas en de adventsvieringen. Ook
moeten we dan al denken aan de vie-
ringen van Oud- en Nieuwjaar en het
ras volgende Driekoningen (inmid-
dels) gemeenschapsfeest op de zon-
dag na kerstmis. Wij zijn dan ook ei-
genlijk wel blij als de geboorte van het
kindje Jezus weer achter de rug is!
Kunnen we even bijkomen van deze
kerkmuzikale bevalling !
 
Wim Voogd, dirigent-organist
 
 

Kijken
Met andere ogen
 
Op weg naar Kerstmis is er in de          
H.Ignatius van Loyolakerk elke zondag
kinderwoorddienst, vaker dan nor-
maal dus. Met de kinderen hebben we
het over thema’s zoals verwachting,
hoop, wachten, dromen, een nieuw
begin. Door ons te verdiepen in het
projectmateriaal – verhalen, gebeden
en werkbladen – en al nadenkend over
hoe we dit aan de kinderen gaan
brengen, gaan we als leiding ook zelf
met andere ogen naar de adventsver-
halen kijken. Hetzelfde geldt voor de
kinderkerstviering, met kerstspel, die
we ook voorbereiden. Bij elkaar veel
werk in een drukke periode, maar als
er veel kinderen komen, die er ook iets
aan hebben, geeft dat veel voldoe-
ning. En dat hoort voor mij bij het
kerstgevoel.
 
Teresa Morris
Lid werkgroep Kinderwoorddienst en
Gezinsviering, H. Ignatius van Loyolo
 

 
 

Wat doet kerst voor ons?

Zingen
Zingen maakt sterker
 
Ik ben Mirianella Davelaar, groeps-
leidster van koor Heaven’s Touch van
de Willibrordgemeenschap. Als een
jongvolwassen “Antilliaans” koor is
het ieder jaar weer spannend als de
Kerstperiode nadert. Het is vanzelf-
sprekend dat wij op dat moment naar
onze tradities verlangen. Veel leden
gaan ook naar “huis” voor de feestda-
gen. Maar we proberen vaak toch tij-
dens een kerstviering te zingen ook al
zijn wij met weinig mensen. Dit maakt
mij als persoon sterker, maar belang-
rijker is dat het ons als groep sterker
maakt. Voor velen geeft het dan toch
het gevoel van een vrolijke Kerst ook
al zijn de meesten ver weg van familie.
Mirianella Davelaar

Warmte
 
Paul Mudde van de geloofsgemeen-
schap H.Agnes zet samen met andere
vrijwilligers jaarlijks in de Agneskerk
de kerststal op. Paul ziet dit als een
manier om uiting te geven aan zijn
geloof. Het schept ook een gevoel van
verbondenheid. Met elkaar wil de
groep er ook dit jaar weer iets moois
van maken. Kerstmis ziet hij als de
essentie van het geloof: we vieren de
geboorte van Christus. Hij is als Ver-
losser in de wereld gekomen en dat
sterkt Paul in zijn geloof. Het schenkt
hem voldoening als hij ziet hoe prach-
tig de kerststal er straks weer bij staat.
Dat geeft hem een goed gevoel van
warmte en verwondering.
 
Monique Meeussen
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Geloofsgemeenschap
Kerk

Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Kerk

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

09:30 J. Rivadeneira Aldás & 
diaken R. van Berkel

10:30 09:30 R. Kurvers Onbevlekt Hart van Maria 11:00 Y. Asa SVD

12:00 11:00 H. Paschalis Baylon

17:00 J. Rivadeneira Aldás 19:30 H. Paschalis Baylon
18:30 Father Saps

Filipijns (Engels)
09:30 D. Langerhuizen 10:30 09:30 R. Kurvers & diaken R. 

van Berkel
Onbevlekt Hart van Maria 11:00

12:15 11:00 diaken R. van Berkel
Woord & Communie

H. Paschalis Baylon

11:30 pater Carmeliet
Portugeestalig

Onbevlekt Hart van Maria

zaterdag 17 december 20:00 17:00 Y. Asa SVD 16:00 A. van der Helm Huize Waalsdorp
18:30 Father Oliver

Filipijns (Engels) - 
Kerstviering

17:30 A. van der Helm OLV Goede Raad

09:30 J. Rivadeneira Aldás 10:30 09:30 D. Langerhuizen Onbevlekt Hart van Maria
12:00 11:00 D. Langerhuizen H. Paschalis Baylon

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

Onbevlekt Hart van Maria

zaterdag 24 december
Kerstavond

18:00 J. Rivadeneira Aldás
Kinderviering met 
lampionnentocht

18:30 pw J. Eijken
Gezinsviering

18:30 D. Langerhuizen
Gezinsviering

H. Paschalis Baylon

21:00 J. Rivadeneira Aldás 20:30 21:00 R. Kurvers OLV Goede Raad

23:00 R. Kurvers H. Paschalis Baylon
23:00 D. Langerhuizen

zondag 25 december
Kerstmis

11:00 J. Rivadeneira Aldás
Gezamenlijke viering

10:30 Y. Asa SVD 09:30 D. Langerhuizen Onbevlekt Hart van Maria 11:00 P. de Ruiter sj

11:00 D. Langerhuizen H. Paschalis Baylon

11:30 Onbevlekt Hart van Maria

10:30 D. Langerhuizen Onbevlekt Hart van Maria 12:00

zaterdag 31 december 17:00 D. Langerhuizen 12:30 D. Langerhuizen Onbevlekt Hart van Maria
11:00 J. Rivadeneira Aldás

Gezamenlijke viering
10:30 10:30 Y. Asa SVD Onbevlekt Hart van Maria 11:00 pw M. Witteman

zaterdag 7 januari 2017 20:00 17:00 16:00 D. Langerhuizen Huize Waalsdorp
17:30 D. Langerhuizen OLV Goede Raad

09:30 J. Rivadeneira Aldás & 
diaken R. van Berkel

10:30 11:00 Y. Asa SVD & pw J. 
Eijken
Driekoningenfeest

H. Paschalis Baylon

12:00 11:30

D. Langerhuizen
Lessons & Carols

J. Hetsen mhm
Portugeestalig

Onbevlekt Hart van Maria

H. Agnes
H. Agnes H. Antonius Abt

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

A. van der Helm & pw M. 
Witteman
Gezinsviering

J. Rivadeneira Aldás
Spaans

J. Rivadeneira Aldás

pw J. Eijken
Portugeestalig (Woord 
& Communie)

maandag 26 december
Tweede kerstdag

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

20:00

LITURGISCH ROOSTER December 2016 / Januari 2017

zaterdag 3 december

R. Kurvers

In verband met de veranderde werkwijze pastorale nabijheid (zie elders in blad bij 'Van de bestuurstafel') is het rooster ten tijde van publicatie nog niet afgerond. Houd daarom uw lokale nieuwsberichten in de gaten.

zondag 8 januari 2017
H. Driekoningen

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

zondag 18 december

J. Rivadeneira Aldás & 
diaken R. van Berkel
Spaans

zondag 1 janari 2017
H. Maria, Moeder van God

J. Rivadeneira Aldás
Spaans

W. Bakker

zondag 4 december

J. Rivadeneira Aldás
Spaans

D. Langerhuizen & pw M. 
Witteman
Gezinsviering

J. Rivadeneira Aldás
Jongerenviering

zaterdag 10 december

zondag 11 december

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

Y. Asa SVD & diaken R. 
van Berkel

D. Langerhuizen & 
diaken R. van Berkel
Jongerenviering
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Geloofsgemeenschap
Kerk

Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger

19:00 D. Langerhuizen

Onbevlekt Hart van Maria 11:00 Y. Asa SVD 09:00 Y. Asa SVD 11:00 A. van der Helm & diaken 
R. van Berkel

11:00 J. Mul
Surinaams

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

19:00 Y. Asa SVD

Onbevlekt Hart van Maria 11:00 10:30 A. van der Helm
KRO-mis

11:00 Y. Asa SVD 09:45

12:00 A. van der Helm 13:00

19:00 A. van der Helm zaterdag 17 december

11:00 09:00 A. van der Helm 11:00 09:45
10:15 Broeders van St. Jan
12:00 Broeders van St. Jan 13:00 K. vd Geest SVD & diaken 

R. van Berkel
Engelstalig Afrikaans

19:00 pw M. Witteman
Gezinsviering

19:00 diaken R. van Berkel
Gezinsviering

zaterdag 24 december
Kerstavond

22:30 Y. Asa SVD & pw M. 
Witteman 

24:00 A. van der Helm 21:00 A. van der Helm

09:30 D. Langerhuizen Onbevlekt Hart van Maria 11:00 P. de Ruiter sj 10:15 R. Kurvers 11:00 A. van der Helm & diaken 
R. van Berkel

zondag 25 december
Kerstmis

12:15 Broeders van St. Jan 13:00 K. vd Geest SVD
Engelestalig Afrikaans

14:00

10:30 D. Langerhuizen Onbevlekt Hart van Maria 12:00 10:15 Broeders van St. Jan

12:15 A. van der Helm
17:00 Y. Asa SVD zaterdag 31 december

Onbevlekt Hart van Maria 11:00 pw M. Witteman
Woord & Communie

10:15 Broeders van St. Jan 11:00 D. Langerhuizen 11:00

12:00 Broeders van St. Jan 13:00

19:00 Y. Asa SVD zaterdag 7 januari 2017

11:00 09:00 Y. Asa SVD 11:00 K. vd Geest SVD 09:45

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

H. Jacobus

D. Langerhuizen

D. Langerhuizen

K. vd Geest SVD 
Engelstalig Afrikaans

J. Mul & diaken R. 
van Berkel
Surinaams

Het rooster is aan wijzigingen onderhevig. Houd de lokale berichten daarom in de gaten.
H. Ignatius van Loyola H. Willibrord

zondag 1 janari 2017
H. Maria, Moeder van God

zaterdag 10 december

zondag 11 december

H. Jacobus de Meerdere H. Martha H. Jozeph

LITURGISCH ROOSTER December 2016 / Januari 2017

zaterdag 3 december

zondag 4 december

OLV Onbevlekt Ontvangen

In verband met de veranderde werkwijze pastorale nabijheid (zie elders in blad bij 'Van de bestuurstafel') is het rooster ten tijde van publicatie nog niet afgerond. Houd daarom uw lokale nieuwsberichten in de gaten.

pw M. Witteman
Gezinsviering (Woord & 
Communie)

zondag 8 januari 2017
H. Driekoningen

A. van der Helm
Kinderen bij de kerststal

pw M. Witteman
Kindje wiegen

maandag 26 december
Tweede kerstdag

Pater SVD
Engelstalig Afrikaans

zondag 18 december

K. vd Geest SVD
Nederlands

A. van der Helm
Gezinsviering

Zr. Elvira
Nederlands (Woord 
& Communie)

K. vd Geest SVD 
Engelstalig Afrikaans

Pater SVD
Engelstalig Afrikaans

K. vd Geest SVD
Nederlands
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Tijd Locatie Voorganger Bijzonderheden Specifieke datum

12:45 H. Jacobus de Meerdere A. van der Helm 12:15 Rozenkrans
14:30 Kapel Ametisthorst D. Langerhuizen 19 december & 9 januari
19:30 H. Jacobus de Meerdere (pastorie) Gebedsgroep St. Jacobus
20:00 H. Martha

09:00 Onbevlekt Hart van Maria Lauden
09:30 Fatimakapel J. Rivadeneira Aldás
10:00 Eisenhouwerlaan 120 Gebedsgroep H. Antonius Abt
12:45 H. Jacobus de Meerdere A. van der Helm 12:15 Rozenkrans
19:00 huiskapel Hircos Pater SVD

09:00 H. Martha Pater SVD met koffie
09:00 H. Antonius Abt D. Langerhuizen met koffie
09:30 Fatimakapel J. Rivadeneira Aldás
10:00 Huize Op de Laan Woord en communieviering 7 december & 4 januari
10:15 H. Ignatius van Loyola Lauden 
12:30 H. Ignatius van Loyola D. Langerhuizen
12:30 OLV van Goede Raad B. Pex
12:45 H. Jacobus de Meerdere Broeders van St. Jan 12:15 Rozenkrans
14:30 H. Ignatius van Loyola Rozenkrans
16:00 Onbevlekt Hart van Maria Rozenkrans
19:00 H. Ignatius van Loyola Vespers

09:30 Fatimakapel J. Rivadeneira Aldás
12:45 H. Jacobus de Meerdere Broeders van St. Jan 12:15 Rozenkrans
15:00 Kapel Landscheiding D. Langerhuizen 15 december & 26 januari
19:00 huiskapel Hircos Pater SVD
19:15 H. Jacobus de Meerdere Broeders van St. Jan

09:00 H. Antonius Abt D. Langerhuizen 9 december & 6 januari
12:45 H. Jacobus de Meerdere D. Langerhuizen 12:15 Rozenkrans
14:30 Zorgcentrum Oostduin (Paviljoen) Y. Asa SVD 9 december & 6 januari
14:30 Gaspard de Colligny (Serre) J. Rivadeneira Aldás / 

D. Langerhuizen
16 december & 20 januari

19:00 huiskapel Hircos Pater SVD 9 december & 6 januari
19:15 H. Jacobus de Meerdere Broeders van St. Jan
20:00 huiskapel Hircos Pater SVD 9 december & 6 januari

10:00 Byzantijnse kapel D. Langerhuizen 17 december & 14 januari
10:30 H. Jacobus de Meerdere Tridentijnse liturgie 10 december & 14 januari
11:00 Lourdeskapel Père P. Mazono svd (Franstalige 

viering)
10:30 Rozenkrans 3 december & 7 januari

12:45 H. Jacobus de Meerdere A. van der Helm 12:15 Rozenkrans
19:30 H. Ignatius van Loyola Taizeviering 3 december & 7 januari

DOORDEWEEKS ROOSTER

ZATERDAG

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Gebedsgroep 'Daarom kinderen van Bethel verzamel ik u'

Einde tv-uitzendingen
Op zondag 11 december komt voor de laatste keer de Eucharistieviering vanuit de H.Jacobus de Meerdere kerk (Ne-
derland 2 om 10:30 uur). Sinds 2010 werd een aantal vieringen per jaar door de KRO-RKK uitgezonden. Er keken tussen
de 70.000 en 100.000 mensen naar deze Latijnse eucharistieviering. Mensen belden na de viering op om hun indrukken
te delen en soms pastorale vragen te stellen. Veel dank aan alle vrijwilligers die zorgden voor het openstellen van de
kerk, de zang en de verzorging van de inwendige mens. Voortaan worden de vieringen vanuit het bisdom Rotterdam
verzorgd door de geloofsgemeenschap in Roelofarendsveen met pastoor Jack Glas als voorganger.
 
Ad van der Helm, parochievicaris
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Dag Tijd Locatie Bijeenkomst
donderdag 1 december 2016 13:00 H. Antonius Abt Lunchconcert Patrick Hopper

vrijdag 2 december 2016 10:45 H. Jacobus de Meerdere (pastorie) Cenakel
13:15 H. Jacobus de Meerdere Vredesplein

zaterdag 3 december 2016 15:00 OLV Onbevlekt Ontvangen Orgelconcert Bert en Anna den Hertog
Thema: Advent en Kerstmis

woensdag 7 december 2016 19:30 Kapel O.L. Vrouw van Lourdes Adventmeditatie
20:00 OLV Onbevlekt Ontvangen (pastorie) Ignatiaanse meditatie

donderdag 8 december 2016 13:00 H. Antonius Abt Lunchconcert Patrick Hopper
zaterdag 10 december 2016 19:30 H. Paschalis Baylon Driekoningenconcert

16:00 OLV Onbevlekt Ontvangen KISI musical 'De hemel op stelten'
20:15 Nieuwe Kerk Schola Cantorum H. Jacobus de Meerdere bij 

Sacred Songs Haagse Stemmen
woensdag 14 december 2016 19:30 Kapel O.L. Vrouw van Lourdes Adventmeditatie
donderdag 15 december 2016 13:00 H. Antonius Abt Lunchconcert Patrick Hopper

19:15 H. Jacobus de Meerdere Gebedsgroep H. pater Pio
vrijdag 16 december 2016 06:00 H. Martha Misa di Aurora

20:00 H. Antonius Abt Kerstconcert 'Peace on earth'
zaterdag 17 december 2016 06:00 H. Martha Misa di Aurora

zondag 18 december 2016 06:00 H. Martha Misa di Aurora
14:30 H. Antonius Abt Kerstconcert Oeral Kozakken
15:00 H. Paschalis Baylon (corner) M25 Den Haag Event: Speldag met 

vluchtelingen (12+)
maandag 19 december 2016 06:00 H. Martha Misa di Aurora

dinsdag 20 december 2016 06:00 H. Martha Misa di Aurora
20:00 H. Antonius Abt Kerstconcert CRM

woensdag 21 december 2016 06:00 H. Martha Misa di Aurora
19:30 Kapel O.L. Vrouw van Lourdes Adventmeditatie

donderdag 22 december 2016 06:00 H. Martha Misa di Aurora
13:00 H. Antonius Abt Lunchconcert Patrick Hopper

vrijdag 23 december 2016 06:00 H. Martha Misa di Aurora
zaterdag 24 december 2016 06:00 H. Martha Misa di Aurora

woensdag 4 januari 2017 20:00 OLV Onbevlekt Ontvangen (pastorie) Ignatiaanse meditatie

donderdag 5 januari 2017 13:00 H. Antonius Abt Lunchconcert Patrick Hopper
vrijdag 6 januari 2017 10:45 H. Jacobus de Meerdere (pastorie) Cenakel

13:15 H. Jacobus de Meerdere Vredesplein
donderdag 12 januari 2017 13:00 H. Antonius Abt Lunchconcert Patrick Hopper
donderdag 19 januari 2017 19:15 H. Jacobus de Meerdere Gebedsgroep H. pater Pio

zaterdag 21 januari 2017 15:00 H. Antonius Abt (pastorie) Winter, tijd voor rust en bezinning
woensdag 25 januari 2017 10:00 H. Agnes Bezinningsochtenden 2016-2017

donderdag 26 januari 2017 13:00 H. Antonius Abt Lunchconcert Patrick Hopper
zondag 29 januari 2017 15:30 Onbevlekt Hart van Maria Driekoningenconcert

Activiteiten December 2016 / Januari 2017

Sacred songs
Haagse stemmen
Op zaterdag 10 december presenteren deelnemende koren en solisten uit Den
Haag een religieus geïnspireerd repertoire rond het thema ‘Vrede en licht’.
Artistiek leider Monica Akihary creëert met de liederen en teksten één schit-
terende nieuwe compositie waarin Afrikaanse gospel, gregoriaanse gezangen,
joods repertoire, Byzantijnse liederen, koranrecitatie en Indiase devotionele
zang samenkomen.
Het concert vindt plaats in de Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag
Aanvang: 16:30 uur
Entreeprijs: € 12,=.
Kaartverkooop via www.zuiderstrandtheater.nl/sacredsongs
 

Voor ouderen
Op woensdag 21 december is er om
14:00 uur een viering voor ouderen
van de geloofsgemeenschap H.Drie-
koningen in de Paschalis Baylonkerk.
Voorgangers zijn pater Yan Asa en
Diaken Ronald van Berkel. Muzikale
leiding: Jeroen Bosman met mede-
werking van cantores. Na de viering is
er een gezellig samenzijn. Alle 80-
plussers ontvangen een persoonlijke
uitnodiging. 
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Een gesprek onder de rode hulstbessen
Wilmy Klarenbeek is de jonge eigenaar van een kleinschalig
chaletpark aan de rand van het Speulder- en Sprielderbos
op de Veluwe. Ze is 47 jaar, maar ze oogt veel jonger; alleen
als je in haar ogen kijkt zie je dat ze wel een en ander heeft
meegemaakt in haar leven.
 
Wilmy is Hervormd opgevoed, later actief geweest in de
Gereformeerde kerk, maar nu niet meer bij een kerk aange-
sloten. Elke zondagochtend kijkt ze naar The Hour of Power,
een Amerikaans religieus televisieprogramma dat het
evangelie op een toegankelijke en moderne manier brengt.
Met kerst en Pasen gaat ze naar een in 2005 gestichte
Christelijke kerk in Barneveld, waar veel jonge mensen
komen. Het evangelie wordt ook hier op een moderne en
aansprekende manier gebracht, wat resulteert in zo’n 2000
bezoekers op een zondag.
Haar eerste gedachte bij kerst is de geboorte van Jezus. Voor
haar betekent dit de hoop op een betere wereld: dat mensen
liefdevol met elkaar omgaan, respect voor elkaar hebben,

samenwerken. Kerst betekent ook in vrede en dankbaarheid samenzijn met haar vier kinderen, haar eerste kleinkind
en haar moeder. Samen gedenken ze haar vader die 3 ½ jaar geleden overleed. Ze nodigt ook graag mensen die alleen
zijn uit om deel te nemen aan de kerstmaaltijd bij haar thuis.
 
Wilmy heeft een groot hart en dat blijkt ook uit de vele mensen die hulp nodig hebben en bij haar op het park een
tijdelijk of een vast thuis vinden. Ze werkt graag met en voor kinderen. Ze is enkele jaren pleegmoeder geweest en
heeft zo veel kinderen kunnen helpen.
 
‘Alles heeft zijn eigen tijd en ieder ding onder hemel zijn eigen uur’: zo is voor Wilmy de tijd gekomen om iets minder
hard te werken en meer tijd vrij te maken voor reflectie op haar eigen leven. Voor het eerst in 5 jaar heeft ze zichzelf
een kleine vakantie gegund. Ze heeft deelgenomen aan een retraite in Spanje, waar ze zichzelf heeft kunnen bevrijden
van pijnlijke last. Het doet me denken aan onze ‘boetevieringen’, waar we buigen voor God, onze eigen onvolmaaktheid
onder ogen zien om dan schoon en vergeven de advent in te kunnen gaan.
 
Voor veel randstedelingen heeft de Veluwe de kleur van religieuze, donkere zwaarte. Maar er is ook veel licht. Zoals
bij deze jonge vrouw, die leeft met de seizoenen, die niet zonder de stilte en de rust van de bossen kan, die licht uitstraalt
naar haar omgeving met ogen die mij ontroeren. En hier houdt mijn taal op. Elk woord dat verder omschrijft zou alleen
maar inperken en tekort doen.
 
Greet Kappers
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstconcerten in de Antonius Abtkerk
Vrijdag 16 december: Popkoor Focus zingt het kerstconcert ‘Peace on earth’. Aanvang: 20:00 uur. Kerk open: 19:15
uur. Toegang: € 10,=. Kaarten via kerstfocusdenhaag@gmail.com
 
Zondag 18 december: Het Oeral Kozakkenkoor zingt Russische en Oekraïense kerstliederen, afgewisseld met gezangen
uit de Russisch-orthodoxe liturgie en folkloristische liederen uit het Oude Rusland.
Aanvang: 14:30 uur. Kerk open: 13:45 uur. Toegang: € 18,50. Kaarten via www.oeralkozakkenkoor.nl
 
Dinsdag 20 december: Christelijk Residentie Mannenkoor verzorgt een sfeervol kerstconcert met klassiekers en
prachtige werken van Jenkins, Händel en Mozart.
Aanvang: 20:00 uur. Kerk open: 19:00 uur. Toegang: € 17,=. Jongeren t/m 16 jaar gratis toegang. Kaarten via www.
crmmannenkoor.nl
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Sinds 1998 is WCCS Computers actief voor 
MKB bedrijven in de regio Haaglanden. 
Naast traditioneel systeembeheer houden 
wij ons steeds meer bezig met oplossingen 
op maat voor hosted Exchange, cloudopslag 
en bellen over IP.

OOK SERVICE  
AAN HUIS

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

• Systeembeheer

• Hard- en software

• Professionele wifi

• VoIP telefonie

• Webhosting

• Cloud oplossingen

TROTSE COMPUTER- EN TELEFONIE-

LEVERANCIER VAN PAROCHIE  

MARIA STERRE DER ZEE

  Valeriusstraat 35
  070 - 338 7250

  www.wccs.nl  info@wccs.nl

DE COMPUTERSPECIALIST 
VAN DEN HAAG

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

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

 
Zoals velen van u zullen weten worden
in de hele stad Den Haag vluchtelingen
opgevangen. Om precies te zijn ‘sta-
tushouders’. Dit zijn mensen, gevlucht
uit alle windstreken van de wereld, die
in Nederland een rechtmatig verblijf
hebben voor een periode van vijf jaar.
Na die periode wordt bekeken of die
tijdelijke status wordt omgezet in een
definitief verblijf in Nederland, of dat
eventueel de situatie in het land van
herkomst dusdanig verbeterd is om
terug te keren naar dat land.
 
In de parochie Maria Sterre der Zee
zijn meerdere van deze opvangloca-
ties te vinden onder andere in Scheve-
ningen en in het Bezuidenhout. Als
diaken neem ik deel aan een tweewe-
kelijks omgevingsoverleg namens de
parochie en dan met name vanuit de
Antonius Abtgemeenschap. Bij dit
overleg zijn vele partijen betrokken
die op een of andere manier zorg

hebben voor deze vluchtelingen die
vanuit het AZC (asielzoekerscentrum)
naar een nieuwe woonplaats mogen
voor de periode van maximaal vijf jaar.
In de opvanglocatie tegenover de An-
tonius Abtkerk op de Scheveningse-
weg wonen nu 32 mensen voorname-
lijk afkomstig uit Eritrea en Syrië. Zij
zijn door vele vrijwilligersinitiatieven
voorzien van de nodige basisbehoef-
ten als kleding en meubelen. Eind
december / begin januari komt daar
nog een groep van 45 personen bij. De
Antonius Abtgemeenschap heeft op
zich genomen om de kleding die wordt
afgeleverd voor deze mensen uit te
zoeken en te verpakken. Daarna
wordt de kleding verdeeld onder de
nieuwe bewoners
 
Dit is een mooi voorbeeld hoe wij als
trouwe volgelingen van Jezus Christus
onze taak van naastenliefde en barm-
hartigheid kunnen vervullen. Op deze

manier brengen wij de werken van
Barmhartigheid uit Mattheus 25 zelf
in de praktijk, op onze eigentijdse
manier, door een bijdrage te leveren
aan het kleden van de naakten.
 
Via het omgevingsoverleg zal in de
toekomst waarschijnlijk vaker een
vraag op ons af komen om een rol te
vervullen in het lenigen van de nood
van deze gevluchte medelanders. De
Antonius Abtgemeenschap wil hier
naar vermogen een bijdrage aan leve-
ren. Bent u als gemeenschap hier ook
klaar voor om dit te doen? Indien
nodig zal ik zeker een beroep doen op
verschillende gemeenschappen van
onze parochie via PCI of diaconale
werkgroepen. In navolging van de
Antonius Abtgemeenschap hoop ik
dat u hierin ook uw verantwoording
kunt en wilt nemen!?
 
Ronald van Berkel, diaken

Opvang vluchtelingen
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 ‘’Want ik had honger en jullie gaven
mij te eten, ik had dorst en jullie gaven
mij te drinken. Ik was een vreemdeling,
en jullie namen mij op, ik was naakt,
en jullie kleedden mij. Ik was ziek en
jullie bezochten mij, ik zat gevangen
en jullie kwamen naar mij toe." En
Jezus zegt hierover tegen zijn leerlin-
gen: “alles wat je gedaan hebt voor
een van mijn broeders hier, hoe onbe-
langrijk hij ook was, dat heb je voor mij
gedaan.” - Matteüs 25.Op deze Bijbel-
tekst is het jongerenproject M25 ge-
baseerd.
 
Ik ben Esther van Berkel, 19 jaar en
woon in Delft. Ik volg de opleiding tot
verpleegkundige in Leiden. Tijdens
mijn vormselvoorbereiding werd er
één les aandacht besteed aan M25. Ik
wilde graag iets doen voor de mede-
mens. Door M25 kon ik mijn doel waar
maken. Daarnaast kreeg ik tijdens de
bijeenkomsten van M25 de ruimte om
mij te verdiepen in het geloof’. Daar-
naast was er ook ruimte om andere
M25ers te ontmoeten en samen leuke
activiteiten te ondernemen.Sinds kort
ben ik één van de begeleiders van de
jongeren van M25 Den Haag. Ik haal
hier veel voldoening uit. Als M25
groep zetten we ons in voor kwetsba-
re mensen. Zo helpen wij bij het ser-
veren van maaltijden voor dak- en
thuislozen, bezoeken we het Exodus-
huis voor ex-gevangenen en zamelen
we eten en kleren in voor de Voedsel-
bank. Wil jij je ook graag inzetten voor
kwetsbare mensen en gezelligheid
beleven met leeftijdsgenoten?Dan
raad ik zeker  om een keer een kijkje
te nemen bij één van de bijeenkom-
sten van M25. 
 
Mijn naam is Scarlette Rodriguez de
Leon ik doe al sinds mijn 15e vrijwilli-
gerswerk bij M25. Op mijn 19e ben ik
begeleidster geworden. Momenteel
heb ik het heel druk met allerlei din-
gen. Toch is er genoeg tijd voor M25.
Het is namelijk zo dat je niet verplicht
bent om naar elke activiteit te komen.
Mocht je op dezelfde dag van een ac-

tiviteit een wedstrijd hebben, niet van
je ouders naar een bepaald activiteit
mogen of moet je hard leren voor je
toets? Geen probleem! Je hoeft alleen
maar door te geven dat je niet kan.
Daarom is M25 erg goed te combine-
ren met school, hobby's en andere
activiteiten.Ik vind  het belangrijk om
mij in te zetten voor hen die het min-

Even voorstellen: de begeleiders van M25

Scarlette

der hebben dan wij. Je kan avondeten
geven aan daklozen, midgetgolfen
met gehandicapte kinderen, ouderen
bezoeken in een verzorgingshuis die
zich alleen voelen en nog veel meer!! 
 
Mijn naam is Cheyenne Almak en ik
ben 21 jaar oud. Ik woon in Den Haag
en studeer Bestuurskunde in Leiden. 
Sinds mijn 13e ben ik  actief bij M25.
Vanwege drukte op school wel met
een aantal tussenpozen. Ik pak het
vrijwilligerswerk toch altijd graag
weer op. Niet alleen vanuit mijn ge-
loof, maar ook omdat ik het fijn vind
iets voor een ander te doen. Het is
goed om te zien hoe blij mensen wor-
den van dingen die wij voor lief
nemen, zoals een warme maaltijd, een
beetje aandacht of een luisterend oor.
M25 Den Haag is een warme, gezellige
groep. Hopelijk zie ik je snel bij één van
de M25 activiteiten.
 
Mijn naam is Ray Dhelo, maar ieder-
een noemt mij Dhelo en ik ben 22 jaar
jong. Ik heb de opleiding Luchtvaart-
dienstverlening succesvol afgerond
en ben momenteel aan het werk als
steward. Vanaf mijn 13e zit ik bij M25
om vrijwilligerswerk te doen en sinds
een jaar begeleid ik de jongeren. Ik
vind het begeleiden even leuk als de
activiteiten zelf. Als begeleider kan ik
zien hoeveel plezier de jongeren heb-
ben in het helpen van anderen. Daar-
naast zijn de mensen die geholpen of
gesteund worden heel blij met onze
hulp en zien zij het ook als een welko-
me afleiding van de nare situatie
waarin ze soms zitten.

Cheyenne

Raydhelo

Voor vragen en  meer informa-
tie: M25denhaag@hotmail.com 
Agenda voor de M25 activiteitenvan
de parochie Maria Sterre der Zee:
www.rkdenhaag.nl/activiteiten-diaconie/
kinderen-en-jongeren
 Informatie over het stedelijk M25
project : www.m25denhaag.nl
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Priesterstudent loopt stage
Sinds 1 september 2016 loopt Daan Huntjens als
priesterstudent stage in onze parochie. Daan is 28 jaar
geleden geboren in Den Haag. Hij is afkomstig uit een
katholiek gezin maar als baby niet gedoopt. In 1996
overleed zijn opa en woonde hij voor het eerst een
eucharistieviering bij hetgeen een bijzondere ervaring
was voor hem. Hij begon thuis te raken in de Kerk en
liet zich in 1997 dopen. ‘Ik had toen als klein kind al het
verlangen om priester te worden’, aldus Daan. Tijdens
zijn middelbare schooltijd verminderde zijn belangstel-
ling voor het geloof.Na zijn eindexamen ging hij Duits
studeren in Leiden en Keulen om net als zijn vader leraar Duits te worden. In
die tijd begon Daan steeds vaker de Mariakapel van zijn thuisparochie aan de
Leyweg en de Eucharistievieringen in de Jacobuskerk te bezoeken. Zijn pries-
terroeping kwam weer naar boven. Hij ging in op een uitnodiging van een
oud-klasgenoot om zich aan te sluiten bij een jongerengroep van de broeders
van Sint Jan. ‘Daar heb ik leeftijdgenoten ontmoet die interesse hadden in het
geloof. Ik heb er leren bidden en bijbel lezen.’
 
In 2010 meldde hij zich bij de Tiltenberg, het centrum voor priesteropleidingen
in Vogelenzang. Daan: ‘Het was daar een mooie gemeenschap en ik werd op-
genomen in het gebedsritme. Daarna heb ik mijn studie voortgezet aan het
seminarie in Eichstätt (gelegen in Zuid-Duitsland) waarmee het bisdom Rotter-
dam nauwe contacten heeft’. Deze zomer rondde Daan zijn theologiestudie af.
Inmiddels woont hij op Vronesteyn, het centrum voor priester-en diakenoplei-
ding in Voorburg.
 
Programma stage
In zijn stage, die een jaar zal duren, staat zijn pastorale vorming centraal. Daan
gaat de parochie als zodanig leren kennen door het bijwonen van bijeenkom-
sten (bijvoorbeeld de redactievergadering van Stella Maris) en het deelnemen
aan activiteiten (bijvoorbeeld start van een Geloven Nu-groep in de geloofsge-
meenschap van de H. Agnes). De eerste twee maanden is hij aan het observe-
ren en gaat hij een sociaal-pastorale kaart van de parochie opstellen. Hierin
komt onder andere een overzicht van het aanbod aan activiteiten. Na de
oriëntatieperiode wordt er een stageplan opgesteld zodat Daan zich verder kan
bekwamen. De accenten komen waarschijnlijk onder meer te liggen op jonge-
renwerk en (kinder)catechese. Om het weekend gaat hij naar Bovendonk
(priester- en diakenopleiding in Hoeven). Daar staat geloofscommunicatie
centraal. Daan gaat zich daar bekwamen in het coachen van mensen in hun
geloof.
 
Inspiratiebronnen
Voor Daan zijn er in zijn gelovig leven verschillende inspiratiebronnen. De
apostel Johannes die hem laat zien dat leerling-zijn van Jezus allereerst bete-
kent, dat je je door Hem laat beminnen. De apostel Paulus is een andere inspi-
ratiebron. In zijn brief aan de Filippenzen wordt het verlangen om één te zijn
met Christus genoemd. Een derde inspiratiebron is Theresia van Lisieux. Daan
heeft haar autobiografie De geschiedenis van een ziel meerdere malen gelezen.
 
Ten slotte meldt Daan dat hij zich thuis begint te voelen in de parochie Maria
Sterre der Zee en er veel hoopt te leren.
 
Monique Meeussen

Wat een geluk
 
 Als ‘bezig zijn’ je hobby is! 
In de jaren 90 ben ik benaderd door
mevrouw Van Blijswijk, om samen met
haar de versiering te verzorgen voor
de Heilige Antonius Abtkerk  Ik vond
het leuk en zo werd bloemschikken  in
de loop der jaren  mijn hobby. Inmid-
dels versier ik de kerk al jaren alleen,
maar nog steeds met veel plezier.
Bij het opzetten van een bloemstuk, is
kleurgebruik natuurlijk erg bepalend.
In veel kerken die wat rustiger zijn, is
het gebruik van rood erg mooi tijdens
de feestdagen. Maar de kleurrijke H.
Antoinius Abtkerk heeft dit niet nodig.
Daar komt wit juist heel mooi en fees-
telijk uit. Zilver en goud gebruik ik vaak
voor de finishing touch.
 
Ik voel me soms net een schilder. En
ieder schilderij is anders. Dat geldt ook
voor mijn bloemstukken en bloemde-
coraties. Bij een trouwerij praat ik van
te voren met het bruidspaar over hun
wensen. De kleuren die ik dan gebruik
zijn vaak gebaseerd op de trouwkaart,
het bruidsboeket of de stropdas van
de bruidegom.
 
De kerstdagen zijn het meest inten-
sief. Na het plaatsen van de stal en
beelden, kan ik beginnen met de in-
koop van de takken en bloemen.
Meestal zet ik al 2 weken van te voren
alles op water, zodat met kerst de
bloemen in volle bloei staan. En zo kan
ik elk jaar met een voldaan gevoel de
feestdagen in!
 
Ada van der Knaap – Batist
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DÉ ACTIEVE 
MAKELAAR IN HET
STATENKWARTIER
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Op 26 oktober jl. vond er een geloof-en ontmoetingsdag plaats in de Emmauskerk aan de Leyweg. De dag was een
initiatief van de afdelingen diaconie en ouderenbezoekgroepen van de twee Haagse parochies De Vier Evangelisten en
Maria Sterre der Zee. In de parochie Vier Evangelisten had men vorig jaar al een dergelijke ontmoetingsdag georgani-
seerd. De parochie Maria Sterre der Zee wilde graag hierbij aansluiten om zo te komen tot een vervolg op het Haagse
Ziekentriduüm dat twee jaar geleden na een bestaan van ruim tachtig jaar was beëindigd.
Deze geloof-en ontmoetingsdag werd een meer eigentijds vervolg op het eerbiedwaardige ziekentriduüm. De dag was
(niet uitsluitend) georganiseerd voor ouderen. En ook niet uitsluitend voor zieken. Jong(er), ouder, meer of minder
gezond, allen waren van harte welkom in de Emmauskerk. Pastoor Dernee, pastoor Langerhuizen, pater Yan Asa en
diaken Jos van Adrichem concelebreerden de gezongen Heilige Mis waarbij 170 mensen aanwezig waren. Pastoor
Langerhuizen verwelkomde iedereen met de wens dat deze dag werkelijk een ontmoeting zou zijn met God en met
elkaar. Eerbiedig, vrolijk, troostend, hartelijk en alles wat bij zo’n dubbele ontmoeting past. En dat werd het!
 
Terugblikkend op de dag zijn we dankbaar voor deze ontmoeting van Haagse katholieken. De sfeer tijdens de koffie,
de lunch en tijdens de vele gesprekken was er een van belangstelling en betrokkenheid op elkaar. Trouwens ook van
vrolijkheid om de grapjes van pater Yan en de humor tijdens het luchtige optreden van Jerry Mensing. De dag eindigde
met een plechtig lof en Stille Aanbidding.
 
Dank aan het koor van de Emmauskerk en de organist die de zang verzorgden, waarbij iedereen in de kerk van harte
mee kon zingen. Ook het prachtige Ave Maria van de solisten tijdens het lof werd zeer gewaardeerd. Onze dank gaat
ook uit naar de pastoors van beide parochies, pater Yan en diaken van Adrichem, lectoren en acolieten voor de mooie
liturgie. Tenslotte bedanken wij de beheercommissie van de Emmauskerk voor hun gastvrijheid en de diaconie van de
Vier Evangelisten voor de meer dan prettige samenwerking. Wij willen echter bovenal de vrijwilligers bedanken, die
deze dag echt voor onze gasten klaar stonden en in hun praktische werk de hartelijkheid en zorg uitstraalden die deze
Geloofsontmoeting tot iets bijzonders hebben gemaakt.
Het ligt in onze bedoeling deze geloof- en ontmoetingsdag jaarlijks te organiseren. Als u opmerkingen of tips hebt kunt
u deze doorsturen naar parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
 
Lore Olgers, namens de kerngroep ziekenbezoek Maria Sterre der Zee
 
 
 

Geloof - en ontmoetingsdag
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VAN DER MEER UITVAARTZORG

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

Zelfstandig en flexibel met directe persoonlijke begeleiding.

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

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

U bent welkom met alle uitvaartpolissen/lidmaatschappen.

VAN DER MEER; R.K. - UITVAARTZORG

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

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

of kijk op www.adpatres.nl

 

 

uw huisadvocaat 

contracten, arbeidsrecht, 

personen en familierecht,  

erfrecht, huur, belasting,  

verzekeringen, mediation 

 
 

English - Español - Português 
open spreekuur dinsdag en vrijdag 

16.00-17.00 uur 
graag wel even van tevoren bellen 

 
 
 

Laan van Meerdervoort 100 te Den Haag 
070-3548663 

info@meijer-advocaten.nl 
www.meijer-advocaten.nl 
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Het kleine ezeltje
Het gebeurde heel lang geleden. Een klein ezeltje was hele-
maal alleen. Het had geen vrienden en verveelde zich vre-
selijk. "Ik wou dat er eens iets bijzonders gebeurde",
zei het ezeltje, maar er gebeurde niets. Tot op een dag een
belangrijk man, Keizer Augustus, een opdracht gaf aan alle
mensen. "Ga naar je eigen stad en laat je naam inschrijven",
zei hij. Vanaf dat moment waren de mensen in rep en roer.
Ze pakten hun spullen in en gingen op reis. Ook Jozef en
Maria moesten op reis. Ze moesten naar Bethlehem. "Kom",
zei Jozef tegen Maria, "laten we maar snel gaan". Het ezel-
tje had alles gehoord, hij wilde mee, weg uit die saaie stal.
Hij maakte een paar bokkensprongen en rende de stal uit.
"Ia," riep het ezeltje, "ik wil mee, klim maar op mijn rug.” En
zo gingen ze op reis.

Jozef liep naast het ezeltje en Maria zat op z'n rug. Nu
voelde het ezeltje zich niet meer alleen. Vrolijk liep het e-
zeltje door, maar het was een lange reis. Na een tijdje
was het ezeltje niet meer zo vrolijk. Zijn kop zakte steeds
verder naar beneden en hij begon te klagen: "Het is hele-
maal niet leuk om te reizen. Ik ben vreselijk moe en ik heb
dorst. Ik wil niet meer." Stokstijf bleef de ezel staan en liet
zich door zijn poten zakken. "Ik ga even uitrusten," zei de
ezel en hij ging liggen op zijn buik. Maria stapte verschrikt
van de ezel af. "Kom op" zei Jozef. Maar het ezeltje draaide
zich om en ging op zijn rug liggen. Nu werd Jozef een beetje boos en hij pakte de ezel bij zijn staart. "Ia," verschrikt
sprong de ezel overeind. Hij liet Maria op zijn rug klimmen en liep sjokkend verder. Sjok sjok sjok. "Ik zie een stad," riep
Jozef blij, "Ik zie Bethlehem." "Ik zie het ook," zei Maria.Het ezeltje spitste zijn oren en keek goed om zich heen. "Ia,
gelukkig daar is Bethlehem, eindelijk kan ik uitrusten.
Maar het ezeltje moest geduldig wachten, want Jozef kon nergens een plek vinden voor de nacht. Ze zochten en
zochten en zochten..., maar alle slaapplaatsen waren bezet, er was alleen nog plaats in een stal. Omdat er verder
nergens plaats was gingen ze daar overnachten. Opgelucht ging het ezeltje liggen. Hij viel al snel in slaap. Niet lang
daarna schrok hij wakker. "Iaaaa, wat nu weer?", riep het ezeltje klagelijk, "Moeten we weer weg?" Hij begreep er niets
van.. totdat hij zag dat er iets bijzonders gebeurde. Diezelfde nacht werd het kindje geboren. Het was een jongetje en
hij werd Jezus genoemd.  Jozef en Maria hadden het druk. Ze wikkelden de baby in doeken en legden het in een kribbe.
Met grote ogen keek het ezeltje toe. "Een baby in een kribbe? Wat een wonder," mompelde het ezeltje.
 
Er werd op de deur geklopt. Er stonden enkele herders voor de deur. "Kom er maar in hoor," zei Jozef. Snel kwamen
de herders naar binnen en liepen naar de kribbe. Daar knielden ze neer voor het kindje Jezus. "Kijk," zeiden de herders,
"Het kindje ligt in doeken gewikkeld en het ligt in een kribbe. Het is precies zoals de engelen het ons verteld hebben."
"Welke engelen? Ik snap er niets meer van," mopperde de ezel. Toen vertelden de herders aan Jozef en Maria het he-
le verhaal: "We waren bij de schapen in het veld, ineens zagen we een engel. De engel zei dat de Heiland was geboren,
Christus de Heer. Deze engel zei dat we het kind zouden vinden in doeken gewikkeld, liggende in een kribbe. Het klopt
precies. Dit kindje is de Zoon van God. 

Met gespitste oren luisterde de ezel naar alle verhalen. Hij werd helemaal blij van binnen, ineens was hij de lange
vermoeiende reis vergeten, want deze nacht had hij iets bijzonders meegemaakt. Hij had gezien hoe de Zoon van
God, het kindje Jezus, geboren werd. Vanaf die dag veranderde alles voor het ezeltje. Vanaf die dag kwamen alle dieren
naar hem toe om naar hem te luisteren, want de ezel had een mooi verhaal, een bijzonder kerstverhaal en hij vertelde
dit kerstverhaal aan iedereen, niemand uitgezonderd! 
 
(Alie Holman, bewerkte versie)
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Parochiesecretariaat
 
Teresa van der Lubbe
Neuhuyskade 97
2596 XK Den Haag
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
070 820 98 66
 
Uitvaartlijn
06 838 74 082
 
Pastoraal noodnummer (o.a.
ziekenzalving)
06 838 98 041

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

PCI nummers voor
noodgevallen
 
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

 
Pastoraal team 
 
Pastoor Dolf Langerhuizen
d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
070 820 92 80
 
Parochievicaris Ad van der Helm
a.vanderhelm@rkdenhaag.nl
070 820 92 81
 
Parochievicaris Johnny Rivadeneira
Aldás
j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
070 365 77 29
 
Parochievicaris Yan Asa SVD
y.asa@rkdenhaag.nl
070 820 92 82
 
Diaken Ronald van Berkel
r.vanberkel@rkdenhaag.nl
070 820 92 83
 
Pastoraal werker Jan Eijken
j.eijken@rkdenhaag.nl
070 820 92 84
 
Pastoraal werker Marijke Witteman
m.witteman@rkdenhaag.nl
070 820 92 85

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

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

Kerkadressen
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Rorate caeli
Dauwt, hemelen, uit den hoge: en wolken, regent de Gerechte
 
Weest niet vertoornd, Heer, gedenk niet langer onze schuld.
Zie, de stad van de Heilige is een woestenij geworden,
Sion is een woestenij geworden, Jeruzalem is verlaten,
het huis van uw eredienst en uw glorie,
waar onze vaderen U loofden.
 
Wij hebben gezondigd en wij zijn als een onreine geworden,
en als bladeren zijn wij allen afgevallen,
onze zonden hebben ons, als een windvlaag, meegesleurd.
Gij hebt uw gelaat voor ons verborgen
en ons verpletterd onder de druk van onze schuld.
 
Zie, Heer, de ellende van uw volk,
en zend Hem die Gij voornemens zijt te zenden:
zend het Lam, de beheerser der aarde,
uit de rots der woestijn naar de berg van Sion’s dochter,
om zelf het juk van onze slavernij weg te nemen.
 
Troost u, troost u, mijn volk! Weldra zal uw redding komen.
Waarom wordt gij door droefheid verteerd,
grijpt de smart u opnieuw aan?
Ik zal u redden, wees niet bevreesd: Ik ben immers de Heer uw God,
de Heilige van Israël, uw Verlosser!
 
(Nederlandse vertaling Rorate caeli)
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